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eminizm, ideolojik olarak özgül, politik olarak özerk bir harekettir.
Kad›nlar›n erkeklere göre dezavantajl›, eﬂitsiz ve ikincil bir konumda oldu¤u, ezildi¤i, sömürüldü¤ü noktas›ndan hareket eder. Daha önceki ideolojilerden ve toplumsal hareketlerden farkl› olarak, temel bir
kategori olarak “toplumsal cinsiyet hiyerarﬂisi”ni1 ortaya ç›kar›r. Bu hiyerarﬂinin, s›n›f çeliﬂkisi gibi toplumlar› biçimlendiren temel bir egemenlik/ iktidar iliﬂkisi yaratt›¤›n›, erkeklerin egemen, kad›nlar›n ba¤›m-

F

1

Toplumsal cinsiyet, toplumsallaﬂma süreci ve kültürün içinde edinilen kad›n ve erkek olma özelliklerini anlatan bir kavramd›r. Kad›nlar›n ve erkeklerin toplumda üstlenmiﬂ olduklar› iﬂlerin ve
yerine getirdikleri rollerin do¤al ve kendili¤inden bir iﬂbölümünün sonuçlar› olmaktan çok, kültürel olarak belirlenmiﬂ, ö¤renilmiﬂ ve zaman içinde de¤iﬂebilir oldu¤unu gösterir. Cinsiyet rollerinin ve ona dayal› iﬂbölümünün yaratt›¤› iktidar ve otorite iliﬂkilerinin/ alanlar›n›n kurgulanma ve iﬂleyiﬂ biçimlerinin ortaya ç›kard›¤› özgün bir toplumsal prati¤e iﬂaret eder. “Kim ne yap›yor? Kim neye, hangi kayna¤a sahip? Kim karar veriyor, nas›l?” türünden sorular bu prati¤i
somutlaﬂt›rmaya yard›mc› olabilir. Kad›n Statüsü Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlat›lan, Toplumsal Cinsiyet E¤itimi El Kitab› (Ankara, 1999) raporlaﬂt›r›lm›ﬂ yay›n olarak, toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤› oluﬂturma konusunda iyi bir e¤itim arac›d›r. Ayr›ca bkz. Kamla Bhasin, Toplumsal Cinsiyet, çev. Kader Ay, Kad›nlarla Dayan›ﬂma Vakf› yay›nlar›, ‹stanbul, 2003.
Küçük kitapç›klar olarak yay›nlanan seride, ayn› yazar taraf›ndan feminizm ve ataerkil sistem
konusu da iﬂlenmiﬂtir.
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l› oldu¤u sosyal ve siyasal bir düzende yaﬂand›¤›n› ortaya koyar.2 Kad›nlar›n içinde bulunduklar› bu durum do¤al de¤ildir, biyolojik farkl›l›klar›n de¤iﬂmez sonucu olarak oluﬂmam›ﬂt›r; de¤iﬂebilir, de¤iﬂtirilmelidir ve bu duruma baﬂ kald›r›lmal›d›r.3 Feminizm, kad›nlar›n kendilerini bask› alt›na alan düzeni alg›lama, politik olarak tan›mlama ve ona
karﬂ› mücadele yöntemleri geliﬂtirme olarak tan›mlanabilir. Feminizm,
gerek bu düzenin alg›lan›ﬂ› ve ona karﬂ› ç›kman›n politikas›n›n oluﬂturulmas›, gerekse oluﬂturulmak istenen toplum modelleri aç›s›ndan kendi içinde farkl›laﬂ›r.
FEM‹N‹ZM‹N DO⁄UﬁU: TAR‹HSEL ÖNKOﬁULLAR
Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda tüm toplumlarda kad›nlar›n ezildi¤ini,
ikincilleﬂtirildi¤ini görürüz. Öyle ki Christine de Pizan (1364-1430),
The Book of The City of Ladies (Kad›nlar Kentinin Kitab›) (1405)
adl› eserle ortaça¤da bu ezilmeye karﬂ› ç›kma cesaretini gösterir. Ancak buna karﬂ› bilinçli bir baﬂkald›r› 17. ve 18. yüzy›llarda ortaya ç›kar. Bu dönem, kapitalizmin ortaya ç›k›p geliﬂti¤i bir zeminde, burjuva devrimlerinin yaﬂand›¤›, üretimin aileden kamusal alana taﬂ›narak
farkl›laﬂt›¤› bir sürece tekabül eder. Ev ile iﬂ birbirinden ayr›ld›ktan
sonra burjuva s›n›f›n›n erkekleri üretime kat›l›rken, kad›nlar ev ile öz2

3

Feminist teoriye ve prati¤e önemli katk›larda bulunmuﬂ Catharine MacKinnon’a göre “Feminizm bir iktidar kuram›d›r. Kad›nlar zaman içinde ekonomik bak›mdan sömürülmüﬂ, evde köleli¤e mahkum edilmiﬂ, anneli¤e zorlanm›ﬂ, cinsel olarak nesneleﬂtirilmiﬂ, fiziksel aç›dan taciz
edilmiﬂ, aﬂa¤›lay›c› e¤lencelerde kullan›lm›ﬂ, susturulmuﬂ, kendi kültüründen yoksun b›rak›lm›ﬂ,
oy hakk› verilmemiﬂ, toplum hayat›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kendileriyle ayn› durumdaki erkeklerin tersine kad›nlar sistematik olarak fiziksel güvensizlik içinde b›rak›lm›ﬂ; cinsel aﬂa¤›lama ve
ﬂiddetin hedefi olmuﬂ; aﬂa¤›lanm›ﬂ ve kiﬂilikleri çi¤nenmiﬂ; sayg› güvenirlik ve çareden mahrum
b›rak›lm›ﬂ, susturulmuﬂ, sorunlar›n› dile getirmeleri, ç›karlar›n› temsil etmeleri engellenmiﬂtir.
Genelde erkeklere, erkek olduklar› için bunlar›n hiçbiri yap›lmam›ﬂt›r.” Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, çev. Türkân Yöney ve Sabir Yücesoy, Metis, ‹stanbul, 2003, s.183 ve 187. (Kitap feminist teorinin önemli eserlerinden biridir.)
Valerie Bryson, “Feminism”, Contemporary Political Ideologies, der. Roger Eatwell ve Anthony
Wright, Pinter, Londra ve New York, 1999, s.206. Jane Mansbiridge ve Susan Muller Okin, “Feminizm”, A Companion to Contemporary Political Philosophy, der. Robert E. Goodin ve Philip
Pettit, Blacwell, Oxford, 1995, s.269. Ayr›ca bu konuda Türkçeye çevrilmiﬂ bir yay›n için bkz. Bell
Hooks, Feminizm Herkes ‹çindir, çev. Ece Ayd›n, Çitlenbik yay›nlar›, ‹stanbul, 2002.
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deﬂleﬂtirilerek üretimin d›ﬂ›na
at›ld›. Burjuvazi s›n›f olarak
varl›¤›n› ilan ederken, eﬂitlik,
özgürlük düﬂünceleri ortaya
ç›kt›. ‹nsan haklar› kuram› geliﬂmeye baﬂlad›. Ancak bu, soyut ve genel olarak tan›mlanm›ﬂ farkl›l›klar› dikkate almayan bir eﬂitlik anlay›ﬂ›d›r. Kad›nlar çok geçmeden yeni toplumun eﬂitlik, özgürlük, adalet
gibi ideallerinin d›ﬂ›nda tutulduklar›n›, bu kavramlar üzerinde geliﬂen çeﬂitli haklardan
mahrum edildiklerini fark ettiler. Bunun bir harekete dönüﬂmesi ise 19. yüzy›lda gerçekleﬂti ve feminizm bu yüzy›lda kitKad›nlar›n ezilmesini ilk kez dile getiren Christine de
lesel bir nitelik kazanarak topPizan (1364-1430), kad›nlar› ikinci s›n›f yurttaﬂ olarak
gören zihniyete karﬂ› mücadele etti. Avrupa’n›n ilk kad›n
lumsal bir harekete dönüﬂtü.
yazar› say›lan Pizan’›n Le Livre de la cité des dames
Feminizmin do¤uﬂunda
(Kad›nlar Kentinin Kitab›) adl› kitab›n›n bir sayfas›.
ilk ve önemli ad›m, kad›nlar›n
ezilen bir gruba ait olduklar› bilincinin ortaya ç›kmas›d›r. Bu bilincin
geliﬂmesi onlar›n ekonomik ba¤›ms›zl›k içinde yaﬂayabilmelerine olanak sa¤layacak toplumsal de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmesi ile mümkün
olmuﬂtur. Eﬂitlik kavram›n›n tüm bireyleri kapsayan evrensel bir ilke
olarak kabul edilmesi de önemlidir. Ancak bu ilkenin kad›nlar› kapsamad›¤› bir süre sonra aç›kça görüldü. Yeni ideolojilerin kuramc›lar›
eﬂitsizli¤in do¤al olmad›¤›na vurgu yapsalar da, kad›nlar do¤al hukuka dayanan insan haklar› kavram› çerçevesindeki eﬂitlik anlay›ﬂ›n›n d›ﬂ›nda tutuldular. Evrensel eﬂitlik ilkesinin kendilerini kapsamad›¤›n›,
haklar ve olanaklardan yoksun olduklar›n› gören kad›nlar, ezilen bir
gruba mensup olduklar›n›n bilincine vard›lar. Bu bilinç, kad›nlar›n du-
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rumlar›ndaki de¤iﬂimin ancak kad›nlar taraf›ndan ve kad›nlararas› dayan›ﬂmayla ve ba¤›ms›z bir örgütlenme yoluyla mümkün olabilece¤i
düﬂüncesini do¤urdu. Mücadele, kad›nlar taraf›ndan hedef ve stratejilerin ba¤›ms›z/özerk biçimde tan›mlanmas›yla mümkün olacak; gelece¤e iliﬂkin alternatif bir vizyon ve temelini kad›nlar aras› dayan›ﬂman›n oluﬂturdu¤u politik bir program gerekecektir.
‹lk Baﬂkald›r›lar: Birinci Dalga Feminizm
19. yüzy›l›n ikinci yar›s› ve 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda dünyan›n çeﬂitli
co¤rafyalar›nda kad›nlar kolektif olarak biraraya geldiler, dernekler
kurdular, erkeklerle eﬂit haklara sahip olma iste¤ini dile getirdiler. Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n sonunda siyasal hak kazan›m›yla sonuçlanacak
bu süreç, Birinci Dalga Feminizmi olarak adland›r›l›r. Birinci dalga
farkl› ülkelerde farkl› bir biçimde yaﬂanm›ﬂt›r. Bu süreç ülke örneklerinden hareketle incelenecektir.
ABD’de Kad›n Haklar›
ABD’li kad›nlar›n eﬂit haklar mücadelesi kölelik karﬂ›t› harekete
kadar gider, kölelere ve kad›nlara özgürlük hareketi çeyrek yüzy›l boyunca birlikte yürütülür. 1837’de kölelik karﬂ›t› dernekler kurulur, toplant›lar, mitingler düzenlenir. Sarah Grimke (1792-1873) ve Angeline
Grimke bu hareketin önemli isimlerindendir.4 Fakat kad›nlar›n hak
eﬂitli¤i için ABD’de gerçekleﬂtirilen en eski tarihli eylem Seneca Falls
toplant›s›d›r. New York yak›n›nda, Seneca Falls’ta, 19-20 Temmuz
1848’de yap›lan toplant›n›n sonunda, Declaration of Sentiments (Duygular Bildirgesi) yay›nlan›r. 68 kad›n ve 42 erkek taraf›ndan imzalanan
bildirge, neredeyse kelime kelime Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi üzerine oturtulmuﬂtur. Ancak kad›nlar›n belgesindeki despot, “Büyük Britanya Kral›” de¤il, “erkek”tir; “‹nsanl›k tarihi, erkeklerin kad›nlara sürekli biçimde zarar vermelerinin ve onlar›n haklar›n› gasp etmelerinin
4

Grimke kardeﬂler için bkz: Elenor Flexner, Century of Struggle: The Woman’s Rights Movement
in the United States, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1976, s.41-54. “Erkek
kardeﬂlerimizden tek iste¤imiz, ayaklar›n› bo¤azlar›m›zdan çekmeleridir” der Sarah Girimke.
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Amerika’da 1848’de Seneca Falls’ta yap›lan
toplant›n›n sonunda yay›nlanan ve Declaration
of Sentiments (Duyarl›l›klar Bildirisi) ad›n›
taﬂ›yan bildiri “kad›nlarla erkeklerin eﬂit
yarat›ld›¤›” gerçe¤ini vurgulayarak, tarih
boyunca erkeklerin kad›nlar üzerinde bask› ve
egemenlik kurdu¤unu, ABD Ba¤›ms›zl›k
Bildirisi’nde yeralan taleplere uygun bir
biçimde dile getirir. Özellikle kad›nlar›n oy
hakk›ndan e¤itim ve çal›ﬂma haklar›na kadar
uzanan bir dizi talebin yerald›¤› bildiriyi
kaleme alanlardan Elizabeth Cady Stanton ve
Susan Anthony (1815-1902).

tarihidir. Kad›nlar, erkeklerin üzerinde do¤rudan “mutlak tiranl›k” uygulad›klar› nesnelerdir.”5 (Bu benzetme, ilerde de¤inilecek olan radikal
feministlerin kad›nlara uygulanan bask›n›n ataerkil düzenden kaynakland›¤› görüﬂüyle örtüﬂmektedir.) Bu tarihi toplant›, kad›nlar›n ilk kez
karﬂ›l›kl› destek ve dayan›ﬂma için bir araya gelip ortakl›k duygusu içine girmeleri anlam›na geliyordu. Bildiride, kad›nlar›n do¤al haklar›n›n
niçin ihmal edildi¤i konusunda bir aç›klama isteniyor, do¤al haklar›n›
ihlâl eden, kad›nlar› engelleyen yönetime r›za göstermeyecekleri belirtiliyor, oy verme, e¤itim ve çal›ﬂma haklar› isteniyor, kad›n ve erkek ücretleri aras›ndaki uçurumun düzeltilmesi talep ediliyordu. Tüm bu talepler daha sonra Amerika’daki kad›n hareketinin belli baﬂl› konular›n› oluﬂturacakt›r. Bu bildirgeyi imzalayanlar ve hatta yazanlar aras›nda
erkeklerin bulunmas› ve onlar›n da adalet iste¤ini paylaﬂmalar› ayr›ca
dikkate de¤erdir.
Dönem, dünyan›n neresinde olursa olsun e¤itim kurumlar›n›n
kap›lar›n›n kad›nlara kapal› oldu¤u dönemdir. Bu durum karﬂ›s›nda
5

Flexner, a.g.e., s.75.
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kad›nlar k›z çocuklar›na özel e¤itim veren kurumlar açmaya yönelirler.
Mali kaynak sorunu bireysel çabalarla, uzun y›llar süren ba¤›ﬂ kampanyalar›yla çözülmeye çal›ﬂ›l›r, çevrenin yo¤un olumsuz bask›s›na (kad›nlar›n açt›¤› okullar s›k s›k kundaklan›r) gö¤üs gerilir.6
Kad›n›n yaﬂam›n› aile ile s›n›rland›ran, evli kad›n› kocas›na tabi ve ba¤›ml› olarak gören anlay›ﬂ yüzünden, evli kad›nlar›n yaﬂad›¤›
sorunlar çok daha a¤›rd›r. Evlilik vatandaﬂl›ktan ç›kmak gibidir. Seneca Falls bildirgesinin ifadesi bunu aç›kça ortaya koyar:
“E¤er evliyse, erkek kad›n› yasalar önünde, vatandaﬂl›¤› sona ermiﬂ
gibi gösterir. Kad›n›n mülkü üzerindeki tüm haklar› ve hatta kazand›¤› paray› bile al›r... Evlilik anlaﬂmas›nda kad›n kocas›na karﬂ› itaatkar olaca¤› üzerine söz vermeye zorlan›r. Erkek, kad›n›n
efendisi olmaktad›r. Yasa, erke¤e kad›n›n özgürlü¤ünü elinden alma ve cezaland›rma hakk›n› vermektedir.”7

Daha sonraki dönem, oy hakk› hareketinin kad›n mücadelesinde baﬂat oldu¤u bir baﬂka sürece tan›kl›k etti. Kad›nlar kendi mücadeleleri için kuracaklar› iki derne¤i –sadece siyah erkeklere oy hakk›n›n
tan›nd›¤› 1866’daki anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra– 1869’da kurdular.
Elisabeth Cady Stanton, National Woman Suffrage Association’›n
(Kad›nlara Oy Hakk› Ulusal Birli¤i), Lucy Stone ise, American Woman Suffrage Association’›n kurucu lideri oldular. Seneca Falls Bildirgesi’ni de kaleme alan Elizabeth Stanton, do¤al haklar teorisini kad›nlara uyguluyor ve “bize en temel asgari haklar›m›z› ba¤›ﬂlay›n, biz de
kendimize, mülkümüze, çocuklar›m›za evlerimize özen gösterelim” diyordu.8 Elisabeth Cady Stanton (1815-1902) ile Susan B. Anthony
(1820-1906), ABD’yi bir baﬂtan bir baﬂa turlad›lar, çeﬂitli konferanslarla görüﬂlerini dile getirdiler. Anthony iyi bir siyasal örgütleyiciydi.
6
7
8

ABD için bkz: Flexner, a.g.e., s.23-40.
Josephine Donovan, Feminist Teori, çev. Aksu Bora, Meltem A¤duk, Fevziye Say›lan, ‹letiﬂim
Yay›nlar›, ‹stanbul, 1992, s.26.
Danovan, a.g.e., s.45. Margaret Forster, Significant Sisters: The Grassroots of Active Feminism
1839-1939, Alfred A. Knopf, New York, 1985, s.205-238.
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1866’da siyah erkeklere oy hakk›n›n tan›nmas›ndan sonra, 1872’de
yap›lan ilk Kongre seçimlerinde, kad›n oldu¤u halde oy kulland›¤› için
yasay› çi¤nemekle suçland›. 18 Haziran 1873’teki ünlü davada, kölelere her tür yasal hakk›n tan›nd›¤›n› kad›nlar›n da kölelik durumu alt›nda olduklar› gerekçesiyle, “suç iﬂlemek bir yana, ulusal anayasa taraf›ndan güvence alt›na al›nan vatandaﬂl›k haklar›n›9 kulland›¤›n›”
söyleyerek kendini savundu. Hakim, Anthony’ye 100 dolar para cezas› verdi ama o, cezan›n bir kuruﬂunu bile ödemeyece¤ini söyledi. Üstelik “tiranlara direnmek Tanr›’ya itaattir” diyerek kad›nlar› “erkek yap›m› olan –anayasa d›ﬂ›– yasalara karﬂ› isyan etmeye” zorlamaya devam edece¤ini ilan etti.10 Bu öncü kad›nlar›n eylemleri ve düﬂünceleri,
liberal teorinin ve prati¤in kendi içindeki çeliﬂkileri aç›¤a ç›kar›yordu.
Fikirleri kültürel feministlere kaynakl›k edecek olan Charlotte
Perkins Gilman (1880-1935) da bu bölümde zikredilmeyi hak ediyor.
Gilman, 1898’de yazd›¤› Women and Economic adl› kitab›nda oy
hakk› talebini dillendirdi. 1911 y›l›nda yazd›¤› The Man Made World
or Our Androcentric Culture (Erkek Yap›s› Dünya ya da Erkek Merkezli Kültürümüz) ve 1915’te yay›nlad›¤› Herland (Kad›nlar Ülkesi)
isimli kitaplar›yla, kad›n›n bar›ﬂseverlik, iﬂbirli¤i türünden olumlu duyarl›l›¤›na sahip olmas›ndan dolay›, kad›ns› de¤erlerin yer ald›¤› kad›n
merkezli, anne merkezli bir dünyay› savundu.11 Gilman’a göre, tarih
öncesi dönemlerden beri iki cinse yüklenen roller bak›m›ndan kad›n ve
9

Anayasada sadece ›rk ve renk konusunda vurgu vard›, cinsiyet konusunda ise herhangi bir aç›klama yoktu: “ABD’li vatandaﬂlar›n oy kullanma hakk› ABD taraf›ndan, ya da ›rk›ndan, renginden veya önceki kölelik durumundan dolay› herhangi bir eyalet taraf›ndan s›n›rland›r›lamaz ya
da inkar edilemez”. Anthony, anayasada yer almayan ancak uygulamada yaﬂanan bu durumu,
anayasaya karﬂ› bir tutum olarak görür.
10 Danovan, a.g.e., s.46.
11 Flexner, a.g.e., 239-240. Kad›nlar Ülkesi’nde erkeklerin olmad›¤›, s›n›fs›z ve bar›ﬂ içinde yaﬂayan bir kad›nlar toplumu anlat›l›r. Türkçe çeviri için bkz: Charlotte P. Gilman, Kad›nlar Ülkesi, çev. Seher Özbay, Otonom yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2007. Burada Do¤u’dan Bengladeﬂ’ten anaerkil bir ütopya tasvir eden bir baﬂka yazardan, Begum Rokeya Sakhawat Hossain’den de bahsetmek gerek. Begum Rokeya, cinsiyet rollerinin tersine döndü¤ü, erkeklerin selaml›¤a kapat›ld›¤›, kad›nlar›n ise d›ﬂar›da bilimden sanata, siyasete önemli roller üstlendikleri bir kad›nlar ülkesini betimledi¤i Sultana’›n Rüyas› adl› eserini 1905’te yazd›. (Metin Türkçede Billur C. Y›lmazyi¤it’in çevirisi ile Versus yay›nlar› taraf›ndan 2007’de yay›nland›.)
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erkek farkl›laﬂm›ﬂt›r. Kad›nl›k birleﬂtirmek, bir araya getirmek, inﬂa etmek, bak›m, besleme, tedbir, e¤itim demektir. Erkeklik ise rekabet, savaﬂ demektir, yaymak, da¤›tmak, tahrip etmektir. Gilman, ça¤daﬂ› birçok feministin aksine, kad›ns› de¤erlere vurgu yapt›. Bu de¤erleri, annelik enerjisini ve annelik sevgisini, toplumu bir arada tutan güç olarak gördü; bu görüﬂleri ve kad›n dayan›ﬂmas›n›, k›z kardeﬂlik kavram›n› öne ç›karmas› ile günümüzün bar›ﬂç› feminist teorisine önemli
katk›da bulunan bir öncü olarak tarihe geçti.
19. yüzy›l›n son dönemleri liberal feministlerin eﬂit hak talepleri ile Marksist sosyalistlerin s›n›f ve devrim tart›ﬂmalar› aras›nda geçti.12 ABD’deki s›n›f vurgusu, kad›nlar›n oy hakk› hareketinin oldukça
gerisindeydi. Bu hakk›n Anayasada yer almas› ise ancak 1920’de gerçekleﬂecekti.
‹ngiltere: Kad›nlar›n Oy Hakk› Hareketi
Feminizm, 17. ve 18. yüzy›l ‹ngilteresinin özel koﬂullar›nda bir
orta s›n›f ideali olarak do¤du. Kad›nlar, kendilerinin neden “insan”
soyutlamas› d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤›n› sorgulad›lar. Dönemin kad›n düﬂünürlerinden Mary Astell, “mutlak hükümranl›k devlette ve toplumda
zararl›ysa, nas›l oluyor da aile içinde gerekli oluyor?”13 sorusunu soruyordu. 18. yüzy›l feministleri, kad›n ve erkek kimliklerini sorgulayarak, ad›n› koymasalar da, bugün toplumsal cinsiyet kavram› ile ifade
edilen, kad›nl›k ve erkeklik hallerine vurgu yapt›lar. Mary Wollstonecraft, yaz›lar›n›n büyük bir bölümünü “kad›nl›k toplumsal bir kurgudur!” temas› çevresinde ﬂekillendirdi. Evli kad›nlar›n mülkiyet ve velayet hakk›, ‹ngiltere’de de mücadelenin temel eksenlerinden biriydi. Bu
süreçte kad›nlar e¤itim ve çal›ﬂma hakk› gibi baz› haklara kavuﬂtular.
Kad›nlar erken dönemde iﬂçi s›n›f›n›n radikal hareketine, Chartist harekete (1838-1848) de kat›lm›ﬂlard›. Ancak siyasal oy hakk› sadece er12 Rosalyn Baxandall, “Amerikan Sendikalar›nda Kad›nlar. Tarihsel Bir Çözümleme”, der. J. Mitchel, A. Oakley, Kad›n ve Eﬂitlik, çev. Fatmagül Berktay, Pencere Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998, 3.
Bask›, s.79-96; Flexner, a.g.e., s.134-144.
13 Juliet Mitchel, “Kad›n ve Eﬂitlik”, der. J. Michel, Oakley, a.g.e., s.32.
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Mary Wollestonecraft’›n 1850 ve 1851’de düzenledi¤i toplant›lardan sonra kad›nlara oy hakk›
hareketi önemli boyutlara yükseldi. 1867’den sonra aç›lan imza kampanyalar› ve gösteriler
sonucunda militan bir kad›n hareketi do¤du. O y›llarda Londra’da yap›lan bir gösteri.

kek iﬂçiler için kabul edildi ve kad›nlar oy hakk›ndan mahrum b›rak›ld›lar. Dolay›s›yla, siyasal haklar olmaks›z›n yaﬂam›n her alan› üzerinde kendi denetimlerini kurman›n mümkün olamayaca¤›n› kavrad›lar.
Tüm bu oluﬂumlar, bu dönemdeki mücadeleye oy hakk› hareketinin
damgas›n› vurmas›na yol açacakt›.
Bu süreç, 1867’de kad›nlar›n oy hakk›n› elde etmek için bir imza kampanyas› baﬂlatmalar› ve John Stuart Mill’in bu yöndeki yasal
hakk›n tan›nmas› için Avam Kamaras›’na sundu¤u yasa önerisiyle baﬂlad›. Hareket, Milicent Garret Fawcett’in kurdu¤u National Union of
Women’s Suffrage Societies’in (Kad›n Oy Hakk› Dernekleri Ulusal Federasyonu) öncülük etti¤i, parlamenterleri etkilemeyi amaçlayan anayasal siyasal oy hakk› hareketinin baﬂar›l› olmamas› üzerine, 1900’dan
itibaren öncekinden farkl›laﬂarak militan bir boyut kazand›.
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21 Temmuz 1908’de Londra’da Hyde Park Eylemi:
500 bin Kad›n Oy Hakk› ‹stiyor!
“Yirmi kürsüde konuﬂacak yirmi kad›n›n foto¤raflar›yla, buluﬂma yerini ve yedi yürüyüﬂ kolunun
geçece¤i güzergahlar› gösteren dev bir poster haz›rlanarak Londra’da ve taﬂrada da¤›t›ld›. Göstericileri yetmiﬂ taﬂra kentinden getirmek üzere otuz özel tren seferi ayarland›. Gösteriyi duyurmak için çeyrek milyon kadar el ilan› da¤›t›ld›. 9 yürüyüﬂ ﬂefi, 17 grup yöneticisi, 30 grup baﬂkan›, 40 bayrak ve flama çavuﬂu seçilmiﬂ, taﬂradan gelenleri karﬂ›lamak üzere yüzlerce istasyon
görevlisi belirlenmiﬂti. Hepsi birli¤in renkleri olan mor, beyaz ve yeﬂil renkleri taﬂ›yan kemerler
ve kolluklar taﬂ›yorlard›. 100 tane ipek dev flama, 500 kadar daha ufak flama, binlerce bayrak
yap›ld›. Bunlar›n hepsi ba¤›ﬂ yapan kad›nlarca karﬂ›land›. Parkta do¤ru yürüyüﬂe geçen her yürüyüﬂ kolunun baﬂ›nda bir araba gidiyordu. Kad›n göstericilere beyaz elbiseler giymeleri söylenmiﬂti. Bellerine morlu, beyazl›, yeﬂilli kemerler takm›ﬂlard›. Parkta o zamana kadar görülmeyen
bir kalabal›k birikmiﬂti. Gözün ulaﬂabildi¤i her yeri insan seli kaplam›ﬂt›. Hep karanl›k renklere
bürünen öbür gösterilere karﬂ›l›k, kad›n elbiselerinin renkleri ve beyaz has›r ﬂapkalar›yla bizim
gösterimiz bir çiçek tarlas›n› and›r›yordu. Alt›n rengi bir güneﬂ ›ﬂ›¤› ve bulutsuz bir mavi gök alt›nda, sanki gerçekten bir gala günü yaﬂ›yorduk. Konuﬂmalar›n baﬂlang›c› ve sonu bir yük kamyonundan yap›lan anonslarla duyuruluyordu. Sonra büyük bir ç›¤l›k koptu. ‘Kad›nlara oy!’ Bu ça¤r› üç kez tekrarland›. Her ﬂey birden dalgalan›r gibi oldu...”
ﬁirin Tekeli, “Kad›nlara Oy Hakk›n›n Öncüleri”, Ça¤daﬂ Liderler Ansiklopedisi, s.1624.

1903’te, Emmeline Pankhurst (1858-1928), iki k›z› Christabel
ve Sylvia14 ile Women’s Social and Political Union’u (Kad›nlar›n Sosyal ve Politik Birli¤i) kurdu. Votes for Women (Kad›nlar ‹çin Oy) dergisini bu amaç do¤rultusunda ç›kard›. Sosyal demokrat partilerin ilgisizli¤i, daha çok da karﬂ› tav›rlar› üzerine süfrajetler (kad›nlara oy
hakk› taraftarlar›), kamuoyunu ve parlamenterleri etkilemek için yasal
ya da yasad›ﬂ› her türlü yola baﬂvurdular. Polisle çat›ﬂt›lar, duvarlara
yaz› yazd›lar, kendilerini parlamentonun dinleyici s›ralar›na zincirlediler. Açl›k grevlerini bir politik eylem biçimi olarak tarihte ilk kez süfrajetler kulland›lar. Siyasal iktidar›n tepkisi ise sert oldu: Ç›kar›lan yasayla kad›nlar elleri kollar› ba¤lanarak zorla beslendiler. 51 y›l kadar
süren bu dönem boyunca pek çok kad›n örgütü kuruldu, çeﬂitli müca14 Bilgi için bkz. Mary Davis, Sylvia Punkhurst, çev. Emine Özkaya, Versus yay›nlar›, ‹stanbul,
1996.
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‹ngiltere’de 21 Temmuz 1908’de düzenlenen mitinge 500 bin kiﬂi kat›ld›. O gün birli¤in renklerini taﬂ›yan
yeﬂil, beyaz ve mor renkli yüzlerce bayra¤›n dalgaland›¤› Hyde Park, “Kad›nlara Oy!” sloganlar›yla
inleyecek ve bu görkemli gün tarihe “Women’s Sunday” diye geçecekti.

dele taktikleri geliﬂtirildi.15 ‹ngiltere’deki bu dalga 1918’de sonuçland›. Savaﬂ sonunda 30 yaﬂ›n üzerinde, mülk sahibi ya da mülk sahibiyle evli, üniversite mezunu ya da haftada 5 pound gelir getiren bir iﬂte
çal›ﬂan kad›nlara siyasal haklar tan›nd›.
Fransa: Kad›n Haklar› Bildirgesi
Kad›nlar›n Fransa’da eﬂit yurttaﬂ olmalar›, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nden tam 155 y›l sonra, 1944’te gerçekleﬂti. 1790’da Ayd›nlanma düﬂünürü Marquis de Condorcet ile baﬂlayan tart›ﬂmalar16
15 Sheila Rowbotham, Hidden From History, Pluto Press, Londra, 1977, s.77-89. Ayr›ca bkz. ﬁirin Tekeli, “Kad›nlara Oy Hakk›n›n Öncüleri”, Ça¤daﬂ Liderler Ansiklopedisi, cilt V, ‹letiﬂim
Yay›nlar›, s.1614-1640.
16 Condorcet söyle soruyordu: ”‹nsanlar hak eﬂitli¤i ilkesini insan soyunun yar›s›n›, k›llar› bile k›p›rdamadan, yasalar› yapmaktan al›koymakla, yani kad›nlar› yurttaﬂ saymamakla çi¤nemiﬂ olmuyorlar m›? Yoksa, ulusal temsil, ulusun temsili demek oldu¤una göre, kad›nlar ulusun parças› de¤iller mi?” ﬁirin Tekeli, Kad›nlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1982, s.71.
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Olympe de Gouge’un 1791 Anayasas›’n›n kabulünden önce kral ve
kraliçeye gönderdi¤i Kad›n Haklar› Bildirgesi’yle ivme kazand›. Baﬂlang›ç k›sm›nda beyanname ﬂöyle gerekçelendirilmiﬂti:
“Ulusu temsil eden anneler, k›zlar ve k›z kardeﬂler Ulusal Meclis’e
kat›lmak istemektedirler. Halk›n mutsuzluklar›na ve hükümetlerin
yozlaﬂmas›na tek neden olarak, kad›n›n haklar›n›n unutulmas›n› ya
da çi¤nenmesini gördüklerinden, kad›n›n do¤al, vazgeçilmez ve kutsal haklar›n› resmî bir bildirge ile aç›klamaya karar verdiler; ta ki bu
bildirge, bütün toplum üyelerinin zihninde yer ederek onlara her an
görevlerini ve haklar›n› hat›rlats›n; ta ki, kad›nlar›n ve erkeklerin iktidar tasarruflar›n› her kurumun kendi amaçlar›yla k›yaslamaya her
an olanak vererek bu amaçlara daha iyi uyulmas›n› sa¤las›n; ta ki,
bundan böyle yal›n ve tart›ﬂ›lmaz ilkelere dayanacak olan kad›n
yurttaﬂ ﬂikâyetlerine, her durumda anayasan›n korunmas› ve herkesin mutlu¤u do¤rultusunda bir çözüm getirilmesine ›ﬂ›k tutsun.”

De Gouge, insan haklar›n›n kad›nlara da tan›nmas› gerekti¤ini
söylüyor, kad›nlar için oy hakk› istiyordu.17 “Madem ki, kad›nlara giyotine ç›kma hakk› tan›n›yor, kürsüye ç›kma hakk› da tan›nmal›”18 diyordu. 1793 Anayasas›’nda genel oy hakk› kad›nlar hariç tutulmak
üzere tan›nd›. Kad›nlara siyasal hak tan›nmas›n› isteyen de Gouge, giyotine gönderildi. 1793 y›l›nda Fransa’da kad›n kulüplerinin faaliyetleri ve siyasetle u¤raﬂmalar› yasakland›.
Fransa’da kad›nlar›n mücadelesi ‹ngiltere’den daha farkl›yd›. Oy
hakk› hareketi ‹ngiltere’deki kadar militan olmasa da hayli canl›yd›.
Asl›nda kad›n haklar› sosyalistlerin gündemine oldukça erken bir dönemde girmiﬂti. Eme¤in ve kad›n eme¤inin sömürülmesine karﬂ› ç›kan
17 Madde 6: Yasa genel iradenin ifadesi olmal›d›r. Kad›n ve erkek tüm yurttaﬂlar›n do¤rudan ya
da temsilcileri arac›l›¤› ile yasa yapmaya kat›lmaya haklar› vard›r. Yasa herkes için ayn› olmal›d›r. Yasa önünde eﬂit olduklar›ndan, tüm kad›n ve erkek yurttaﬂlar her tür yüksek görev, mevki ve kamu görevine eﬂit olarak, gayretlerine göre ve aralar›nda erdem ve yetenekleri d›ﬂ›nda ayr›m gözetilmeksizin al›nmal›d›r. Kad›n Haklar› Beyannamesi’nden yap›lan al›nt›lar için bkz:
Baﬂka Dillerden (ayl›k çeviri dergisi), çev. Feyza Tulga, 9 Temmuz 1992, say› 5, s.18-22.
18 Madde 10: Hiç kimse en temel ihtiyaçlar›ndan dolay› olsa bile rahats›z edilemez. Kad›n›n, t›pk› idam sehpas›na ç›kma hakk› oldu¤u gibi kürsüye ç›kma hakk› da olmal›d›r. Elverir ki, davran›ﬂlar› yasa taraf›ndan sa¤lanan kamu düzenini bozmas›n.
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‹ngiltere’de kad›n hareketinin öncülerinden
olan Emmeline Pankhurst ile k›zlar› Sylvia
ve Christabel’in baﬂ›n› çekti¤i hareket tüm
engellere ra¤men büyüyerek sürdürüldü.
tutuklanmalara, hapis cezalar›na ra¤men
y›lmayan kad›nlar›n mücadelesi giderek
farkl› eylem biçimlerine de dönüﬂtü.
Tutuklanan kad›nlar, hapishanede açl›k
grevlerine gittiler. Hükümet, kad›nlar›n
direniﬂini k›rmak, onlar› zorla beslenmek
için 1913 y›l›nda ‘Cat and Mause Act’ adl›
bir yasa bile ç›kard›. Hapishanedeki açl›k
grevindeki kad›nlara zorla yap›lan
beslenmeyi tasvir eden bir çizim.

Saint Simon ve Fourier gibi ütopik sosyalistler, proletaryan›n kurtuluﬂu
ile kad›nlar›n kurtuluﬂunu birlikte ele al›yorlard›. Ancak, ütopik sosyalistlerin, özellikle Fransa’daki iﬂçi hareketi üzerinde oldukça etkili olan
Proudhon’un görüﬂleri, burjuvaziden çok farkl› de¤ildi. Proudhon, “ailenin en temel ilkesini”, yani kocan›n otoritesini sarsaca¤› gerekçesiyle,
kad›nlar›n siyasal hak elde etmelerine karﬂ› ç›k›yordu:“Farz edelim ki,
kad›n bir halk meclisinde kocas›n›nkine ters bir oy kulland›, bu onlar›n
anlaﬂmazl›k içerisinde bulundu¤una iﬂaret eder ve boﬂanmaya yol açar.
Kad›n›n oyunun kocas›n›nkini dengeledi¤ini farz etsek bile, bu durumda da do¤an›n iste¤ine karﬂ› ç›k›lm›ﬂ, erkeklik incinmiﬂ olur”. Proudhonculuk, kad›n› aileye feda eden görüﬂleriyle Frans›z solunun feminizme karﬂ› tutum almas›na yol açm›ﬂ, özellikle 1884’ten sonra kad›nlar›n
sendikac›l›k hareketine girmelerini zorlaﬂt›rm›ﬂt›.19
1870’te, ilk iﬂçi s›n›f› iktidar› deneyi olan Paris Komünü deneyimiyle, ilk kez kad›nlar›n mücadeleye verdikleri katk›lar karﬂ›l›k bul19 ﬁirin Tekeli, Kad›nlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, s.73; Ütopik sosyalistler için bkz: Diane Coole, Women in Political Theory. From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism, Harvester Wheatshef, New York, Londra, 1993. s.125-138. Joseph Delacque, kad›nlara karﬂ› olumsuz
düﬂüncesinden dolay› 1857’de Poudhon’a söyle sesleniyordu: “Samimi ve tam anarﬂist ol, çeyrek anarﬂist, sekizde bir anaﬂiﬂt, on alt›da bir anarﬂist de¤il... Dinle Proudhon efendi, kad›n hakk›nda konuﬂma ya da konuﬂmadan önce onu tetkik et; dersler al. Ya kendini anarﬂist olarak tan›mlama ya da tam anarﬂist ol. Erke¤in kad›n› sömürmesine karﬂ› yüksek sesle konuﬂ!...”Bkz:
Anarﬂizm, çev. Nil Erdo¤an, Versus Yay›nlar›, ‹stanbul, 2007, s.109 ve 111.

428 siyasal ideolojiler: 19. yüzy›ldan 20. yüzy›la

du. Komüne, seçme ve seçilme haklar› dahil olmak üzere erkeklerle
eﬂit vatandaﬂlar olarak kabul edildiler, direniﬂte barikatlar, kulüpler
kurdular, tart›ﬂmalara kat›ld›lar. Komünün yenilgisinden de ayn› oranda etkilendiler, tutuklanma ya da sürgüne maruz kald›lar.
Fransa ile ilgili k›sm› bitirmeden, bu ülkede kad›nlarla ilgili olarak yazan önemli bir kad›ndan bahsetmemek olmaz: Flora Tristan. Flora Tristan (1803-1844), feminizm ile devrimci sosyalizm aras›ndaki
kavramsal ittifak› kurdu. Kad›nlar›n kendi yaﬂam›yla da tan›k oldu¤u
s›k›nt›lar› gördü¤ü için “Yabanc› Kad›nlara ‹yi Davran›lmas›” adl› broﬂürde (1830) önerdi¤i kad›nlararas› dayan›ﬂma eylemini ilk kez gündeme getirdi; kad›nlar›n ülke isimleriyle ayr›lmas› yerine, karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmaya dayal› evrensel kardeﬂlik ilkesinin benimsenmesini istedi.
Ça¤›n›n kad›n/erkek birçok sosyalistinin gözden kaç›rd›¤› trajik kad›n
gerçekli¤ini gördü; erkeklere özgü bir toplumda kad›n›n parya oldu¤una dikkat çekti. 1837 y›l›nda, Peru yolculu¤u sonunda Bir Paryan›n Seyahatleri adl› eseri yazd›. Ona göre, kad›n›n paryal›¤› dünyaya geliﬂiyle
baﬂlar. Yasalar ve polis taraf›ndan sürekli korunan kocas›ndan yasal
yoldan boﬂanamad›¤›nda ise ikinci kez parya olur. ‹ngiltere’ye yapt›¤›
seyahatte, iﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar›n kötü koﬂullar›n›n ülke tan›mad›¤›na birebir tan›k oldu. 1843 y›l›nda, kurtuluﬂun iﬂçilerin kendilerinden
kaynaklanaca¤› fikrini anlatt›¤› evrensel “‹ﬂçi Birli¤i” düﬂüncesinin temelini att›: “Bu toplum kötü, onu de¤iﬂtirmek, yeniden canland›rmak,
yaﬂatmak istiyorum. Bu olanaks›z de¤il... Bugün eylem günüdür. Varl›¤›n›z u¤runa eyleme geçmek size, yaln›zca size aittir. Yaﬂam veya ölüm
sizin içindir. Öyleyse! Yaln›zl›¤›n›zdan kurtulun: Birleﬂin! Birlikten kuvvet do¤ar” Tristan için, iﬂçinin ve kad›n›n kurtuluﬂu iç içe iki temel sorundur. Ancak toplumsal bir devrimi, kad›nlar›n sorunlar›n› çözme aç›s›ndan yeterli bulmaz. ‹deolojinin de¤iﬂmesi, farkl› bir rol da¤›l›m›n›n
olmas›n› zorunlu görür. Ona göre bask› alt›ndaki erkek, bir baﬂkas›n›
bask› alt›na alacakt›r. Bu da kar›s›d›r. “Kad›n proleterin proleteridir. Kad›nlar kendi devrimlerini yapmal›, kendi s›n›flar›n› oluﬂturmal›d›r.”20
20 Feminizm: 19. Yüzy›l Klasiklerinden Seçmeler, (Tristan hakk›ndaki çeviri Gülser Öztunal› Kay›r taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r), Afa Yay›nlar›, ‹stanbul, s.27-32.
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Almanya: ‹ﬂçi Kad›nlar›n Mücadelesi
1871 Paris Komünü yenilgisinden sonra, Avrupa’daki iﬂçi hareketinin merkezi Fransa’dan Almanya’ya kayd›. Almanya’daki h›zl› kapitalistleﬂmenin do¤urdu¤u emek gücünün artmas› bu süreçte önemli
bir rol oynad›. Almanya’da I. Enternasyonal’den sonra kad›n hareketi di¤er ülkelerden farkl› olarak sosyalist çizgide geliﬂti.
Alman Sosyal Demokrat Parti liderlerinden Bebel (1840-1918)
Marksistlerin kad›na iliﬂkin görüﬂlerini 1878’de yazd›¤›, Woman under Socialism adl› kitab›nda dile getirdi.21 Kad›nlara eﬂit hak tan›nmas›n› isteyen Bebel, kad›n kurtuluﬂunun ancak sosyalizmle mümkün
olabilece¤ini düﬂünüyordu. Ama kad›nlar kendi kurtuluﬂlar› için mücadele etmeliydiler. Kad›nlar›n kurtuluﬂu ile iﬂçilerin kurtuluﬂu birlikte yürümeliydi.
II. Enternasyonal’de, parti üstünlü¤ü ile, parti ile iﬂçilerin ve kad›nlar›n özerk hareketleri aras›nda sürtüﬂme sorunu ortaya ç›kt›. Sonuç olarak eﬂit haklar için u¤raﬂan kad›nlar “burjuva kad›n hareketi”
olarak nitelendirilerek onlara cephe al›nd›. Sosyalist kad›n önderlerden Clara Zetkin (1857-1933), sadece proleter kad›nlarla sosyalizmin
zafere ulaﬂaca¤›n› ifade etti.22 ‹ﬂçi kad›nlara devrimci mücadelede
önemli bir rol verdi. Zetkin’in ç›kard›¤› Alman ‹ﬂçi Kad›nlar› dergisi,
Kad›n Enternasyonali’nin resmi yay›n› oldu. 1910’da, II. Kad›n Enternasyonali’nin Kopenhang’taki toplant›s›nda, 1857’de New Yorklu kad›n iﬂçilerin greve gittikleri gün olan 8 Mart, uluslararas› kad›n günü
olarak kabul edildi. (Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan Dünya Kad›nlar
Günü olarak ilan› ise, 1975’te gerçekleﬂecekti.) Bu güne emekçi kelimesinin eklenmesi sadece Türkiye’ye has bir durumdur. Türkiye Komünist Partisi’nin 1921 y›l›nda yapt›¤› ilk kutlamadan miras kalan bu
ifadenin, Türkiye’de baz› kesimler taraf›ndan hâlâ kullan›lmas›ndaki
›srar›n sorgulanmas› gerekir. Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un
21 Kitab›n Türkçe çevirisi için bkz. August Bebel, Kad›n ve Sosyalizm, çev. Sabiha Sertel, Toplum
yay›nlar›, ‹stanbul 1975.
22 Diana Coole, Women in Political Theory. From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism,
Harvester Wheatsshef, New York, Londra, 1993, s.167.
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Clara Zetkin (1857-1933) Almanya’da
Spartakist hareketin kurucular›ndan
olup, yaﬂam› boyunca kad›nlar›n
ancak sosyalizmle kurtulabilece¤ine
inand›. Partinin kad›n yay›n› olan Die
Gleichheit (Eﬂitlik) dergisini ç›kard›.

Spartakist hareketine kat›lan Zetkin, hareketin Alman Sosyal Demokrat Partisi
(SPD) taraf›ndan bast›r›lmas› üzerine Moskova’ya gitti ve 1921’de Lenin taraf›ndan
kurulan Komintern’in denetimi alt›nda çal›ﬂan kad›n enternasyonalini örgütledi.
Birinci Dünya Savaﬂ›’na kadar olan
dönemde, sanayileﬂmenin h›zlanmas›,
olumsuz çal›ﬂma koﬂullar› ve düﬂük ücretler, emek çat›ﬂmalar›n› ﬂiddetlendirdi. Bu
piyasaya yo¤un biçimde kat›lan iﬂçi kad›nlar, genel sorunlar yan›nda, ücretlerinin erkek iﬂçilerle eﬂitlenmesi konusunda da mücadele veriyorlard›. Bu mücadele, kad›n
hareketinde o zamana dek görülmeyen bir
ayr›ﬂmaya yol açt›. ‹ﬂçi kad›n hareketi ayr›ﬂarak kendini iﬂçi s›n›f› hareketi içinde tan›mlamaya baﬂlad›.

Rusya: Bolﬂevik Devrimi’nde Kad›n
1917 Sovyet Devrimi’nde, kad›nlar mücadelenin ön saflar›nda
yer ald›lar. Devrim sonras›nda kad›nlar için hem yasa hem de uygulama düzeyinde somut ad›mlar at›ld›. Engels’ten Bebel’e, Lenin’den Kollontai’ye kadar tüm sosyalist düﬂünürler kad›nlar›n özgürleﬂmesi için
“ev iﬂlerinin toplumsallaﬂmas›” gerekti¤ini yaz›yorlard›. Ev iﬂlerinin
toplumsallaﬂmas› için ilk pratik giriﬂimler devrimden sonra baﬂlat›ld›.
Kolektif mutfaklar, yuva ve kreﬂler aç›ld›.
Sovyet kad›nlar›n›n statüsünü düzenleyen bir dizi yasan›n ç›kmas›nda etkin bir kad›n olan Aleksandra Kollontai (1873-1952), kad›n/ erkek iliﬂkilerinde köklü bir de¤iﬂim için, yeni bir ahlak anlay›ﬂ›n› öngördü. ‹ﬂçilerin iﬂ ötesinde sosyal ve politik yaﬂam›n tüm alanlar›nda yeni bir kültür yaratmalar› fikrini geliﬂtirdi. Kollontai, kad›n ve
erkek aras›ndaki cinsiyetçi iﬂbölümünü yeterince sorgulamasa da, ka-
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d›n›n özerk kimlik edinmesini önemsedi; evlilik kurumunu sorgulad›.
Kad›nlar›n özgürlü¤ü için komünal yaﬂam birimleri, ortaklaﬂa çocuk
bak›m› türünden yeni yap›lar› önerdi.23 Ancak bu tart›ﬂma ortam› ve
kad›nlar lehine uygulamalar Stalin döneminde ortadan kalkt› ve “kutsal aile”ye geri dönüldü. 1926 evlilik yasas›yla boﬂanma hakk› k›s›tland›; kürtaj hakk› kald›r›ld›; sadece devrimle kad›nlar›n elde etti¤i siyasal, ekonomik ve e¤itim haklar›na dokunulmad›.
Türkiye: Osmanl›’daki Öncü Kad›n Hareketi
Kad›n hareketinin Türkiye’deki geçmiﬂi, 19. yüzy›l sonuna, Osmanl› dönemine dek uzan›r; dünyadaki geliﬂime paralel olarak benzer
baﬂkald›r›lar söylem ve eylem düzeyinde ortaya ç›kar. Toplumda çeﬂitli alanlarda yaﬂanan de¤iﬂim ve geliﬂim süreçlerine koﬂut olarak, kad›nlar da hak ve özgürlük taleplerini gündeme getirdiler. Kad›nlar bir
cins olarak ikincil konumlar›n›n ve kendilerine uygulanan ayr›mc›l›¤›n
fark›ndayd›lar; erkeklere nazaran bulunduklar› konumu sorgulayarak
bir kad›nl›k bilinci geliﬂtirdiler.24 1869’de Terakki-i Muhaderat’la baﬂlayan kad›n dergi ve gazetelerinin say›s› Cumhuriyet’e kadar k›rka
ulaﬂt›: Han›mlara Mahsus Gazete, ﬁüküfezar, Demet, Mehasin, Kad›n,
Kad›nlar Dünyas› gibi kad›n dergileri ç›kar›ld›. Bu dergiler kad›nlara
kendilerini birey olarak ifade etme, sorunlar›n› dillendirme ortam›n›
sa¤lad›, her kesimden kad›nlar›n yazma ürkekli¤ini, çekimserli¤ini gidermede, taleplerini iletmede ve sesini duyurmada önemli iﬂlev gördü.

23 Diana Coole, a.g.e., s.171-177; Sheila Rowbotham, Lynne Segal, Lilary Wainwright, Feminizm,
Sosyalizm ve Eylemde Birlik, ‹letiﬂim Yay›nlar›, çev. Emel Çetin Özgül, ‹stanbul, 1984, s.117.
Kollontai’›n eserlerinin Türkçe çevirisi için bkz. ‹ﬂçi Ar›lar›n Aﬂk›, çev. Gülay Türky›lmaz, Pencere Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996; Bir Büyük Aﬂk, çev. Ülkü Sa¤›r, Pencere Yay›nlar›, ‹stanbul,
1994; Toplumsal Geliﬂmede Kad›n›n Konumu, çev. M. Ali ‹nci, ‹nter Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000.
24 Serpil Çak›r, Osmanl› Kad›n Hareketi, Metis Yay›nevi, ‹stanbul, 1994, ikinci bask› 1996; S. Çak›r, “Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism”,
der. Francisca de Haan, Maria Bucur, Krassimira Daskalova, Aspasia (A Year Book) Berghahnbooks, cilt 1, 2007, 61-83; F. Berktay, “Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Feminizm”, Cumhuriyete
Devreden Düﬂünce Miras›: Tanzimat ve Meﬂrutiyet’in Birikimi, der. Mehmet Alkan, ‹stanbul,
‹letiﬂim, 2001, s.348-361.
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Ayn› tarihsel süreç içerisinde otuza yak›n
kad›n ve yard›mlaﬂma derne¤i kuruldu. Bu
dernekler bireysel talepleri örgütlü birliklere dönüﬂtürmede, sorunlar›n çözümünde, ortaya konulan önerileri uygulamaya
geçirmede yard›mc› oldu.25 ‹lk kurulan
dernekler savaﬂlar›n açt›¤› yaralar› sarmaya yönelik yard›m dernekleriydi. Dernekler aras›nda k›z çocuklar›n›n e¤itiminin temel amaç olarak al›nd›¤›, kad›nlar›n iﬂ yaﬂam›na girebilmeleri için mesleki e¤itimin
verildi¤i dernekler de vard›. Osmanl› Türk
Kad›nlar› Esirgeme Derne¤i, Osmanl› Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyeti Hayriyesi, BiçKad›nlar Dünyas›, 4 Nisan 1913’te
ki Yurdu gibi dernekler benzer amaçlarla,
yay›na baﬂlad›. Sahibi Nuriye Ulviye
atölyeler, terzi evleri açarak, kad›nlar›n isMevlan, sorumlu müdürü Emine Seher
Ali’dir. Son yay›m tarihi 1921’e dek
tihdam olanaklar›n›n geliﬂtirilmesi için onyay›m› birkaç kez kesintiye u¤rad›.
Kapakta “Yine Feminizm, Daima
lara beceri kazand›rmaya çal›ﬂt›. Asri KaFeminizm” baﬂl›kl› yaz›y› yazan
d›n Cemiyeti, Cemiyet-i Nisvan Heyet-i
Nimet Cemil yer almakta.
Edebiyesi, Teali-i Nisvan Cemiyeti, K›rm›z›-Beyaz Kulübü gibi örgütler kad›nlar› çeﬂitli aç›lardan bilgilendirme,
bilinçlendirme amac›na yönelikti. Ulviye Mevlan (1893-1964)26 taraf›ndan kurulan Osmanl› Müdafaa-› Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (Osmanl› kad›n›n›n Hakk›n› Savunma Derne¤i) ise Kad›nlar Dünyas›
(1913-1921) adl› yay›n organ› ile Osmanl› feminist hareketine bir örnek oluﬂturdu. Bu dönemde kad›nlar yapt›klar› konferanslarda tart›25 Serpil Çak›r, “Osmanl› Kad›n Dernekleri”, Toplum ve Bilim, Bahar 1991, s.139-157; Serpil Çak›r, “Political-Social Movements. Revolutionary: Turkey”, Encyclopedia of Women and Islamic
Cultures içinde, Leiden, Brill, cilt 2, 2005, s.664.
26 Serpil Çak›r, “Ulviye Mevlan (1893–1964)”, A Biographical Dictionary of Women’s Movements
and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries içinde, der.
Francisca de Haan, Krassimira Daskalova ve Anna Loutfi, Budapeﬂte ve New York, Central European University Press, 2006, s.336-339. Ansiklopedide Ulviye Mevlan’›n yan› s›ra, Fatma Aliye, Halide Edip, Nezihe Muhittin, Suat Derviﬂ, Sabiha Sertel, Nursel Öztunal›-Kay›r gibi Türkiye’de kad›n mücadelesinde öncü kad›n biyografileri de bulunmaktad›r.
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Beyaz Konferanslar: ‹stanbul, 1911
‹stanbul’da Bir Konakta Kad›nlar Konferans Düzenliyor
“Nihayet... Son bir nazarla bakt›¤›m zaman, yorgunluktan solan dudaklar›m her neﬂve-i muvaffakiyetle k›zard›. ﬁimdi ta cephede beyaz kürsü, beyaz iskemleler, beyaz perdeler, beyaz pencereler, beyaz tavan döﬂemesiyle bütün beyaz bir salon tertip edilebilmiﬂti... Pek uzun süren münakaﬂalar, manialardan sonra nihayet ikbalin yard›m›yla bu sefer üç yüz kiﬂilik bir davetname kitlesi tertibine muvaffak olduk... Cephedeki kap›n›n aç›lmas›yla, bir hayal kadar beyaz, bir hayal
kadar hafif ve seyyal, genççe, soluk bir sima, ince bir vücut içeriye duhul oldu¤u zaman bütün
sesler birden durdu ve validem titrek, beceriksiz bir ifade ile: Fatma Nesibe Han›mefendi diye hitabeyi takdim etti... Bu genç, ancak otuz yaﬂlar›nda kadar bir kad›nd›. Beyaz elbisesi üzerinde
daha kesb-i vakar eden, bir ‹ngiliz gibi örülerek toplanm›ﬂ gür, koyu kumral saçlar›yla gölgelenen çehresinde kudsi morozlar›n, kudsi elemlerin rengi, durgun uhrevi bir ifade vard›... Salon derin bir sükut içinde, sanki teneffüs etmiyordu. Beyaz, sessiz, köpürmüﬂ karlar aras›ndan, k›ﬂ›n
soluk mevta ziyalar›na karﬂ› boyunlar›n› uzatan krizantemler gibi baﬂlar› k›m›ldam›yor, yine beyaz bir sütunun fevkinde, ﬂimdi garip bir istihale ile bir renk, bir buy-› ruhani oluveren hatibeyi
dinliyordu. “Han›mlar, size, bütün kad›nl›k, hatta topraklar›nda müebbeten susan dudaklar nam›na teﬂekkür ederim. Görüyorum ki, hiçbir iskemle boﬂ kalmam›ﬂ. Demek ki iki kat, üç kat davete icabet edecek münevver dima¤lar›m›z, hemﬂirelerimiz var. Oh! Bu ne kadar mesut beﬂarettir. Bugün üç yüz kiﬂiyiz de¤il mi han›mlar? Demek hiç aldanm›yorum ve bu cesaretle iddia ediyorum ki içtima›m›za vak›f olsalar, üç yüz bin hatta milyon kad›n bize hiç olmazsa kalben iﬂtirak
edecekler. O halde verece¤im ﬂu birkaç konferansla ben üç bin refikama telkin-i hakaike muvaf›k olursam, siz niye olamayas›n›z, bu kuvvet sizden niçin beklenilmesin? Her ﬂahsa üç bin kiﬂinin isabeti pek aç›k, pek aﬂa¤› bir hesapla gösterir ki her birimizin üç biniyle dokuz milyon kalbin hele kad›n teﬂebbüsünün müzahir-i istinad› olaca¤›z de¤il mi? Ve bu az bir kuvvet mi? ‹ﬂte
Arﬂimed’e ra¤men kainat› mihverinden koparacak yeni bir manivela kuvveti daha. Biz bugün vak›a üç yüzle baﬂl›yoruz; yar›n, mutlaka üç binle, ertesi gün alt› binle.. Nihayet bir gün, bütün kitle-i nisviyetle [kad›n kitlesi] baﬂlayaca¤›z.”
Konferanslar›n konuﬂma metinleri 1911’de ‹stanbul’da yay›nlanan Kad›n adl› dergide yay›nland›. Ayr›nt› için bkz: Serpil Çak›r, “Kad›nl›¤›n ‹lk Tarihi ﬁikâyeti: Beyaz Konferanslar”, Tarih-Toplum Dergisi, Mart 2003, s.40-47.

ﬂarak taleplerini belirginleﬂtirdiler. Konferanslar onlar›n kendilerine
güvenini art›rd›. 1911 y›l›nda ‹stanbul’da bir konakta Beyaz Konferanslar ad›yla düzenlenen bir dizi konferansta üç yüzü aﬂk›n kat›l›mc›
vard›: “Bugün, tarihî bir gündü. Memleketin muhtelif cihetlerinden,
kad›nl›¤›n alt› bin y›ll›k zulmetine, hiç olsa da, bir mum ziyas› vermek
azmiyle buraya kadar koﬂup gelen ilk tarihi ﬂikâyeti izhar olunacak,
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ﬂark›n ilk celse-i nisvan› in’ikad edecekti.” (Do¤unun ilk kad›nl›k celsesi
aç›lacakt›)27
Osmanl› kad›nlar› da hemcinslerinin çeﬂitli ülkelerde sorduklar› sorular› sordular. Kendilerine uygulanan
çifte standard› sorgulad›lar. Örne¤in
1913 y›l›nda, Meﬂrutiyet’in ilan tarihi
olan 10 Temmuz, erkeklerin milli bayram› olarak adland›r›lm›ﬂt›. Kad›nlar
erkeklerin II. Meﬂrutiyet’le kavuﬂtuklar› haklara kendilerinin ne zaman kavuﬂaca¤›n›, haklar›n›n niçin gasp edildi¤ini soruyorlar; “Frans›zlar›n hukuk-› beﬂer beyannamesinde ‘insanlar
hür do¤ar, denildi¤i ve kanun-i esasiYaﬂar Nezihe (Bükülmez) (1880-1935) çocukluk miz de buradan muktebes oldu¤unve gençlik y›llar›n› büyük zorluklar içinde
dan bu esas kabul edildi¤i cihetle, bügeçirmesine karﬂ›n, edebiyat›, aruzla ﬂiir
yazmay› kendi kendine ö¤rendi. Malumat,
tün Osmanl›lar›n hür olarak do¤du¤u
Han›mlara Mahsus Gazete, Kad›n Yolu ve
ve saha-› hayat›nda bu hürriyetten isKad›nlar Dünyas› gibi dönemin kad›n
tifade edece¤i tahd-› vucubdedir. O
dergilerinde ﬂiirleri bas›ld›. Eserleri aras›nda
Bir Deste Menekﬂe ve Feryatlar›m adl› ﬂiir
halde niçin bizi hür yaﬂatm›yorlar?
kitaplar› ve “1 May›s ‹ﬂçi Bayram›” baﬂl›kl›
Kanun ile temin edilen hukukumuz
ﬂiiri zikredilebilir.
neden gasb ediliyor, esirgeniyor. Yoksa insanlar kelimesinin mana-› meﬂmülünden kad›nlar hariç midir? Yok
yok bu aç›ktan aç›¤a zulüm, tecavüz, gaspt›r” diyorlard›.28
Erkeklerle kendi durumlar›n› k›yaslayan, bu duruma isyan eden,
kad›nlar, ﬁüküfezar, Kad›nlar Dünyas› gibi sahibi, yaz› kadrosu, hatta
mürettipleri bile kad›nlardan oluﬂan dergiler ç›kard›lar. Bu dergilerdeki
27 “Beyaz Konferanslar”, PB., yay›na haz›rlayan Süleyman Bahri, Kad›n, ‹stanbul, 1911, no. 14.
Metnin Türkçe çevirisi için bkz. Serpil Çak›r, Osmanl› Kad›n Hareketi, s.65-72. Konferanslar
hakk›nda ayr›nt› için bkz Serpil Çak›r,“Kad›nl›¤›n ‹lk Tarihi ﬁikâyeti: Beyaz Konferanslar”, Tarih-Toplum, Mart 2003.
28 Serpil Çak›r, Osmanl› Kad›n Hareketi, s.142.
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yaz›lara bakt›¤›m›zda kad›nlar›n çözümü kendilerinde arad›klar›na ﬂahit oluruz. Erkeklerle iﬂbirli¤ine gidilmemesini isteyen bir kad›n bilincidir söz konusu olan: “Evet Osmanl› erkeklerinden baz›lar› bizi, biz kad›nlar› müdafaa ediyorlar; görüyoruz; teﬂekkürler ederiz. Biz Osmanl›
kad›nlar› kendimize mahsus inceli¤imiz, kendimize mahsus adat ve
adab›m›z vard›r, bunu erkek muharrirler bir kad›n›n anlayaca¤› ruhla
anlamazlar. Lütfen bizi kendi halimize b›raks›nlar, hayallerine bâzice
[oyuncak] buyurmas›nlar. Biz kad›nlar hukukumuzu bizzat kendi çal›ﬂmam›zla müdafaa edebiliriz.29 Türkiye’de kad›nlara seçme ve seçilme
hakk›, Cumhuriyet kurulduktan on bir y›l sonra, 5 Aral›k 1934’te tan›nd›. Kad›nlar toplumda kendilerine yeni kamusal roller oynama cesareti veren baﬂta e¤itim olmak üzere çeﬂitli reformlardan yararland›lar.
Ancak 1923 y›l›nda Nezihe Muhittin (1889-1958)30 taraf›ndan kurulan bir siyasal parti, Kad›nlar Halk F›rkas›’n› (her ne kadar daha sonra
izin verilmese de) ve yine siyasal haklar için çal›ﬂan Türk Kad›nlar Birli¤i’ni (1934-1928) kurduklar›n› da hat›rlatmakta fayda var.
Yeni Feminizm: ‹kinci Dalga Feminizm
Feminizmin ilk aﬂamas› olan Birinci Dalga Feminizm, Birinci Dünya
Savaﬂ› sonras›nda çeﬂitli ülkelerde kad›nlara oy hakk›n›n tan›nmas› ile
sonuçland›. Kad›nlar›n hukuki ve siyasal haklar›n› kazanmay› hedefledikleri ilk dönemden sonra, bir süre, hareket ve tart›ﬂmalar Simon de
Beauvoir’›n yap›tlar› ortaya ç›kana kadar h›z›n› kesti. De Beauvoir
(1908-1986) yap›tlar›nda ileri sürdü¤ü fikirlerle 19. yüzy›l›n birinci
dalgas› ile 20. yüzy›l›n, 1970’lerdeki ‹kinci Dalga Feminizmi aras›ndaki köprüyü kurdu. Kad›n›n kültürel ve politik konumunu aç›klamak
için varoluﬂçu felsefenin kavramlar›n› feminizmin amaçlar›na uygun
olarak dönüﬂtürdü. Feministlere “öteki” olman›n tam olarak ne anlama geldi¤ini ö¤retti: “Kad›n üzerindeki bask› ›rk ve s›n›f bask›s› gibi
29 Kad›nlar Dünyas› imzas›yla, “Hukuk-u Nisvan”, Kad›nlar Dünyas›, 4 Nisan 1329 (1913), no.
1, s.1; S. Çak›r, a.g.e., s.124-125.
30 S. Çak›r, “Nezihe Muhittin”, A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20 th Centuries içinde, s.356-359.
Ayr›ca bkz. Yaprak Zihnio¤lu, Kad›ns›z Ink›lap, Istanbul, Metis, 2003.
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de¤ildir. Raslant›sal olarak tersine dönüﬂtürülen bir olgu hiç de¤il. Kad›n ezilmesi benzersizdir. Kad›n her zaman erke¤e ba¤›ml› olan bütün
zamanlar›n ötekisidir.” Üstelik kad›nlar da erke¤in esas, kendilerinin
ikincil oldu¤u ﬂeklindeki bu yabanc›laﬂt›r›c› görüﬂü içselleﬂtirmiﬂlerdir.31 Düﬂüncesinin temel kategorilerinden bir olan “ötekili¤i”, Hegel
felsefesini izleyerek ortaya koydu: Kad›n›n nas›l “öteki” hale geldi¤ini, yaln›zca erkekten ayr› ve farkl› de¤il, ondan aﬂa¤› hale nas›l geldi¤ini tahlil etti. Bu analizde biyolojik verileri, psikanaliti¤i ve tarihsel
materyalizmi kulland›. Kad›nlar›n kurtuluﬂunu, özel alandan d›ﬂar›ya
ç›kmalar›, meslek sahibi olmalar›yla mümkün gördü. Görüﬂleri özellikle The Second Sex (‹kinci Cins) (1949, ABD’de 1952) adl› kitab›yla her k›tadan, her sosyal s›n›ftan kad›na ulaﬂt›. Kendi kiﬂisel bunal›mlar›n›, kad›nlar›n durumunun genel çerçevesine oturttu¤u için kendisine binlerce mektupla teﬂekkür etti kad›nlar.
Simone de Beauvoir’›n ele ald›¤› cinsellik, beden, annelik gibi
özel yaﬂamla ilgili konular ve –cinsiyetçi– cinsiyet rollerinin toplumsal
olarak kurgulanmas› meselesi, a¤›rl›kla 70’lerden itibaren yeni bir ivme
kazanan feminist harekette ve teorisinde tart›ﬂ›ld›. Bu dönemde, kad›n
kurtuluﬂ hareketinin çizgisi ve dolay›s›yla “feminizmin teorik çerçevesi”32 netleﬂti: Toplumsal cinsiyetten kaynaklanan ve kad›nlar›n gündelik yaﬂamlar›nda karﬂ›lar›na ç›kan sorunlar, kiﬂilere özel ya da belli durumlara has sorunlar de¤ildi. Tüm bunlar bir sistemin, ataerkil düzenin
sonucu, ürünüydü. Daha önce türlü bahanelerle gizlenen, görmezden
gelinen tüm bu neden ve sonuçlar deﬂifre edilmeli, aç›¤a ç›kar›lmal›, er31 Margaret Walters, “Kad›nlar›n U¤rad›klar› Haks›zl›klar: Mary Wollstonecraft, Harriet Martieau,
Simone De Beauvoir” der. J. Michel, A. Oakley, Kad›n ve Eﬂitlik, s.194-228; Rose Marie Tong, Feminist Thought, Unwin Hyman, Londra, 1989, s.202; De Beauvoir ve varoluﬂçu feminizm için ayr›ca bkz. Danovan, Feminist Teori, s.223-266. Simone De Beauvoir’in ‹kinci Cins adl› kitab›,
Türkçede Payel Yay›nlar› taraf›ndan, Bertan Onaran’›n çevirisiyle 3 kitap olarak yay›nland›: Kad›n: Genç K›zl›k Ça¤› (1968); Kad›n: Evlilik Ça¤› (1970); Kad›n: Ba¤›ms›zl›¤a Do¤ru (1969).
32 Toplumsal cinsiyetten kaynaklanan ve kad›nlar›n gündelik yaﬂamlar›nda karﬂ›lar›na ç›kan sorunlar, kiﬂilere özel ya da belli durumlara has sorunlar de¤ildir. Tüm bunlar bir sistemin, ataerkil sistemin sonucudur, ürünüdür. Erke¤in kad›n üzerindeki sistematik bask›s›n›n sona erdirilmesi en
temel amaçt›r. Feminist teori, bu yolda, bask›y› anlamay›, aç›klamay› ve ona baﬂ kald›rmay› hedefler. Jane Mansbiridge ve Susan Muller Okin, “Feminizm”, A Companion to Contemporary
Political Philosophy, der. Robert E. Goodin ve Philip Pettit, Blacwell, Oxford, 1995, s.269.
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ke¤in kad›n üzerindeki sistematik bask›s› aç›klanmal› ve ona baﬂ kald›rman›n
yollar› bulunmal›yd›. ‹kinci dalga feminizm,33 belli özelliklerin netleﬂti¤i, farkl›laﬂt›¤› bir süreçte geliﬂti, hareket daha
radikalleﬂti. Öncekinden farkl› eylem ve
söylem taktikleri de kat›ld› mücadele
alan›na. Kad›nlar çeﬂitli ülke ve co¤rafyalarda deneyimlerini anlatt›klar› bilinç
yükseltme toplant›lar› düzenlediler; kendi sözlerini söyleyebildikleri alternatif
yay›nlar ç›kard›lar; kürtaj, taciz, kad›na
yönelik ﬂiddet gibi konular etraf›nda
kampanyalar örgütlediler.
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Simone de Beauvoir (1908-1986),
düﬂündüklerini çekinmeden dile getirirken,
ça¤daﬂ feminist harekete yeni aç›l›mlar
kazand›rd›. Düﬂüncelerini biçimlendirirken
tan›mlad›¤› “varoluﬂçu feminizm” yeni
tart›ﬂmalar yaratt›.

FARKLI FEM‹N‹ZMLER
Feminizmde çeﬂitli yaklaﬂ›mlar ve teoriler
olsa da, her yaklaﬂ›m, kad›nlara uygulanan bask›y› tan›mlamaya, nedenlerini ve sonuçlar›n› aç›klamaya ve kad›nlar›n özgürleﬂmesi için stratejiler, politikalar sunmaya çal›ﬂ›r. Çeﬂitli k›staslara göre feminizm yaklaﬂ›mlar› farkl›laﬂabilir. Feminizmler liberal, Marksist, sosyalist, radikal, psikanalitik, anarﬂist, varoluﬂçu, kültürel, postmodern feminizm baﬂl›klar›
alt›nda ele al›nabilir. Bunlara eko-feminizm ve siyah feminizm de eklenebilir. Ancak bu makalede, liberal, sosyalist ve radikal feminizm inceleme
33 ‹kinci Dalga Feminizm, Türkiye’de 1980’lerden itibaren ortaya ç›km›ﬂ, yöntem ve kurumlarla çeﬂitlilik kazanm›ﬂt›r. Kad›n bilincini yükseltmek, cinsiyetçili¤in kavramlar›n› oluﬂturmak, bunu
toplumda deﬂifre etmek ve çözüm yollar› oluﬂturmak için bir kad›n kurtuluﬂ hareketi baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bilgi için bkz. ﬁirin Tekeli, “Birini ve ‹kinci Dalga Feminist Hareketlerin Karﬂ›laﬂt›rmal› ‹ncelemesi Üzerine Bir Deneme”, 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler, Tarih Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998;
ﬁ. Tekeli (der.), Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›ndan 1980’ler Türkiye’sinde Kad›nlar, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1990; Yeﬂim Arat, “1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Hareketi: Liberal Kemalizm’in Radikal
Uzant›s›”, Toplum ve Bilim, no.53, 1991; Serpil Çak›r, “Türkiye’de Geçmiﬂten Günümüze Kad›n
Hareketi”, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, Yüzy›l Biterken Dizisi, cilt 3, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996; Serpil Çak›r - Hülya Gülbahar, “Kad›n›n Yüzy›l› Kronolojisi 18001999”, Kad›n Hareketinin Yüzy›l› ajandas› içinde, Kad›n Eserleri Kütüphanesi yay›n›, 1999. Aksu Bora-Asena Günal (der.), 1990’larda Türkiye’de Feminizm, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002.
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konusu edilecektir. Bu tercihin temel nedeni, bu yaklaﬂ›mlar›n ça¤daﬂ feminist teoriye kaynakl›k eden feminizmin erken dönem tart›ﬂmalar›n›
iﬂaret etmesi ve farkl› siyasal/ toplumsal yap›lara vurgu yapmas›d›r.
Liberal Feminizm
Liberalizm bireysel özerklik, özgürlük, eﬂitlik, hukukun üstünlü¤ü gibi temel ilkeleriyle bütün feminizm türlerini baﬂ›ndan itibaren çok etkilemiﬂ, bugün de gündemde olan bir ideolojidir. (Bu konuda ayr›nt›l›
bilgi için bu kitapta yer alan Fatmagül Berktay’›n Liberalizm adl› makalesine bak›labilir.) Liberal feminizm Mary Wollstonecraft, Harriet
Taylor, John Stuart Mill, Frances Wright, Elisabeth Cady Stanton ve
Sarah Grimke taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Bu bölümün amac›, yukar›da
isimleri say›lan teorisyenlerin görüﬂlerini, liberal teorinin özelliklerini
de göz ard› etmeden ortaya koymakt›r.
Liberal Haklar Teorisi
Temel haklar ve s›n›rland›r›lm›ﬂ yönetim teorisi olarak tan›mlanabilen liberal siyaset teorisinin belli bir insan do¤as› anlay›ﬂ› vard›r:
Rasyonel insan. Ak›l, ahlak›n ak›lc› ilkelerini anlama yetisi olarak tan›mland›¤›nda, bireyin özerkli¤i vurgulan›r; belli bir amaca ulaﬂmak
için en iyi yolu bulma yetisi olarak tan›mland›¤›nda ise, kendini gerçekleﬂtirme öne ç›kar›l›r. Özerklik ve kendini gerçekleﬂtirmeyi mümkün k›lan toplum, iyi, adil toplumdur. Klasik liberaller mülkiyet, örgütlenme, din, vicdan özgürlü¤ü türünden haklara öncelik verirler.
Çünkü haklar her bireyin kendi iyisini baﬂkalar›na zarar vermemek
koﬂuluyla gerçekleﬂtirebilece¤i çerçevedir. Ancak, liberal kuramdaki
“birey”, öyle oldu¤u iddia edilse bile, evrensel ve cinsiyetler üstü bir
kavram de¤ildir. Kad›n› eksik ve erke¤e ba¤›ml› gören geçmiﬂin miras› devam ettirilmiﬂ, yeni hak ve özgürlükler burjuva erkekler için düﬂünülmüﬂtür. Özel mülkiyet, medeni haklar, siyasal haklar uzun süre
kad›nlara yasaklanm›ﬂt›r. Kad›n aileye, eve ait olmal›, eﬂ ve anne olarak kocas›n›n himayesinde bulunmal›d›r. Erke¤in ba¤›ml›s› olarak görülüp, erke¤in himayesine –ya da insaf›na– b›rak›ld›¤›ndan, kad›nlar›n
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birtak›m yasal haklarla donat›lmalar› gereksiz görülür. Öyle ki evlilik
ile birlikte kad›n›n hukuksal varl›¤› ortadan kalkar, mülkiyet, miras,
velayet haklar› elinden al›n›r, evli kad›n, yasal olarak ancak kocas› ile
birlikte insan olarak kabul edilir.34
Liberal haklar teorisi, bireyin haklar› ve özgürlü¤ü aç›s›ndan
kendi içinde çeliﬂki taﬂ›maktad›r. Bu çeliﬂki, özel alan/kamusal alan ayr›m›nda çok net biçimde ortaya ç›kar. Özel alan denilen ev içi hayat, bireylerin toplumsal iliﬂkilerden ve devlet müdahalesinden ba¤›ms›z özgür kalabilecekleri alan olarak tan›mlan›r. Kamusal alan ise, çal›ﬂma
hayat›, ticaret ve siyaseti kapsar. Bu alanda devlet çeﬂitli düzenlemeler
yapmaktad›r. Yani devlet müdahalesi kamusal alan olarak tan›mlanan
“d›ﬂar›” ile s›n›rland›r›lm›ﬂ, içeride bireyler serbest, özgür b›rak›lm›ﬂt›r.
Ama özel alan sadece erkekler için bir özgürlük alan›d›r. Kad›n için ise
zorunlulu¤un yeridir. Hatta gönüllü olmas› dayat›lan ve içselleﬂtirilmesi için u¤raﬂ›lan bir zorunluluktur bu.35 Erkeklerin toplumsal hayata
özgürce kat›l›m› üzerine düﬂünen liberaller, ev hayat›n›n eﬂit ilkelerle
örgütlenmesine önem vermezler. Üstelik liberal teorinin kurucular›na
göre, sadece ev ve aile içinde tan›mlanan kad›n›n baﬂ›nda mülk sahibi
bir erkek reis olmal›, özel alan toplumsal sözleﬂmenin konusu edilmemelidir. Liberallerin toplum sözleﬂmesinde, ailelerin temsilcileri olarak
babalar›n eﬂitli¤i vard›r. Sözleﬂmeyle aileler aras›ndaki iliﬂkilerin yönlendirmesi amaçlan›r. “Adalet, yetiﬂkin erkeklerin baﬂka yetiﬂkin erkeklerle üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ toplumsal kurallar uyar›nca karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i kamusal alana iliﬂkindir. Aile iliﬂkileriyse mahremdir; do¤al sezgilerle ya da yak›nl›kla yönlendirilirler. Adalet kuramc›lar›, temelde do¤al bir alan say›lan aile içindeki iliﬂkileri görmezden gelmeyi sürdürürler. Do¤al ailenin, geleneksel olarak erke¤in yönetti¤i, kad›nlar›n ücretsiz ev iﬂleri ya da üreyip ço¤almaya iliﬂkin iﬂlerle u¤raﬂt›¤› bir birim oldu¤u düﬂüncesi, örtülü olarak ya da aç›kça varsay›l›r.”36 ”Sadece özel
34 Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, Virago, Londra, 1980, s.249.
35 F. Berktay, “Kad›nlar›n ‹nsan Haklar›: ‹nsan Haklar› Hukukunda Yeni Bir Aç›l›m”, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yay›nlar›, 2003, s.39-40.
36 Will Kymlicka, “Feminizm”, Ça¤daﬂ Siyaset Felsefesine Giriﬂ, Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004, s.536.
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alanda de¤il, kamusal alanda da cinsiyet ayr›m›n› pekiﬂtiren ikircikli
eril bir söylem ve onun prati¤i yarat›lm›ﬂt›r.”37 Toplumun geri kalan›ndan ayr›lan ev içi dünya ile iliﬂkilendirilen kad›nlar›n aksine, kamusal
dünya erke¤e b›rak›lm›ﬂt›r. Liberalizmin birey ve yurttaﬂ haklar› kuram›n› eleﬂtirecek olan günümüz feminist siyaset bilimcileri, bu durumu
aç›kl›¤a kavuﬂturma çabas› içindedirler; kad›nlar›n sivil bireyler haline
nas›l gelecekleri üzerinde en fazla durduklar› konudur.38
Do¤al Haklar ö¤retisi’nin ve Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nin kaynak düﬂünürü olarak görülen Locke, “‹nsan›n do¤al özgürlü¤ü, dünya üzerindeki herhangi bir üstün gücün denetimi, yasa yapan›n otoritesi ya da iradesi alt›na al›namaz” diye baﬂlar 1690’da yazd›¤›, Second Treatise of Government (Hükümet Üzerine ‹kinci ‹nceleme) adl› eserine. Asl›nda insan, kelimesiyle erkekleri kastetti¤ini anlar›z metnin ilerleyen paragraflar›nda: “Kar›yla koca bazen kaç›n›lmaz
olarak farkl› isteklere sahip olabilirler. Bunun için bir kural›n yerleﬂmesi gereklidir, bu da do¤al olarak güçlü ve iktidar sahibi erke¤in görevidir”der.39 Yani, kocalar›n kar›lar› ve çocuklar› üzerinde otorite
kurmalar›na izin verilmelidir, çünkü “do¤al” olan budur!
Rousseau da, eserlerinde tüm haklarla donat›lm›ﬂ bir birey kavram› kullan›r. Ancak bu soyut bir kavramd›r, cinsiyeti belli de¤ildir. Birey kavram›yla kad›n› kastetmedi¤ini 1780’de yazd›¤› Emile adl› eserinden anlar›z. Bireyin ba¤›ms›zl›¤›n› herkesten çok önemser ama, ona
göre kad›n ba¤›ms›z olmamal›d›r. Kad›nlar ikincildir, erke¤e göre tan›mlanm›ﬂt›r: “‹ki cins birleﬂti¤inde her iki cins de ortak hedefe, ama
37 Joan Landers, “Yurttaﬂl›k Performans›”, der. Seyla Benhabib, Demokrasi ve Farkl›l›k, çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yay›n›, ‹stanbul,
1999, s.99.
38 Carole Pateman, “Kardeﬂler Aras› Toplumsal Sözleﬂme”, çev. Aksu Bora, der. John Keane, Sivil
Toplum ve Devlet, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1993, s.119-145; Carole Pateman, The Sexual
Contract, Stanford University Press, Stanford, 1988; Iris Marion Young, “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, Feminizm and Politics, der. Anne Phillips, Oxford University Press, 1998, s.401-429. Feminist siyaset bilimcilerin “‹nsanlar yerden
mantar gibi bitmiﬂ varl›klar m›d›r? Çocuk yetiﬂtirme ve muhtaçlara özen gösterme yükümlülü¤ü niçin sadece kad›n›n sorumlulu¤u olarak görülür türünden sorular› oldukça anlaml›d›r.
39 Donovan, a.g.e., s.21, Okin, Women in Western Political Thought, s.435.
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farkl› ﬂekillerde katk›da bulunurlar. Bu çeﬂitlilikten kad›n ve erkek aras›ndaki ahlaki boyuttaki ilk farkl›l›k ortaya ç›kar. Erkek güçlü ve etken
olmal›d›r. Kad›n zay›f ve edilgen olmal›d›r; biri hem güçlü hem iradeli
olmal›d›r; di¤eri ise ona az›c›k karﬂ› koymal›d›r. Bu ilke kabul edildi¤inde, kad›n›n erke¤in gözüne hoﬂ görünmek için yarat›ld›¤› sonucuna
var›l›r. Erke¤in de ayn› ﬂekilde kad›na hoﬂ görünmesi gerekse bile, bu
gereklilik o kadar acil de¤ildir. Erke¤in erdemi gücünde yatar, o güçlü
oldu¤u için kad›n› mutlu eder. Bunun aﬂk›n kanunu oldu¤unu söylemiyorum, ama do¤an›n kanunudur ve do¤a kanunlar› aﬂktan daha eskidir. Yüce varl›k, erke¤e s›n›rs›z arzu ve bu arzular›n› yönlendirecek bir
yasa vermiﬂtir. Böylece erkek özgür olacak ama ayn› zamanda kendini
kontrol edebilecektir. Erkek arzular›yla yönlendirildi¤i halde onlar›
dizginleyecek akla sahiptir. Kad›n da s›n›rs›z arzuya sahiptir. Tanr› arzular›n› frenlemesi için kad›na iffet vermiﬂtir.”40 Görüldü¤ü gibi, Rousseau, yap›tlar›nda “yeni insan”dan söz etse de, kafas›ndaki erkek ve
kad›n imgeleri binlerce y›ll›k bir ataerkil anlay›ﬂ› yans›tmaktad›r.
Birey haklar›ndaki bu çeliﬂkili bak›ﬂa kad›nlar›n tepkisi gecikmez: Mary Wollstonecraft (1759-1797), kad›n do¤as› denen ﬂeyin toplumsal olarak kurguland›¤›n› A Vindication of Women’s Rights (Kad›n Haklar›n›n Gerekçelendirilmesi) (1792) adl› eserinde aç›klar. Eseri bir anlamda Rousseau’ya cevap niteli¤indedir: “Rousseau, bir kad›n›n hiçbir koﬂulda kendisini ba¤›ms›z hissetmesine izin verilmemesi gerekti¤ini söylüyor. Onun görüﬂüne göre, kad›n do¤al kurnazl›¤›n› kullans›n diye, korkutularak yönetilmeli ve erkek ne zaman rahatlamak
isterse ona tatl› bir arkadaﬂl›k sunacak ›l›ml› bir nesne olsun diye, koket bir köleye dönüﬂtürülmeli. Kad›n karakterinin oluﬂumunda boyun
e¤me, durmaks›z›n yinelenmesi gereken bir derstir. Rousseau, do¤aya
dayand›rarak geliﬂtirdi¤ini iddia etti¤i savlar›n› daha da ileri götürür
ve tüm erdemlerin temelini oluﬂturan do¤ruluk ile cesaretin yay›lmas›nda belli s›n›rlar gözetilmesi gerekti¤ini, çünkü kad›nlar söz konusu
oldu¤unda y›lmaz bir ﬂekilde verilmesi gereken erdemin itaat oldu¤u40 Al›nt› için bkz: Michael Rosen ve Jonathan Wolff (der), Siyasal Düﬂünce, Dost Yay›nevi, Ankara, 2006, s.60-61. Kitapta, siyasal düﬂüncenin önemli metinlerinden seçmeler yer almaktad›r.
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Mary Wollstonecraft
1759 y›l›nda Londra’da do¤an Wollstonecraft, Kad›n
haklar›n›n yeni bir yoruma ihtiyaç duydu¤unu, yaz›lar›yla ve kiﬂisel yaﬂam›yla gösterdi. Çocuklu¤unda annesinin çok içen ve ailenin elindeki paray› israf eden
bask›c› bir koca taraf›ndan ezildi¤ini gördü. Ayn› derecede zalim bir kocadan kurtulmas› için k›z kardeﬂine
yard›mc› oldu. Anarﬂist filozof William Godwin ile sevgili oldu. Hamile kald›¤›nda geleneklere boyun e¤ip
Godwin’le evlendi, fakat ayr› bir evde oturmaya devam
etti. Frankestein adl› eserin yazar› olacak olan bir k›z›
oldu: Mary Shelley. Mary Wollstonecraft, k›z›n›n do¤umundan hemen sonra, otuz sekiz yaﬂ›ndayken öldü.
Mary Wollstonecraft, uzun süre dönemin kad›nlara aç›k olan iﬂlerinden biriyle geçimini sa¤lamak zorunda kald›: Dikiﬂ dikmek, ö¤retmenlik ve dad›l›k
yapmak. Yazar olarak yolunu çizdikten sonra, kitap,
roman ve belgesel eserler yazd›. Frans›zca, Almanca
ve Flemenkçeden çeviri yapt›. A Vindication of the
Rights of Women adl› kitab›, 18. yüzy›l›n en önemli feMary Wollstonecraft (1759-1797).
minist eserlerinden biri olarak 1792’de Londra ve
ABD’de yay›mland›. Kitab›nda e¤itim ve gelenekler
sonucu kad›nlar›n cehalet ve kölelik durumuna mahkum edildikleri saptamas›n› yap›yor, aﬂa¤›lanm›ﬂ kölelerin özgürleﬂtirilmiﬂ çocuklar›n›n erdem ve yeteneklerinin geliﬂmesi için daha kaç kuﬂak gerekti¤i sorusunu soruyordu. Kitaptaki tutkulu anlat›m onun çok okunmas›n› sa¤lam›ﬂ, 19.
yüzy›l boyunca Amerika’da dört, ‹ngiltere’de alt› kez bas›lm›ﬂ, ABD’de Susan Anthony’nin feminist gazetesi The Revolution’da seri halinde yay›nlanm›ﬂt›r.

nu söyler. Ne saçmal›k! Kad›nlar gerçekten do¤alar› gere¤i erkeklerden aﬂa¤› olsalar dahi, kad›nlarla erkeklerin erdemleri nitelik aç›s›ndan ayn› olmal›d›r. Aksi takdirde erdem göreceli bir de¤er olurdu. Kad›nlar ve erkeklerin yönetimi ayn› ilkelere dayanmal›, ayn› amac› gözetmelidir.”41
41 Mary Wollstonecraft, Kad›n Haklar›n›n Gerekçelendirilmesi, çev. Deniz Hakyemez, Türkiye ‹ﬂ
Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul, 2007, s.39-40. Kad›nlar› aﬂa¤›layan yazarlar›n eleﬂtirisi için
bkz. a.g.e., s.119-170. Ayr›ca bkz. Feminizm. 19. Yüzy›l Klasiklerinden Seçmeler, s.16.
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Wollstonecraft, Avrupa kad›nlar›n›n statüsünün iktisadi ve toplumsal anlamda geriledi¤ine iﬂaret ediyor, sanayileﬂme ile derinleﬂen
özel/kamusal yaﬂam ayr›m›n›n kad›nlar ve özellikle evli burjuva kad›nlar üzerinde yaratt›¤› olumsuzlu¤u dikkat çekiyordu: Orta s›n›f kad›n›
olmak eve kapat›lmak, sa¤l›¤›ndan, özgürlü¤ünden, kendi erdeminden
yoksun kalmak demektir. Kocan›n sa¤lad›¤› sayg›nl›k, güç ve hazla yetinmek, kendi karar›n› kendi verememek özgürlü¤e sahip olamamak
demektir. Wollestonecraf için en önemli mesele, kad›n›n birey olmas›d›r. Belki toplumsal cinsiyet gibi, bir kavram yoktur kafas›nda ama
yapmak istedi¤i, kan›tlamak istedi¤i, cinsiyetin toplumsal olarak kurguland›¤›d›r. Kant’a göndermeler yapar: Görece özerk bir insan, baﬂkas› için araç olmayan, kendi kararlar›n› verebilen bir insand›r. Kad›n
da bir araç de¤il, kendi baﬂ›na bir amaç olmal›, kendisini birey olarak
ortaya koymal›d›r. Erkek de¤iﬂik koﬂullarla gelece¤e haz›rlan›rken kad›n›n sadece bugünün gereklerini sa¤lamak için donat›lmas› eleﬂtirilmelidir. ‹ncelik, sükunet ve köpeklere benzer ﬂefkat bu cinsin en önemli erdemleri olarak vurgulanmamal›d›r. Evren, erkeklerin rahatlar› ve
zevkleri için yarat›lmam›ﬂt›r. Kad›nlar da erkekler gibi Tanr› taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Bu nedenle kad›nlar›n da ahlaksal ve zihinsel yeteneklerini geliﬂtirmelerine izin verilmelidir. E¤er kad›n erke¤i tamamlayan bir ö¤e olarak görülürse, çok iyi koﬂullarda yaﬂasa bile, bir süs bitkisine dönüﬂür, geliﬂmesi, insanl›¤a kavuﬂmas› engellenir. Wollstonecraft için anahtar kelime, e¤itimdir. Dönemin kad›n e¤itimine bak›ﬂ›, en
iyilerini duygusal ve karars›z, di¤erlerini ise boﬂ ve de¤ersiz yapmaya
yöneliktir. E¤itime daha övgüye de¤er bir amaç yüklenmeli, kad›nlar›n
do¤aya ve mant›¤a yaklaﬂmalar› sa¤lanmal›d›r.42
Birlikte olduklar› 27 y›l içinde, önce entelektüel, daha sonra eﬂ
iliﬂkisi içine giren, bu süre zarf›nda üç feminist eser üzerinde ortak çal›ﬂan John Stuart Mill (1806-1873) ve Harriet Taylor (1807-1858)
Wollstonecraft’tan 100 y›l sonra yazd›lar. T›pk› onun gibi akl›n yüceltilmesi noktalar›nda birleﬂtiler, kiﬂinin kendini gerçekleﬂtirmesine özel
42 Margaret Walters, “Kad›nlar›n U¤rad›klar› Haks›zl›klar: Mary Wollstonecraft, Harriet Martieau, Semone De Beauvoir”, s.139-167; Coole, a.g.e., s.91-101.
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vurgu yapt›lar. H. Taylor’un kad›nlara oy hakk› konusunda 1851’de
yazd›¤› bir makale var: “The Enfranchisement of Women” (Kad›nlar›n Oy Hakk›na Kavuﬂturulmas›). Mill’in ise The Subjection of Women (Kad›nlar›n Köleli¤i) adl› eseri, 1861’de kaleme al›nd›, 1869 y›l›nda yay›mland›. Mill, kad›nlar›n köleli¤ini, yani, kad›nlar›n erkeklerin hizmetkarl›¤› rolünü üstlenmesini, çok ustaca ve çok yayg›n biçimde gerçekleﬂtirilen toplumsal koﬂulland›rman›n bir sonucu olarak görür.43 1865’te parlamentoya seçilmiﬂ, 1867’de seçim yasas›na getirdi¤i
de¤iﬂiklik önerisiyle ‹ngiltere’deki kad›nlar›n oy hakk› hareketinde
önemli bir simge isim olmuﬂtur.
Her ikisi de, kad›n›n toplumdaki aﬂa¤› durumunun toplumdan,
kültürden kaynakland›¤›n› ve kad›nlara her alanda eﬂitlik sa¤lanmas›
gerekti¤ini vurgulad›.44 Taylor kad›nlar›n ekonomik ve maddi kaynaklara ulaﬂabilmesini daha fazla önemsedi; paraya ihtiyaçlar› olmasa bile
kad›nlar›n d›ﬂar›da çal›ﬂmalar›n› istedi. Mill ise, alan›n aç›lmas› yeterli
buluyor, zaten kad›nlar›n anneli¤i tercih edeceklerini düﬂünüyordu. Kad›nlar›n da her türlü giriﬂimde erkeklerle eﬂit düzeyde baﬂar›l› olabilece¤ini vurgularken, onlar›n ev iﬂleriyle u¤raﬂmaktan vazgeçmeyeceklerini varsayd›. Ailede cinsiyete dayal› iﬂbölümünün, “r›zayla, ama hiçbir
biçimde hukukla de¤il, genel geleneklerle” gerçekleﬂti¤ini ve “bunun iki
kiﬂi aras›nda en uygun iﬂbölümü oldu¤unu” savundu.”45
Liberal feminizmi anlat›rken Frances Wright’› (1795-1852) da
zikretmeliyiz. Frances Wright, boyun e¤dirilerek aldat›lan kad›nlar›n
bu aldatmay›, eleﬂtirel düﬂünce ile deleceklerini, “On the Nature of
Knowledge” (Bilginin Do¤as› Üzerine) adl› konferans›nda dile getirdi.
43 Feminizm, 19. yüzy›l Klasiklerinden Seçmeler, s.53. Ayr›ca bkz. John Stuart Mill, “Kad›nlar›n
Köleleﬂtirilmesi”, Özgürlük Üstüne, çev. Alime Ertan, ‹kinci Bask›, Belge yay›nlar›, ‹stanbul,
2000.
44 Tong, Feminist Thought, s.17-22. Mill ve Taylor, yararc› felsefeye ba¤l›d›rlar. Onlara göre en iyi
toplum, herkesin kendi faydas›n› azamileﬂtirdi¤i toplumdur; herkes kendi faydas›n›n, hazz›n›n,
mutlulu¤unun peﬂinde koﬂarsa bundan, toplum aç›s›ndan toplam bir mutluluk do¤ar. Kad›nlara eﬂit hak tan›nmas›, kad›nlar›n kendilerinden ziyade toplumun yarar› için önemlidir.
45 Kymlica, “Feminizm”, Ça¤daﬂ Siyaset Felsefesine Giriﬂ, Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul,
2004, s.536.
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Geleneklerle ebedileﬂtirilmiﬂ hakikat, ancak kuﬂkuculukla ve kan›tlar›n ayr›nt›l› de¤erlendirilmesiyle y›k›labilecektir. Bunu da maddi olarak ba¤›ml› olmayan, özerk ve yerleﬂmiﬂ bir kurumla ba¤lant›s› olmayanlar yapabilecektir. Geliﬂme ve reform, sorgulaman›n korkusuz ruhundan ve do¤ru bir e¤itim sisteminden geçer. Wright, kad›nlar›n eﬂitli¤ini sa¤lanmas› için Bentham’›n görüﬂlerini kad›na uyarlad›. Kad›n›
ba¤›ml› tutman›n topluluk için faydal› oldu¤u düﬂüncesini reddetti.
Böyle bir varsay›m, ancak bu tür bir bask›y› yararl› sayacak gaddar bir
s›n›ftan gelebilirdi: “Ba¤›ml›l›klar›n› desteklemek yoluyla kad›nlar›
itaatkar k›lan adi inanç, onlar›n faydal› olmalar›n› sa¤lar. Bu, aristokrasilerin birço¤unda yöneten az›nl›kça tebaas›na karﬂ›, demokrasilerde zenginlerin fakire karﬂ›; uzmanl›k gerektiren iﬂlerde bütün ülkelerdeki insanlara karﬂ› kullan›lan bir iddiad›r.”46
20. Yüzy›lda Liberal Feminizm
Kad›nlar›n, erkekler dünyas› olarak tan›mlanan kamusal alanda
eﬂit olarak yer almas›n›n önünde baz› ayr›mc› uygulamalar›n yatt›¤›n›,
bu ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›yla sorunun çözülebilece¤ini, liberal
feministler bugün de benimsemeye devam ederler. M. Wollstonecraft,
John Stuart Mill, Harriet Taylor’› izleyen süreçte, 20. yüzy›lda Betty Friedan, The Feminine Mystique (Kad›nl›¤›n Gizemi), adl› kitab›yla ve
1963’te kurdu¤u örgütle (National Organization For Women), benzer
görüﬂleri paylaﬂ›r. Friedan, kad›nlar›n güçsüz/ iktidars›z bir s›n›f olduklar›n›, tek tek kad›nlar›n kendi çabalar› ile güçlü “erkek” s›n›f›na dahil
olabileceklerini düﬂünür. Friedan’a göre, orta s›n›f kad›n› boﬂlu¤a düﬂmüﬂtür. Ev yaﬂam› k›s›rd›r. Kad›nlar özellikle çocuklar› gidince boﬂlu¤a
düﬂerler. Jinekolog, terapist ya da estetik operasyonlar onlar›n içindeki
boﬂlu¤u doldurmaz. Orta yaﬂ, beyaz, burjuva, hetoroseksüel kad›n›n
yüklendi¤i eﬂ ve annelik türünden geleneksel roller kad›nlara tatmin de¤il, mutsuzluk ve boﬂluk duygusu getirmiﬂtir. Mükemmel ev kad›n› (diﬂi kuﬂ) yerine, medyan›n da oluﬂumuna katk›da bulundu¤u “mükemmel
46 Wright’›n “On the Nature of Knowledge” (Bilginin Do¤as› Üzerine) adl› metni için bkz. Danovan, a.g.e., s.34-36. Ayr›ca bkz: Flexner, a.g. e, s.27-28.

446 siyasal ideolojiler: 19. yüzy›ldan 20. yüzy›la

çekici diﬂi” olmak da kad›nlar› özgürleﬂtirmez. Çünkü her ikisinde de
baﬂkas›n›n tan›mlad›¤› bir “imge”ye uymaya çal›ﬂ›l›r. Friedan, çözüm
olarak ev d›ﬂ›nda çal›ﬂmay› tavsiye eder. Ancak, evlilik ve annelikten
vazgeçmelerini de istemez. Friedan, The Second Stage adl› ikinci kitab›nda daha önce önerdi¤i “süper kad›n” olman›n zorlu¤unun ve yanl›ﬂl›¤›n›n fark›na var›r. Kad›n›n iki patrona hizmet etti¤ini, bunun çok zor bir
iﬂ oldu¤unu belirttir: Evdeki ve iﬂteki baﬂar› ödül getirmedi. Kad›nlar
güçlü ve zengin oldular ama mutlu olamad›lar. Friedan bu kez cinsiyet
rollerinin de¤iﬂmesi, erke¤in ev iﬂlerine el atmas› gerekti¤ini savundu.
Kad›nl›¤›n Gizemi’nde kad›nlar›n erkeklere benzemesini teﬂvik ederken
ikinci kitab›nda her ikisi de androjen insanlar oluncaya kadar toplumun
cinsler aras› farkl›l›klar› tan›mas›n› istedi.47
20. yüzy›ldaki liberal feminizm tart›ﬂmalar›n›n ayr›nt›s›na girmeyece¤iz. Ancak birkaç önemli noktay› belirtmekte fayda var: Liberal feministler kad›n›n insan toplumunun eksiksiz bir ö¤esi olmas›na
önem verdiler. Son y›llarda, liberal feminizmin kad›n ve erkek aras›ndaki farkl›l›¤› yok sayan görüﬂleri tart›ﬂ›ld›. Kad›nlar›n erkek gibi olmak istedi¤i, bu eril de¤erleri edinmeleri gerekti¤i ﬂeklindeki inanç
sorgulanmaya baﬂland›. Sorunun sadece f›rsat eﬂitli¤ini sa¤layacak
yasalarla çözülemeyece¤i, bu düzenlemelerin toplumsal cinsiyete duyars›z oldu¤u anlaﬂ›ld›. Toplumsal cinsiyet farkl›l›¤›n› dikkate alan
yasalara (gender spesific laws), kota gibi geçici özel önlemlere, yap›sal/ kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyuldu¤u gerçe¤i kabul edilmeye baﬂland›.
Radikal Feminizm
Feminizmin 19. yüzy›ldaki kavramlar› ve mücadele biçimleri ile, 20.
yüzy›l›n ortas›ndan itibaren günümüze dek geliﬂen çizgisi aras›nda, baz›
ortakl›klar olabilece¤i gibi, farkl›l›klar da vard›r. 60’lar›n sonu (Türkiye’de 70’lerin sonu) kad›nlar yeni bir bilinçlenmeyle tan›ﬂt›lar; sol ve radikal örgütlerde erkekler taraf›ndan ikinci s›n›f muameleye maruz kal47 Tong, a.g.e., s.22-27. Androjen olma meselesi bir romana konu olmuﬂtur. Bkz. Virginia Woolf,
Orlando, çev. Seniha Akar, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1990.
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d›klar›n› keﬂfettiler.48 Bu örgütlerin yap›lar›na ve kiﬂisel üsluplar›na eleﬂtiri yönelttiler. “Kurumsal aç›dan, kendi kiﬂisel öznellik sorunlar›n›n yeni solun u¤raﬂt›¤› büyük sorunlarla –toplumsal adalet ve bar›ﬂ sorunlar›– eﬂit bir öneme ve meﬂruiyete sahip oldu¤u fikrini yerleﬂtirmeyi azmettiler. Sonunda bütün bu sorunlar›n birbiriyle ilintili oldu¤una, erkek egemenli¤inin ve kad›nlara hükmetmenin toplumdaki bask›n›n kökü ve
modeli oldu¤una ve gerçekten devrimci bir de¤iﬂimin temelinin feminizm oldu¤una inand›lar.”49 1970’lerden itibaren billurlaﬂan bu eleﬂtiriler, söylem ve eylem düzeyinde yeni bir içerik kazand›, “kad›n hareketi”
gibi genel bir kavramdan farkl› olarak, “kad›n kurtuluﬂ hareketi ya da
feminist hareket” ﬂeklinde netleﬂti. Radikal feminist tezlerin büyük bir
bölümü daha önceden dile getirilmiﬂti. Ancak radikaller bu söylemleri
eylemlerine de taﬂ›d›lar daha kitlesel olarak. Feminist kuram› da sistematikleﬂtirdiler. Bu nedenle toplum üzerinde öncekinden daha al›ﬂ›lmad›k ve sars›c› bir radikal etki yaratt›lar. Radikal feminizm, di¤er feminizm türlerinin fikir ve eylem yelpazesi içinde çeﬂitli etkiler alt›nda geliﬂti. Feminizmin tarihi ve teorik öncüllerinin ortaya konulmas›n›n amaçland›¤› bu makalede, radikal feminizm, tüm bu sürecin bir sonucu olarak de¤erlendirilmeli, önceki tart›ﬂmalar›n burada da devam etti¤i unutulmamal›d›r. Bu bölümde yeni tart›ﬂmalar özetlenerek anlat›lacakt›r.
“Feminizmin liberal feminizm, radikal feminizm ve sosyalist feminizm gibi e¤ilimleri bar›nd›rd›¤› düﬂünülmektedir. Ama liberal feminizmin kad›nlara uygulanan liberalizm olmas› gibi, sosyalist feminizm de, ço¤unlukla geleneksel Marksizm’e –genellikle Engels’in
kad›nlara uygulanm›ﬂ ﬂekline– dönüﬂür. Radikal feminizm ise, feminizmdir. Radikal feminizm, yani su kat›lmam›ﬂ feminizm yöntemsel
aç›dan post-Marksistir. Felsefenin Marksizmi korudu¤unu, özümsedi¤ini ve aﬂt›¤›n›, böylece onun belirli bir araﬂt›rma olmaktan çok
bütün araﬂt›rmalar›n kayna¤› haline geldi¤ini öne süren Sartre’›n
yaklaﬂ›m›n› geliﬂtirerek Marksizm-feminizm sorunsal›n› yöntem dü48 Türkiye’deki durum için bkz: Fatmagül Berktay, Türkiye Solunun Kad›na Bak›ﬂ›: De¤iﬂen Bir
ﬁey Var m›?”, Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›ndan 80’ler Türkiyesinde Kad›n, der. ﬁirin Tekeli, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1990, s.289-300.
49 Danavon, Feminist Teori, s.268.
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zeyinde çözmeye giriﬂir. Liberal feminizm cinsiyetçili¤i öncelikle bir
yan›lsama, kurtulunmas› gereken bir efsane, düzeltilmesi gereken
bir aksakl›k gibi görürken, feminizm, eril bak›ﬂ aç›s›n› eril iktidar›n
yaln›zca aldat›c› bir ürünü olarak de¤il, dünyay› kendi suretinde,
kendi arzular› do¤rultusunda yaratmas›n› sa¤layan temeli olarak
de¤erlendirir. Böylece feminizm gerçek olarak kabul edilenin, elinde gerçe¤i ﬂekillendirecek iktidara sahip olanlar›n yarar›na üretenler oldu¤unu ve bu uygulaman›n yayg›n oldu¤u kadar gerekli ve bir
o kadar da de¤iﬂtirilebilir oldu¤unu belirgin ﬂekilde alg›lar. Bu ba¤lamda en belirgin özellikleri paylaﬂan Marksizmdeki bilimsellik
bask›s› ve liberalizmdeki Kantç› buyru¤un tersine feminizm ne evrensellik iddia eder ne de bunu yerine göreceli¤e indirgenir. Özelliklerini içine alan bir genelleﬂtirme veya cinsiyetçili¤in bilim haline getirilebilece¤i soyut bir kuram peﬂinde de¤ildir. Do¤a üzerinde (kad›nlar dahil) denetim sa¤lama yaklaﬂ›m›yla k›yaslanan, toplum üzerinde (yine kad›nlar dahil) denetim sa¤lama yaklaﬂ›m›n› yads›r. Bu
yaklaﬂ›m en az Descartes’tan beri politik bilginin paradigmas›n›
oluﬂturan ‘toplumbilim’ projesini kurmuﬂtur.”50

Radikal Feminizmde Temel Özellikler
Radikal feminizm, kad›nlar›n ezilmesine –ki bunu toplumdaki en
yayg›n ve en derin bask› biçimi olarak görür– ve kad›nlara uygulanan
bask›n›n nedenlerini anlamaya yönelik kavramsal bir çerçeve sunar. Kad›nlar›n ezilmesi, bask› alt›na al›nmas› sistematiktir. Erkek iktidar›, erkeklerin kad›nlar üzerindeki egemenli¤ine dayan›r. Bunun ad› “patriyarka” ya da “erkek egemen düzen”dir. Bu düzende, toplumsal iliﬂki, ezen
ve sömürenin erkek, ezilen ve sömürülen de kad›n oldu¤u, iki toplumsal
özne aras›nda cereyan eder. Kad›n›n ezilmesini “toplum” ya da “koﬂullar” gibi soyut kavramlara ba¤lamak yeterli de¤ildir, erkeklerin bu bask›daki somut rolleri ayr›nt›lar›yla ortaya konmal›d›r. Bu tart›ﬂmalar
“kad›n erkek iliﬂkisi bütün iktidar iliﬂkilerinin paradigmas›d›r” ifadesi
etraf›nda döner. “Cinsel olan politiktir” der Kate Millet, çünkü kad›n/
erkek iliﬂkisi bütün iktidar iliﬂkilerinin temelinde yer al›r.51 Ataerkil ide50 MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, s.140.
51 Kate Millet, Cinsel Politika, Payel Yay›nlar›, ‹stanbul, 1973. Kitap, yazar›n ataerkil düzende kad›nlar›n ikincil konumunu inceledi¤i, doktora tez çal›ﬂmas›d›r. ‹lk bölümünde cinsel politika ör-
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al, kad›n erkek aras›nda biyolojik farkl›l›¤› abartarak erke¤in hep birincil olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu durum kad›nlar taraf›ndan bile içselleﬂtirmiﬂtir. Toplumsal cinsiyetin ilk ve önemli taﬂ›y›c›s› ailedir. Aile içindeki hiyerarﬂik güç iliﬂkileri çiftler aras›ndaki cinsel iliﬂkiye de yans›maktad›r. Fiziksel güç üzerinden kurulan ve desteklenen cinsel politika, biyolojik özelliklere dayanarak kültür temelli ayr›mlara da neden
olur. Benzer bir saptamada, patriyarki bütün bask› modelleri için paradigma olarak aç›klan›r. Cins bask›s›, s›n›f ve ›rk bask›s›na önseldir.52
Bir kez erke¤in kad›n üzerindeki egemenli¤i meﬂrulaﬂt›r›ld› m›, tüm
egemenlik biçimleri de meﬂrulaﬂt›r›l›r.
Kad›n erkek iliﬂkisinin temelinde yer alan cinsellik, erkek iktidar›n›n bar›na¤› olan güç iliﬂkisini do¤urur. Kad›n bedeni ve kimli¤i
cinselli¤in kad›n merkezli olarak yeniden kavramsallaﬂt›r›lmas›yla özgürlü¤e kavuﬂabilir ancak. Cinsellik yeniden kavramsallaﬂt›r›lmal›, yeniden kurgulanmal›d›r: “Cinsel deneyim, esas›n› cinsel iliﬂkinin oluﬂturdu¤u, karmaﬂ›k bir fiziksellik, duygusall›k, kimlik ve statü onaylamas›d›r. Cinsiyet olarak seks ve cinsellik olarak seks böylece birbirlerini karﬂ›l›kl› tan›mlam›ﬂ olurlar. Bununla birlikte cinsiyet cinselli¤i de¤il, cinsellik cinsiyeti belirler.53
“Kad›n›n ezilmesi, kad›n›n biyolojisinden, do¤urganl›¤›ndan
kaynaklan›r” saptamas› radikal feministlerin üzerinde durdu¤u bir baﬂka husustur. Shulamith Firestone, tarihsel materyalizmin feminist yorumu olarak de¤erlendirilebilecek Cinselli¤in Diyalekti¤i (1970) adl› kitab›nda, kad›nlar›n bask› alt›na al›nmalar›n›n maddi temelini ekonomi
yerine, biyolojide görür.54 Kitapta psikanalize, do¤al olarak Freud’un
nekleri ve kuramlar›; ikinci bölümde tarihsel geliﬂim; son bölümde ise, edebiyattaki yans›madaki örnekler yer al›r.
52 Marilyn French, Kad›nlara Karﬂ› Savaﬂ, çev. Beril Eyübo¤lu, Metis yay›nlar›, ‹stanbul, 1993.
French, eril topluma, sevgi, fedakârl›k, ﬂefkat, paylaﬂ›m gibi diﬂil de¤erlerin yeniden entegrasyonunu savunur. Ayr›ca bkz. M. French, Kad›nlara Mahsus, çev. Arma¤an ‹lkin, E yay›nlar›, ‹stanbul, 1983.
53 MacKinnon, Feminist Devlet Kuram›na Do¤ru, s.133: “Pornografi, erkek denetimindeki kad›n
cinselli¤inin sembolüdür.”
54 Shulamith Firestone, Cinselli¤in Diyalekti¤i, çev. Yurdanur Salman, Payel Yay›nlar›, ikinci bas›m, ‹stanbul, 1993. Kitapta psikanalize, do¤al olarak Freud’un kad›na ve kad›n›n cinsiyetine
bak›ﬂ›na iliﬂkin eleﬂtiriler yer al›r.
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kad›na ve kad›n›n cinsiyetine bak›ﬂ›na iliﬂkin eleﬂtiriler yer al›r. S›n›f›
ekonomik anlamda de¤il, cinsel anlamda kullan›r. ‹lk s›n›f ayr›m›, üretim iliﬂkileri temelinde de¤il, kad›n ve erkek aras›nda kurulmuﬂtur. Yeniden üretim iliﬂkileri tarihin önemli bir itici gücüdür. Kad›n›n ezilmesinin kayna¤› biyolojiktir. Kad›n›n üstlendi¤i üreme rolleri, cinsiyete dayal› iﬂbölümünün temel nedenidir: “Cinsiyetler aras›ndaki do¤al üreme
farkl›l›klar› do¤rudan s›n›f ba¤lam›nda iﬂbölümüne yol açt›¤› kadar
kast paradigmas› da sa¤lar”. Çözümü, yap›lacak bir biyolojik devrimde gören Firestone, cinsel s›n›f sistemini yok etmek için proletaryan›n
üretim araçlar›n› ele geçirmesi gibi, kad›nlar›n da, yeniden üretim araçlar›n› ele geçirmesini önerir. Yeniden üremenin biyolojik gerçeklilikleri
ortadan kalk›nca, kültürel olarak baz›lar›n›n rahmi, baz›lar›n›n penisi
olmas›n›n önemi olmayacak, bu devrim, üreme, suni döllenme, embriyo transferi gibi rahim d›ﬂ› yollarla, teknoloji sayesinde55 gerçekleﬂebilecektir. (Bu görüﬂler özellikle lezbiyen feminist politikada benimsenmiﬂtir.) Böylece cinsel roller de ortadan kalkacak, çocu¤un dünyaya getirilmesi iﬂlevi bütün topluma yay›lacak, ailenin üstünlü¤ü ortadan kalkacakt›r. Feminist devrimin hedefi, s›n›fs›z toplum yerine, cinsel rollerin ayr›mlaﬂmad›¤› bir androjen toplum, androjen kültür yaratmakt›r.
Biyolojik yeniden üretim ayn› kald›kça kad›nlar›n kamusal alana girmeleri bir ﬂeyi de¤iﬂtirmeyecektir. Biyolojik ailenin yeniden üreme birimi olmaktan ç›kmas›, onun ekonomik birimi olarak çöküﬂünü de getirecektir. Cinsel iﬂbölümü, kapitalizmin iﬂine yarad›¤›ndan, kad›nl›k ve
erkeklik rollerinin ortadan kalkmas›, ataerkil yeniden üretim ve kapitalist üretimin ortadan kalkmas›yla da ba¤lant›l› olacakt›r.
Ancak Margeret Atwood ve Adrien Rich gibi radikal feministler, kad›n›n kurtuluﬂunun kayna¤› olarak “yeniden üretimin” (üremenin) ileri sürülmesini eleﬂtirirler, teknolojik üremeyi, kad›nlar için büyük tehlike olarak görürler. Örne¤in, Margeret Atwood, Dam›zl›k K›55 Teknolojinin üremede kullan›lmas›, Magie Piercy, Zaman›n K›y›s›ndaki Kad›n” adl› ütopyas›nda da konu edildi. Ailenin ekonomik bir birim olarak ortadan kalkt›¤›, bireylerin özel mülkleri
olmad›¤›, kimsenin kendi genetik çocu¤una sahip olmad›¤› bir toplum tasarlar Piercy. Magie Piercy, Zaman›n K›y›s›ndaki Kad›n, çev. Füsün Tülek, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1992.
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z›n Öyküsü adl› distopyas›nda,56
bu türden bir üremeyi, kad›nlar› insan de¤il, araç olarak gören bir
toplumun yarat›lmas›na yol açaca¤› için eleﬂtirir.57
“Özel olan politiktir” ifadesi radikal feminizmin önemli bir ilkesidir. “Kiﬂisel olan›n politik olmas› bir teﬂbih, bir benzetme, bir
karﬂ›laﬂt›rma de¤ildir. Özel yaﬂamda karﬂ›laﬂ›lan olay›n, toplumsal
alanda yaﬂananla benzer ya da karﬂ›laﬂt›r›labilir olaca¤› anlam›na gelmez. Bu yaklaﬂ›m, Engels’in (daha
sonra Bebel’in) ailede kocan›n burjuvaziyi, kad›n›n da emekçi s›n›f›
temsil etti¤ini söylemesi gibi, toplum yaﬂam›ndaki kategorilerin özel
Türkiye’de feministlerin 17 May›s 1987’de
yaﬂama uygulanmas› de¤ildir. Ana‹stanbul’da Yo¤urtçu Park›’nda düzenledikleri
‘Daya¤a Karﬂ› Mitingi’, “Ba¤›r Herkes Duysun”
litik olarak farkl› kalan iki dünyakampanyas›yla gerçekleﬂti.
n›n denkleﬂtirilmesi veya kiﬂisel
problemlerin toplumsal konulara dönüﬂtürülmesinde oldu¤u gibi, bir
dünyan›n ötekine tek yönlü olarak kat›lmas› da de¤ildir. Kiﬂisel olan›n
56 Margeret Atwood, Dam›zl›k K›z›n Öyküsü, çev. Sevinç Kabakç›o¤lu, Özcan Kabakç›o¤lu, Afa
Yay›nlar›, ‹stanbul, 1992. Kad›n çal›ﬂmalar› Türkiye’de son zamanlarda oldukça geliﬂmiﬂtir. Örne¤in, ‹.Ü. Kad›n Araﬂt›rmalar› Merkezi’nde yap›lm›ﬂ bir yüksek lisans tez çal›ﬂmas›, ütopyalarla ilgilidir: Yasemin Temizarabac› Y›ld›rmaz, Ütopyalarda Kad›n, Kad›n Ütopyalar›, Sel Yay›nlar›, ‹stanbul, 2005.
57 Agacinski, farkl› bir bak›ﬂ olarak, üreme teknolojisini, erke¤in kad›n üzerindeki egemenli¤ini
daha da pekiﬂtirecek bir sonuç olarak görür. Annelik kad›nlar›n elindeki tek güçtür. Teknoloji,
yeniden üreme, do¤al yeniden üremeyi eﬂitleﬂtirmiyor, yaln›zca tersine çeviriyor. Kad›n›n elinden
üreme gücünü al›p, hem spermi hem de üreme tekni¤ini ellerinde tutan erke¤in ellerine veriyor.
Bu durum kad›nlar› ba¤›ms›zlaﬂt›rm›yor, erkekleri üreme için kad›na ba¤›ml› olmaktan kurtar›yor. Sylviane Agacinski, Cinsiyetler Siyaseti, Dost Kitabevi, Ankara, 1998, s.46-61. Adrienne
Rich, If Woman Born adl› eserinde, feminist de¤erlerle çocuk yetiﬂtirilebilece¤ine inan›r. Önemli olan, ataerkil toplumda üremeyi kimin kontrol etti¤i sorusunun sorulmas›d›r.
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politik olmas›, kad›nlar›n kad›nlar olarak yaﬂad›klar› ay›rt edici deneyimlerin –özel, duygusal, içe dönük, özgül, kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ, mahrem
–kiﬂisel olarak tan›mlanan alanda yaﬂand›¤› anlam›na gelir; kad›nlar›n
politik durumunu bilmek, onlar›n kiﬂisel hayatlar›n›, özellikle de cinsel hayatlar›n› bilmekten geçer. (...) Kad›nlar›n kiﬂisel hayatlar›n›n özgül politikas›n› belirleyen temel ilke, cinsellik olarak ifade edilen ve her
gün yeniden oluﬂan, erkekler karﬂ›s›ndaki yayg›n güçsüzlükleridir.
“Kiﬂisel olan politiktir demek, toplumsal cinsiyetin bir iktidar bölüﬂümü oldu¤unun, cinsel aç›dan nesnelleﬂtirilen kad›nlar›n mahrem deneyimleri arac›l›¤›yla fark edilebilece¤i anlam›na gelir;” çünkü toplumsal
cinsiyet, cins olarak diﬂiyi tan›mlayan ve kad›nlar›n yaﬂam›yla adeta
eﬂanlaml› hale gelmiﬂ bir kavramd›r. Bu düzeyde “feminizm, kad›n bak›ﬂ aç›s›n›n kuram› demektir”.58 Özel yaﬂam olarak tan›mlanan, mahrem görülen, gizlenen cinsellik, üreme, ﬂiddet, kad›n bedeni gibi konular politikan›n konusu olmal›, bu alanda yaﬂananlar deﬂifre edilmelidir. Çünkü, kad›nlar kendi bedenleri üzerinde bile söz sahibi de¤illerdir. Cinsellik, moda, sa¤l›k gibi alanlarda ﬂekillenen çeﬂitli “beden politikalar›” vas›tas›yla özellikle de, ailede ve toplumda yaﬂanan bask› ve
ﬂiddet yoluyla, kad›nlar›n bedeni erkeklerin denetimi alt›na al›nm›ﬂt›r.
Kendi bedeni üzerinde gücünü yitirmek ise, insanl›¤›n› yitirmekle eﬂde¤er anlamdad›r.
“Patriyarka, özerk bir sömürü ve egemenlik sistemidir.” Radikal feminizmin maddi temelini kuran bu ifadeyle, ataerkinin ekonomik bir temele sahip oldu¤unun alt› çizilir. Kendini maddeci devrimci
feminist olarak tan›mlayan Christine Delhpy’ye borçluyuz bu saptamay›. Delhpy, Marks’dan al›nm›ﬂ kategorileri gevﬂekçe kullanarak, erkek iktidar›n›n sorgulanmas›n› merkeze al›r. Çünkü, tek baﬂ›na Marksist teori kad›nlar›n ezilmesini aç›klamada yetersiz kalmaktad›r. Kad›nlar›n ezilmesine materyalist bir tahlil çerçevesinde öncelik verilmelidir. Üç konunun tart›ﬂma konusu edilmesini ister: “Ev içi mal ve hizmetlerin do¤as› ile bu mal ve hizmetlerin üretilme tarz› aras›ndaki iliﬂ58 MacKinnon, a.g.e., s.142-143.
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kileri tahlil etmek; kad›nlar›n s›n›fsal bir tahliline giriﬂmek; bu tahlilden yola ç›karak, hareketin politik perspektiflerini, hedefleri, seferberli¤i ve politik ittifaklar› aç›s›ndan kal›n hatlar›yla çizmek.”59 Ataerki,
özerk bir sömürü ve egemenlik sistemidir. Ataerkinin maddi temelinde
kad›nlar›n görünmeyen ve karﬂ›l›ks›z ev eme¤inin sömürülmesi yatar.
Kad›nlar›n eme¤i, esas olarak kapitalizmin ç›kar› için de¤il, erkekler
için yap›lan bir ﬂeydir:
“Sosyalist toplumlar dahil olmak üzere, tüm toplumlar, çocuklar›n yetiﬂtirilmesi ve ev içi hizmetlerinde kad›nlar›n karﬂ›l›ks›z eme¤ine dayan›rlar. Bu hizmetler ancak bir bireyle (koca) kurulan özel bir
iliﬂki çevresinde sunulur. Mübadele alan›ndan d›ﬂland›klar› için bir de¤er taﬂ›mazlar. Bunlara ücret ödenmez. Bu hizmetlerin karﬂ›l›¤›nda kad›nlar›n eline geçen, yapt›klar› iﬂten ba¤›ms›zd›r ve onun karﬂ›l›¤› olarak sunulmaz. Yani yap›lan iﬂin karﬂ›l›¤› olarak hak edilen bir ücret gibi de¤il, bir ba¤›ﬂ gibi verilir. Kocan›n tek yükümlülü¤ü –ki bu da kuﬂkusuz kendi ç›kar›nad›r– kar›s›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, baﬂka bir
ifadeyle onun emek gücünün bak›m›n› sa¤lamakt›r.” Böylelikle kad›nlar›n yapt›klar› iﬂlerin de¤er alan›ndan d›ﬂland›¤› bir üretim iliﬂkisi yarat›l›r. Kad›nlar›n emek güçlerine kocalar› taraf›ndan el konulmas› o
derece mutlakt›r ki, emeklerin aile d›ﬂ›nda harcad›klar›nda bile ücretleri kocalar›na aittir. Son zamanlara kadar birçok yerde, kad›n›n d›ﬂar›da çal›ﬂmas›na kocan›n karﬂ› ç›kma hakk› vard›. (Örne¤in, ﬂimdi uygulamada olmasa da 1926 tarihli eski Medeni Kanun’daki 159. maddeyle Türkiye’de kocalara bu hak tan›nm›ﬂt› bir zamanlar.) Kad›nlar
ekonomik failler olarak mübadele piyasas›ndan d›ﬂlan›rlar, ancak üretimleri d›ﬂlanmaz, hatta bu piyasay› ayakta tutanlar onlard›r. Örne¤in
ev hizmetleri piyasadan sat›n al›nabilir –bu durumda bir de¤erleri
olur– ama ayn› hizmetler evlilik çerçevesi içinde evli kad›nlar taraf›ndan üretildi¤inde bir de¤eri yoktur. Kad›nlar ayr› bir s›n›f olarak görülmelidir. Kad›nlar, Marksist anlamda, tek bir “s›n›f” oluﬂturmasalar
59 Christine Delphy, “Baﬂ Düﬂman”, der. Gülnur Savran, Nesrin Tura, Kad›n›n Görünmeyen Eme¤i, çev. ﬁadi Ozansu, s.74. Ayr›ca bkz. Christine Delphy, Baﬂ Düﬂman, çev. Handan Öz, Lale
Aykent Tunçman, Saf Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998.
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da, kad›nlar›n ev içi deneyimi (tüm evli kad›nlar için) benzerlikler taﬂ›r, ve bu ortak eylem için yeterlidir. “Patriyarkal sömürü kad›nlar›n
ortak, özgül ve temel ezilmiﬂli¤ini oluﬂturur.”60 Kad›nlar›n özel, ayr› ev
içi dünyas›, kad›nlar›n d›ﬂland›¤› bir dünyada, ayr› bir üretim tarz›d›r.
Kad›nlar erkeklerden, farkl› ç›karlara sahiptir, erkek de¤erlerinden,
kimli¤inden farkl› bir sosyal gruptur ya da baz›lar›na göre s›n›ft›r. Bu
iliﬂki hem bütün kad›nlar›n ezilmesinin maddi temellerini oluﬂtur, hem
de onlara ortak bir s›n›f ya da kast statüsü verir.61
Feminist Politik Örgütlenme
Radikal feminizmin örgütlenme biçimi farkl›d›r. Hiyerarﬂik olmayan, esnek gruplar içinde örgütlenilmelidir. Kad›nlar› erkekler taraf›ndan belirlenmiﬂ geleneklerden ve uygulamalardan koparmaya çal›ﬂ›rken bunun mücadelesi, rekabet, çat›ﬂma ve ezmeye dayal› erkek merkezli de¤erlerin hüküm sürdü¤ü hiyerarﬂik yap›larda yap›lamaz. Alternatif yap›lara, kurumlara ve de¤erlere ihtiyaç vard›r. Karma gruplar yerine, özerk kad›n gruplar› içinde mücadele yap›lmal›d›r. Böylece radikal
feminizmin “karma örgütlenme yerine, ba¤›ms›z kad›n örgütlenmesi
gereklidir” ﬂeklindeki bir baﬂka ilkesi ç›kar karﬂ›m›za. Kad›nlar erkeklerden ayr› hatta erkeklere kapal› olarak örgütlenmelidir. Grup içi eﬂitlik ve kendini ifade edebilme, kiﬂisel de¤iﬂimi gerçekleﬂtirme temelinde
60 Al›nt›lar için bkz: Delphy, “a.g.e.”, s.75-89. Ayr›ca bkz. Gülnur Savran, “Kad›nlar›n Eme¤ini
Görünür K›lmak, Marx’tan Delphy’ye Bir Ufuk Taramas›”, der. Gülnur Savran, Beden, Emek,
Tarih, Kanat Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004, s.47-78. Delphy’ye göre, her biri kendine özgü bir sömürü biçimine dayal› olan patriyarkal üretim tarz› ile kapitalist üretim tarz› birbirinden ayr› iki
sistem olarak düﬂünülmelidir. Iris Young ise, ataerkiyi kapitalizmden ay›rmaz. Bkz. Tong, Feminist Thought, s.181-186.
61 “Kad›nlar söz konusu oldu¤unda, s›n›fsal aidiyet kimi zaman kad›nlar›n üretimle olan iliﬂkilerine ba¤l› olarak Marksist bir s›n›f tan›m›na dayand›r›l›rken, kimi zaman da, kad›n›n kocan›n
mülkiyeti ve uzant›s› biçiminde tan›mlanmas›na yaslanarak saptanmaya çal›ﬂ›l›r. Oysa, kapitalist üretim tarz› tek baﬂ›na ele al›n›r ve kad›nlara erkeklere uygulanan ölçütler uygulan›rsa, d›ﬂar›da çal›ﬂmayan kad›nlar›n tümünün proleter/kapitalist s›n›flar›n d›ﬂ›nda kald›¤› görülür. Kad›nlar›n s›n›flara yeniden dahile edilebilmesinin yolu ise, ancak s›n›fsal aidiyetlerin Marksist olmayan ölçütlere göre belirlenmesiyle, yani kocan›n s›n›f›yla mümkün olur... Asl›nda kad›nlar›n,
kocalar›n›n s›n›f›na ait olduklar›n› ileri sürerken gizlenmek istenen, tam da onlar›n tan›m gere¤i kocalar›nkinden baﬂka bir s›n›fa ait olduklar›d›r.” Delphy, ”a.g.e.”, s.87.
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yap›lmal›d›r. Sorunlar›n çözümünde, politika oluﬂturmada, deneyim
ortakl›¤›, kolektif bilinçlenmenin yoludur. Kendili¤inden oluﬂan ve
amaç gerçekleﬂti¤inde da¤›lan bir kad›n aktivizmi önemlidir.62 Böylelikle erkeklerin bask›n fikir ve üsluplar›n›n önüne geçilecek, kad›nlar›n
kendi adlar›na konuﬂma ve karar verme süreci de baﬂlat›lacakt›r. Kad›nlar›n ﬂikâyetleri küçük ve kiﬂisel de¤ildir kökü derinlere dayanan bir
toplumsal sorundan kaynaklan›r. Sadece kad›nlardan oluﬂan bir grupta yer almak, kad›nlar› baﬂka kad›nlarla güçlendirici bir iliﬂki içine de
sokabilecek, güven kazanmalar›na yol açabilecektir.
Marksizm’deki praksis kavram›n›, radikal feministler devrimci
eylem ve direniﬂ biçimi olarak oldukça önemserler. Praksis, deneyim
taraf›ndan de¤iﬂtirilen ve böylece dünyay› de¤iﬂtiren bireyin dünya ile
özgür ve yarat›c› bir iliﬂki kurmas› anlam›na gelir. Praksis kavram›, bir
tak›m alternatif düzenlemelerin de geliﬂtirilmesi demektir. Kad›n s›¤›naklar›, kad›n kooperatifleri türünden yeni kurumlara ve mekanlara
ve alternatif yay›nlara ihtiyaç oldu¤u gibi, koordinasyonlar, inisiyatifler biçiminde örgütlenen kampanyalar da hayati oluﬂumlard›r. Bunlar›n tümü feminist kültürün, feminist devrimci bir kad›n kültürünün geliﬂmesine yard›mc› olur. Gündelik yaﬂam pratiklerini de¤iﬂtirmek için
“gender mainstreaming” denilen ana politikalar›n içine s›zma da hedeflenmelidir. Uluslar aras› anlaﬂmalarla geliﬂtirilen eylem planlar› bu
alanda önemli katk›lar sa¤layabilir.
‹ktidar hiyerarﬂisi, toplumsal cinsiyet üzerinde temellendi¤i için
örgütlenmede “k›z kardeﬂlik dayan›ﬂmas›” önemlidir. Kad›nlar aralar›nda s›n›fsal, dinsel, etnik ve cinsel tercih aç›s›ndan farkl›l›k taﬂ›salar
da, erkeklere nazaran ikincilleﬂtirilirler. Radikal feminist örgütlenmede temel dayanak k›z kardeﬂliktir.63 “Kad›n dayan›ﬂmas›, k›z kardeﬂlik, feminizmin en temel politik stratejisidir.” Bir kad›n için kendi hayat›nda k›z kardeﬂli¤in ve dayan›ﬂman›n yaﬂanmas›/yaﬂanmamas›,
62 Joyce Gelb, “Feminism and Political Action”, der. Russell J. Dalton-Manfred Kuechler, Challenging the Political Order, Oxford University Press, New York, 1990, s.137-155.
63 Joni Lovenduski, “Feminist Political Ideas”, Different Roles Different Voices, der. Marianne
Githens, Pippa Norris, Joni Lovenduski, Harper Collins, 1994, s.229.
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baﬂka bir ﬂey, bunun tüm kad›nlar aras›nda olmas›n› düﬂünmek, istemek baﬂka bir ﬂeydir. Rekabetin yaratt›¤› ayr›ﬂma, bölünme kad›nlar›n iﬂine yaramaz. Kad›nlar aras›nda dayan›ﬂma yarat›lmal›, ortak
paydada iﬂbirli¤ine gidilmeli, politik hedefler paylaﬂ›lmal›d›r. S›n›fsal,
›rksal, etnik farkl›l›klar toplumsal cinsiyet ortakl›¤›na dayal› bir feminist harekette bir arada politika yapman›n önünü t›kamamal›d›r. Ataerkiyle meselesi olan kad›nlar k›z kardeﬂlik duygusu içinde, formel yap›lardan ve hiyerarﬂik iliﬂkilerden uzak esnek ve daha küçük gruplarda bir araya gelmelidirler.
Bilinç yükseltme gruplar› feminist yöntemin can damar›d›r.
“Marksist yöntemin diyalektik materyalizm olmas› gibi, feminist
yöntem bilinç yükseltmedir.”64 Bütün “devrimci hareketler kendi görme tarzlar›n› yarat›rlar”. Bilinç yükseltme toplant›lar›, bu yolda en
önemli araçt›r. Bilinç aray›ﬂ› politik bir uygulamad›r. Analiz yöntemi,
örgütlenme modeli, uygulama ﬂekli, politik müdahale tekni¤i olarak
önemli katk›lar sunar. Bilinç yükseltme, hedefsiz bir konuﬂma, bir
kahve sohbeti de¤ildir. Belli temel kurallar› vard›r,65 hedefli bir konuﬂmad›r. “Özel alan politiktir” ilkesi ile bu deneyimler sadece grup toplant›lar›nda paylaﬂ›lmakla kalmamal›, di¤er kad›nlarla da paylaﬂ›larak kolektifleﬂtirilip, politikan›n konusu haline getirilmelidir. Deneyimlerin paylaﬂ›lmas›, grubun o deneyimdeki ortak paydalar› ve o
olumsuz deneyimin ve ezilmenin politik nedenlerini görmesine yol
açar. Marx için bu proletarya idi, feministler için kad›nd›r. Bu nedenle Kad›nlar›n kendi kimli¤inin ezenin kimli¤inden farkl› oldu¤unu anlayabilmesi, kendisi için gözle görülür hale gelmesiyle mümkündür.
“Bireysel ya da öznel de¤il, kolektif bir toplumsal varl›k olan kad›n
bilinci oluﬂmal›d›r”.66 Bilinçlenme, dönüﬂtürücü eleﬂtirel bir tav›rla
kad›n/ erkek kavramlar›n›n yeniden tan›mland›¤›, bunun yüz yüze ge64 MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, s.105. Freire, Ezilenlerin Pedogojisi adl›
marksist yap›tta bu görüﬂleri iﬂler: Bilinç yükseltme, kiﬂilere politik olarak bir grubun üyesi oldu¤unu fark etmesine yol açt›ran önemli bir yöntemdir. Paula Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, çev.
Dilek Hattato¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995.
65 Danovan. Feminist Teori, s.165.
66 Mackinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, s.106.
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linerek yap›ld›¤› bir toplumsal deneyimdir. Dünyay› epistemolojik ve
politik çeﬂitlili¤i içinde tan›may› hedefler yöntem olarak. Yöntemin
en belirleyici özelli¤i, kad›n›n durumunu yaﬂad›¤› s›rada yakalama
arac› sa¤lamas›d›r. Kad›nlar›n bilgisini toplumsallaﬂt›r›r. Kad›nlar›n
durumlar›n›n de¤iﬂtirilebilece¤ini gösterir. Bilgi kolektif ve eleﬂtireldir.
Kendi koﬂular›n›n eleﬂtirisini yapan kad›nlar›n paylaﬂt›¤›, bu koﬂullar›n bir ürünü olan duygular›, anlay›ﬂlar› ve deneyimleri içerir. “Bilinç
yükseltme, kad›n›n bilgisini toplumsallaﬂt›r›p dönüﬂtürür, ortak bir
gerçeklik yarat›r ve kad›n›n içinde hareket etmeye baﬂlayabilmesi için
dünyada bir yer açar.”67
Bilinç yükseltme toplant›lar› ile gündelik yaﬂam pratikleri üzerinden ataerkil sistem tahlil edilmeye çal›ﬂ›l›r, daha önce konuﬂulmayan (konuﬂulmas› uygun bulunmayan) mahrem/ özel konular üzerinden tart›ﬂ›lmaya yeni kavramlarla aç›lmaya çal›ﬂ›l›r. Bilinç yükseltme
gruplar›ndan sonra gelen önemli bir yap›, üniversitelerde kad›n çal›ﬂmalar› alan›n›n kurumlaﬂmas›, eleﬂtiri ve önerilerin bilimsel yönünün
kurulmas›, yani “feminist bilgi kuram›”n›n oluﬂmas›d›r.
Sosyalist Feminizm
Sosyalist feminizm, Marksist kategorilerin temelinde ve radikal feminizmin eleﬂtirileri ›ﬂ›¤›nda ﬂekillenmiﬂtir. Karl Marx ve Friedrich Engels’in teorilerinde somutlaﬂan Marksizm, “maddeci determinizm”,
“ideoloji”, “s›n›f bilinci”, “emek”, “yabanc›laﬂm›ﬂ emek”, “praksis”
gibi kavramlarla, feminist teoriye ve feminist harekete önemli aç›l›mlar getirdi (Marksizm hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için Ahmet Bekmen’in
bu kitapta yer alan makalesine bak›labilir). Radikal feminizm, cinsiyetin merkeze al›nd›¤› yeni bir ç›kar ve iktidar teorisi geliﬂtirdi. Kad›nlar› Marksizm içine konumland›rmaya çal›ﬂan sosyalist feministler, radikal feminizmin yapt›¤› eleﬂtirilerden etkilenerek, Marksizmin temel
kavramlar›n› kad›nlara uygulamaya, bu kavramlar› yeniden tan›mlamaya, çal›ﬂt›lar. Sonuçta, tarihsel materyalizmi ve feminist öncelikleri
67 MacKinnon, a.g.e., s.118, 124.
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dikkate alan yeni formülasyonlar› ortaya ç›kard›lar.
Sosyalist feministler, kad›n›n
ezilmesinde, s›n›f›n yan›nda toplumsal
cinsiyete de yer verirler. Oysa, August
Bebel, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg,
Kollantai gibi Marksistler, kad›nlar›n
kurtuluﬂunu “kad›n sorunu” olarak ele
alarak komünist program›n içine yerleﬂtirmiﬂlerdi. Sonraki geliﬂmeler, Sovyetler Birli¤i deneyimi ve ça¤daﬂ kad›n
hareketi, kad›nlar için s›n›f bask›s›n›n
birincil, hatta esas ezilme nedeni oldu¤u konusunda ﬂüphe do¤urdu. Çünkü,
geleneksel Marksizm, kapitalizmin ev
ile iﬂ yerini nas›l ve neden ay›rd›¤›n›, ev
faaliyetlerinin de¤ersizleﬂtirilmesinin
Rosa Luxemburg (1871-1919) Polonya’da
do¤du. Zürih Üniversitesi’nde politika ve
nedenlerini aç›klasa da, kad›nlar›n nefelsefe doktoras› yapt›. Alman Komünist
Partisi’ni birlikte kurdu¤u Karl Liebknecht’le den eve, erkeklerin iﬂ yerine ayr›ld›¤›n›
1919’daki Spartakist ayaklanmada hunharca
aç›klayam›yordu: Kad›nlar neden hem
öldürüldü.
ailede, hem d›ﬂar›da ikincil durumdayd›lar? Neden tersi bir durum yaﬂanm›yordu? Sosyalist ülkelerde kad›n›n ba¤›ml›l›¤› d›ﬂ›nda pek çok toplumsal sorun çözülmüﬂtü ve kad›nlar ev d›ﬂ›nda çal›ﬂmakta erkekler kadar özgürleﬂirken, erkekler evde
çal›ﬂmama özgürlüklerini niçin koruyorlard›?68 Marksizmi kad›nlar
için yeni bir yoruma tabi tutmaya çal›ﬂan sosyalist feministler, yukar›daki türden sorularla, Marksist teori ve onun uygulanma biçimlerini
kad›nlar aç›s›ndan tahlil etmeye, “kad›n eme¤i”nden kimin yararland›¤›n› aç›¤a ç›karmaya ve kad›n›n ezilmesinin maddi temelini ortaya
koymaya çal›ﬂt›lar.
68 MacKinnon, a.g.e., s.27. MacKinnon, ayn› eserde s.28’de, ﬂu al›nt›y› kullan›r: “Bana öyle geliyor ki, çeçesine¤inin kökünü kaz›yan bir ülke, bir emirle merkez komitesine eﬂit say›da kad›n
üye de alabilirdi.”
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Kad›n Eme¤i / Ev ‹çi Emek
Marksist teorinin kad›nlar taraf›ndan yeni bir teorileﬂtirme çabas› olan sosyalist feminizmde, Marksizmin cinsiyet iliﬂkilerini önemsemedi¤i, dikkate almad›¤› en temel eleﬂtiridir. Marksizm erkeksi koﬂullar alt›nda ve erkeklere özgü olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Marx ve Engels’in teorisi, toplumsal cinsiyet iliﬂkilerini marjinalleﬂtirir ve kendi
sorunsallar› dahilinde, kad›nlar›n spesifik olarak ele al›nmas›n› olanaks›z k›lmasa da zorlaﬂt›r›r. Cinsler aras›ndaki iliﬂkileri ola¤an kabul
ederler: “Marx kad›n› do¤a ile özdeﬂleﬂtirdi¤i, do¤ay› da veri olarak
kabul etti¤i için, Engels ise, kad›n ile aileyi bir sayd›¤› ve kad›n›n bu
kurum içindeki iﬂini ve cinsel rolünü eleﬂtirmeye yanaﬂmad›¤› için.”69
Kad›nlar daha baﬂtan Marksist sorunsal›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂlard›r. Hem liberalizmin, hem de Marksizmin “birey kategorisi” kad›nlar› kapsamaz. Liberaller için bu “birey”in s›n›f, ›rk, cins vb. türden
özellikleri yoktur. Marksistler için s›n›f vard›r ama cinsiyet yoktur:
“Bireyler, üretimlerinin maddi koﬂullar›n›n ürünüdür. Burada örtülü
olsa da, kastedilen, erkek bireydir. Kad›nlar›n ve erkeklerin “do¤a”
ile, “üretim araçlar›” ile farkl› iliﬂkileri vard›r. Marksizm, s›n›f›, kad›n›n statüsünü/ fonksiyonlar›n› aç›klamada yeterli ve etkili bulur: Kapitalizm alt›nda, burjuva kad›nlar› proleter kad›nlar›n ezildi¤i gibi
ezilmemektedir. Kad›nlar›n ezilmesi, bireylerin bilinçli eylemleri yüzünden gerçekleﬂmez. Bu ezilme, kapitalizm ile ba¤lant›l› politik, toplumsal, ekonomik yap›lar›n ürünüdür. Marks, üretim iliﬂkileri üzerinde odaklaﬂ›rken, Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
adl› kitab›nda kad›nlar›n niye ezilen cins oldu¤unun yan›t›n› verir:
“Erkek burjuvazidir ve kar›s› proletaryay› temsil eder” Maddi koﬂullardaki de¤iﬂim, aile iliﬂkilerinin örgütleniﬂini de¤iﬂtirir diyen Engels,
toplumun yeniden üretimi ve aile üzerinde durur. Ancak, aileyi tarihsel s›ralama nesnesi yapsa da, kad›n ile erkek aras›ndaki iliﬂkiyi önceden kurulmuﬂ varsayar. Engels’in anlat›s›n›n temel çeliﬂkilerinden biri, bir yandan kad›n/erkek iliﬂkilerini çok önemli saymas›, ama ayn›
69 MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, s.33.
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anda, onlar›, teorik, politik olarak daha önemli gördü¤ü s›n›f iliﬂkileri içinde eritmesidir.70
Marksizmde s›n›f erkeklere özgü bir kategoridir. Kad›nlar›n s›n›f› erkeklere göre belirlenir, o baba ya da koca ailesinin reisi olan erke¤in,
s›n›fsal pozisyonunu al›r. S›n›f ile, s›n›f bilinci aras›ndaki iliﬂkide, s›n›flar
objektif olarak vard›r ama kendisi için s›n›f olmak için s›n›f bilinci gerekir. S›n›f bilinci, ayn› koﬂullar›, ç›karlar› paylaﬂan insanlar›n ayn› sürede
elde ettikleri s›n›f olma bilincidir, bu anlamda onlara empoze edilen yanl›ﬂ bilicin tersidir. Kad›nlar, Marksist anlamda, ayr› bir s›n›f oluﬂturmazlar. Burjuva ve proleter erkeklerin kar›lar›, k›zlar› olarak görülürler. Örne¤in, Rosa Luxemburg, burjuva kad›n›n› asala¤›n asala¤› olarak nitelerken, onunla kölenin kölesi olarak gördü¤ü proleter kad›n aras›nda bir
ortakl›k görmüyor, kad›nlara oy hakk›n› savunurken bu hakk› sadece iﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar için istiyordu. (S›n›fa dayal› oy hakk›n› savunan liberal J. S. Mill de bu hakka iﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar› dahil etmiyordu.)
MacKinnon’un eleﬂtirileri çerçevesinde konuyu ﬂöyle aç›kl›¤a kavuﬂturmak mümkün:71 “Kad›nlar›n s›n›fsal konumlar›n›n erkeklerle olan kiﬂisel ittifaklar temelinde kurulmas› sorunlu bir aç›klamad›r. Burjuva kad›n›n› hizmetçisinden ay›ran, hizmetçisinin (az da olsa) bir ücret almas›,
di¤erinin ise (her zaman olmasa da) kapat›lm›ﬂl›¤›d›r. Bu toplumsal üretkenlikteki bir farkl›l›k m›d›r, yoksa sadece bir ölçü fark›, kad›nlar›n aﬂa¤› görülen konumuna biçilen düﬂük de¤erden do¤an bir fark m›d›r? Kad›nlar› kapitalizmle olan iliﬂkileri ile s›n›rlamak ve kapitalizmle erkekler
kapsam›nda ele almak onlar›n durumlar›n› yeterince aç›klar m›? Her iki
durumda da, kad›nlar›n konumunu sadece s›n›fsal aç›dan tan›mlamak,
onlar›n erkeklerle olan iliﬂkileriyle belirlenen kad›nl›k konumlar›n› gözden kaç›rmak demek de¤il midir? Farkl› erkekler arac›l›¤›yla elde edilmiﬂ olsa da, kad›nl›k konumu, kad›nlar›n paylaﬂt›klar› belirleyici statü
de¤il midir?“ Yani ister burjuva, ister proleter olsun kad›nlar, kad›n olarak ortak bir ezilme deneyimi yaﬂarlar.
70 Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, al›nt›lar Tong’un Feminist Thought baﬂl›kl› kitab›ndan yap›lm›ﬂt›r.
71 MacKinnon, a.g.e., s.27-28.
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“Marksizmin kategorileri
cinsiyet körüdür” der Heidi
Hartmann. “Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evlili¤i: Daha
‹leri Bir Birlikteli¤e Do¤ru”
(1981) adl› makalesinde, Marksizm ve feminizmi analizi için
birlikte kullan›r: Erkeklerle kad›nlar aras›ndaki iliﬂkilerin sistematik niteli¤ini özgül olarak sadece feminist teori ortaya koyabilir. Marksist teori ise, tarihsel
maddeci yöntemiyle feminist çözümlemenin eksikli¤ini giderebilir. Böylece ataerki, toplumsal ve
tarihsel bir yap› olarak tan›mlanabilir. Ona göre, kapitalizmle
Heidi Hartmann, kurucusu oldu¤u Institute for
Women’s Policy Research’ün 1987’den beri
ataerki aras›ndaki iliﬂki kurulbaﬂkanl›¤›n› yapmaktad›r. Marksizm ile feminizm
mal›d›r: Kad›nlar›n emek piyasailiﬂkisini mutsuz bir evlilik iliﬂkisine benzeten
s›ndaki durumundan sadece ka- Hartmann, ﬂöyle der: “Bizim ihtiyac›m›z olan ya daha
sa¤l›kl› bir evlilik ya da boﬂanmad›r.”
pitalistler de¤il, erkekler de yararlan›r. “Ataerkinin dayand›¤› maddi temel, erkeklerin kad›nlar›n
emek gücü üzerindeki denetimlerinde yatar. Erkekler bu denetimi, kad›nlar›n üretken kaynaklara, ücret getiren iﬂlere ulaﬂmalar›n› önleyerek ve kad›nlar›n cinselli¤ini k›s›tlayarak sürdürürler. Ataerkinin maddi bir temeli vard›r. Ataerki ile kapitalizm iki sistem olarak birbirini
beslerler. Ataerkinin maddi temeli yaln›zca ailede çocuk yetiﬂtirmeye
de¤il, erkeklerin kad›n eme¤ini denetlemesine izin veren bütün yap›lara yans›r. Evde karﬂ›l›ks›z hizmet al›rlar, iﬂgücü piyasas›nda kad›nlar
karﬂ›s›nda ayr›cal›kl› bir konuma sahip olurlar.72
72 Heidi Hartmann, “Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evlili¤i: Daha ‹leri Bir Birlikteli¤e Do¤ru”,
der. Gülnur Savran - Nesrin Tura, Kad›n›n Görünmeyen Eme¤i, Kardelen yay›nlar›, ‹stanbul,
1992, s.128-170. Savran’a göre, Hartmann patriyarkay› baﬂl› baﬂ›na bir üretim tarz› olarak
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Marksizm’de, insan› insan yapan, kendi geçim araçlar›n› üretmesidir. ‹nsan, do¤ay› bilinçli olarak dönüﬂtürme ve kullanma süreci
içinde üretici faaliyetlere giriﬂerek kendini yarat›r. Kad›nlar ve erkekler olarak insanlar, üretim yoluyla toplumu yarat›rlar ve toplum taraf›ndan biçimlenirler. Tarihi ilerleten maddi güçler, toplumsal hayat›n
üretimi ve yeniden üretimidir. Dolay›s›yla, birey ve toplum iliﬂkisi
Marksizmde tek yanl› ve basit de¤il, karmaﬂ›k ve diyalektiktir. Sosyalist feministler bu bak›ﬂtan yola ç›karak özellikle kad›n eme¤i konusuna yeni aç›l›mlar getirdiler.
Cinsel iﬂbölümünü veri alan Marksizmde, emek ancak ücretle
iliﬂkisi içinde, zorunlu emek, art›-de¤er kavramlar› içinde ele al›n›r. Burada kad›n›n evde, aile harcad›¤› üstelik de karﬂ›l›¤›/ de¤eri olmayan
eme¤e yer yoktur. Marksizmin kad›n›n “ev içi eme¤i” konusunda net
bir bak›ﬂ› yoktur:73 Kapitalizm, her ﬂeyin, emek gücü dahil belli bir fiyat› oldu¤u ve bütün iﬂlemlerin esas olarak al›ﬂveriﬂ iﬂlemleri olarak
görüldü¤ü bir meta ya da piyasa toplam› olarak tan›mlan›r. Marksistler, kad›n›n iﬂinin, kad›n›n düﬂüncelerini ve onun do¤as›n› belirledi¤ine inan›rlar. Bu türden bir de¤iﬂim iliﬂkileri sisteminde ise kad›n›n ev
içi eme¤ini görmek oldukça güçtür. Marx ve Engels, kad›nlar›n ve çocuklar›n çal›ﬂmas›n› aile ücretinin tamamlanmas› aç›s›ndan zorunlu
görürler. Ancak burjuva ailesiyle isçi ailesini birbirinden kopararak ele
al›rlar. Burjuva ailesinin temelinde özel mülkiyet yatmaktad›r. Engels,
aile içindeki erkek bask›s›n›n kayna¤›nda, erke¤in varislerinin kendi
çocuklar› olmas›n› güvence alt›na almak için kad›n›n bedenini, cinselli¤ini giderek tüm kimli¤i denetlenmesi yatar. Öte yandan iﬂçi ailesi
için ﬂunlar› birlikte tespit ederler: “Ailenin temeli özel mülkiyet oldu¤una ve iﬂçi ailesi de özel mülkiyetten yoksun oldu¤una göre, iﬂçiler
aras›nda aile her an çözülmeye haz›rd›r; hatta iﬂçi ailesi temelde bir
kavramsallaﬂt›rmaz, üretim tarz› tahlilinde Marx’a ba¤l› kal›r. Bkz. G. Savran, “Kad›nlar›n Eme¤ini Görünür K›lmak”, der. G. Savran, Beden, Emek, Tarih, s.45. Ayn› ﬂekilde Juliet Mitchel’e
göre, ataerki, maddi yap› de¤ildir, kapitalizm maddi yap›d›r. Juliet Mitchel, Kad›nl›k Durumu,
çev. Günseli ‹nal, Gülnur Savran, ﬁirin Tekeli vd., Kad›n Çevresi Yay›nlar›, ‹stanbul, 1985.
73 Tong, a.g.e., s.39-42; Coole, a.g.e., s.146-159.
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yokluktur, bir aile olmay›ﬂ›d›r.”74 “Tahlil edilen asl›nda burjuva ailesidir. ‹ﬂçi ailesiyle ilgili tahlil yoktur. Bu aç›klama burjuva ailesi için k›smen –özel mülkiyet temelinde– geçerli olsa bile, iﬂçi ailesini aç›klamada tümüyle yetersiz kal›r.”75
Toplumun yeniden üretiminde çok önemli bir yere sahip olan
“kad›n›n ev içi eme¤i”nin, Marksist sorunsalda nas›l yer alaca¤› sorunu, sosyalist feministlerin üzerinde en fazla tart›ﬂt›klar› alan oldu.
1969’da Margaret Benston, Kad›nlar›n Kurtuluﬂunun Ekonomi Politi¤i adl› çal›ﬂmas›yla baﬂlatt› bu tart›ﬂmay›. Ev iﬂi Marx ve Engels’te oldu¤u gibi marjinal ve varl›¤› belirsiz bir statüye indirilmemeli, ekonominin iﬂleyiﬂinde önemi dikkate al›nmal›d›r. Kad›nlar›n çal›ﬂmas› paraya de¤er bulunmad›¤› için de¤ersiz görülür hatta çal›ﬂmadan bile say›lmaz. Bu durum onlar›n aﬂa¤› statülerinin maddi temelidir. Paran›n de¤eri belirledi¤i bir toplumda bu iﬂi yapan kad›nlar›n, elbette para için
çal›ﬂan erkekler kadar de¤erleri beklenmez.76
Sosyalist feministler, “kad›n›n ezilmesi”nin erkekten farkl› niteli¤ini anlamak için onun çal›ﬂmadaki statüsüne bak›lmas›n›, aile kurumu ile kapitalizm aras›ndaki iliﬂkilerin analiz edilmesini, ev iﬂi ve yabanc›laﬂman›n kad›nlarla iliﬂkisinin kurulmas›n› öne ç›kar›rlar. Kapitalizmle birlikte kamusal/özel alan iyice ayr›ﬂt›, ev üretim alan› olmaktan ç›kt›. Ev iﬂi eme¤i, üretici olmayan emek olarak görüldü¤ü gibi,
herhangi bir de¤ere/karﬂ›l›¤a da sahip de¤ildi. Kapitalizmde eme¤in
yeniden üretimi masraf› düﬂürdü¤ü için kad›nlar›n ev iﬂini ücretsiz
yapmas› istendi. Kad›nlar›n çal›ﬂmas› istendi¤inde ise, bu talebin arkas›nda, ücretleri düﬂürmek için, kad›nlar›n yedek iﬂgücü olarak kullan›lmas› niyeti sakl›yd›. Aileyi erkek geçindirmelidir, kad›nlara d›ﬂardan
ziyade evde ihtiyaç vard›r anlay›ﬂ›yla, kad›nlar bu alandan içeriye çekmeye çal›ﬂ›ld›. Sendikalar bile, uzunca bir süre, erke¤e bütün aileyi ge74 Marks-Engels, Komünist Monifesto’dan aktaran Gülnur Savran, “Kad›nlar›n Eme¤ini Görünür
K›lmak: Markstan Delphy’ye Bir Ufuk Taramas›”, Beden Emek Tarih, Kanat Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004, s.25-26.
75 G. Savran, “a.g.e.”, s.26.
76 Donovan, Feminist Teori, s.148.
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çindirecek kadar ücret ödenmesini istediler. Bu sistemde bekâr kad›n
iﬂçilere yer vard›r ama düﬂük ücretle ve kad›n iﬂi say›lan iﬂlerde çal›ﬂmak koﬂuluyla. Uygulamalar, ‹ngiltere’deki Viktoryan dönemin muhafazakâr anlay›ﬂ› örne¤inde oldu¤u gibi, hakim ideolojiyle de harmanland›. Dünya Savaﬂlar› dönemlerinde evli kad›nlar›n da çal›ﬂmas›na ihtiyaç duyuldu, ancak daha sonra tekrar evlerine gönderildiler. Kapitalizmin farkl›laﬂan safhalar›nda de¤iﬂik biçimde kullan›ld› kad›nlar; günümüzün küreselleﬂen emek piyasas›nda yoksul ve göçmen kad›n eme¤inin yeni bir sömürü biçimi yaratmas› gibi...
Kad›n› ikincil konumda tutan, ailede ve iﬂyerinde üstlendi¤i roldür. Bu rol onun benli¤ini ve dolay›s›yla bilincini de belirler. Kad›n
eme¤i gerçek emek olarak görülmez ve kad›nlara lay›k görülen iﬂler
de, hizmete yönelik, düﬂük ücretli, kalifiye olmayan tekdüze iﬂlerdir.
Bu ba¤lamda Michele Barrett, eme¤in cinsiyetçi iﬂbölümünün ideolojisinin kapitalizm taraf›ndan üretilmedi¤i, kapitalizmin onu önceledi¤ini Günümüzde Kad›na Uygulanan Bask› (1980) baﬂl›kl› kitab›nda
dillendirdi.77 Toplumsal cinsiyet ideolojisi dura¤an ya da birleﬂik bir
kategori de¤ildir, tarihsel olarak farkl›l›k gösterir. ‹deolojinin somut ve
tarihsel olarak maddi bir temeli vard›r. Bu nedenle içinde oluﬂtu¤u
farkl› tarihsel ve toplumsal ba¤lamlar içinde incelenmesi gerekir. Kapitalizm tek suçlu de¤ildir. Ancak kapitalizm ücretli emek düzeni alt›nda geliﬂen büyük ölçekli üretimle, ev ile iﬂ yerini ayr›ﬂt›rd›, eme¤in uzmanlaﬂmas›na, hiyerarﬂinin artmas›na yol açt›. Ev iﬂleri, kad›nlar›n
ezilmesini daha da art›rd›¤› gibi kurtuluﬂtan da uzaklaﬂt›rd›. Feminizm
özerk bir kad›n kurtuluﬂ hareketi olmakla birlikte, erkeklerle birlikte
politik kat›l›m› da önemsemelidir. Kad›nlar›n ezilmesi kapitalizm içinde geliﬂti¤ine göre, kad›n kurtuluﬂu için verilen mücadele ile sosyalizm
u¤runa verilen mücadele birlikte yürütülmelidir.
Sosyalist feministlere göre, ev iﬂlerinin toplumsal olarak ne denli gerekli oldu¤unu aç›¤a ç›karmak önemlidir. Bunu politik sorun olarak gündeme getirmenin önündeki en önemli engel, bu iﬂlerin bir sev77 Michele Barrett, Günümüzde Kad›na Uygulanan Bask›, çev. ﬁen Suer, Pencere Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995.
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gi iliﬂkisi içinde karﬂ›l›ks›z, görülüyor olmas›d›r. “Özel, ele gelmeyen,
görülmeyen biçimiyle “kad›nlar›n karﬂ›l›ks›z eme¤i, sevgi karﬂ›l›¤› çal›ﬂmad›r”. ‹ﬂlerin mesai saati yoktur, günlük yaﬂamla iç içe girmiﬂ,
onun parças› haline gelmiﬂ bir emek süreci içinde cereyan eder.” “Kad›nlar›n ev içi eme¤inin bir baﬂka özelli¤i, duygusall›k boyutu itibariyle nicelik olarak ifade edilecek bir emek olmay›ﬂ›d›r. Bu yüzden de, ev
içinde yap›lan “bak›m iﬂlerinin” tüm manevi, duygusal boyutlar›yla
emek harcamak olarak kabul edilmesinin yolu, bu eme¤in ev-içi (karﬂ›l›ks›z) biçimiyle ücretli bak›m iﬂlerinde harcanan emek aras›ndaki süreklili¤in kurulmas›ndan geçer”78
Kad›nlar›n Yabanc›laﬂmas›
Yabanc›laﬂma konusu Marksizmde önemli bir yer tutar.79
Marks’a göre emek, insan› insan yapan en önemli de¤erdir. Oysa kapitalizm koﬂullar›nda emek, iﬂçiyi insanl›ktan uzaklaﬂt›ran bir edime
dönüﬂtü. Do¤adan kopmuﬂ, üretim araçlar›ndan yoksun ve kendi
emeklerinin ürünlerine yabanc› olan iﬂçiler, ne üretim kararlar›na kat›l›rlar ne de ürünlerinin meyvesine sahip olurlar. Kendi kendileriyle
iliﬂkilerde de ayn› kopuﬂu yaﬂarlar, kendilerine yabanc›laﬂt›klar› gibi
di¤er insanlara da yabanc›laﬂ›rlar. Yani iﬂçiler sadece sömürülmekle
kalmaz, üretim süreci onlar› kendilerine, emeklerine, birbirlerine yabanc›laﬂt›r›r. Kapitalist ekonominin yap›s› iﬂçileri, birbirlerini rakip
görmeye zorlar. ‹ﬂçinin baﬂkalar›yla birlikteli¤inin, iﬂbirli¤inin potansiyel kayna¤›, onun yaln›zl›¤›na neden olunca, kendi kimli¤inin bir parças›n› oluﬂturacak olan ötekilerle özdeﬂleﬂme yetene¤ini yitirmiﬂ olur.
Yapt›klar› iﬂin niteli¤i ve çal›ﬂma koﬂullar› onlar›n do¤adan uzaklaﬂmas›na da neden olur. Bu da iliﬂkiselli¤in olmas› gereken bir yerde karﬂ›tl›k oluﬂturur. Yabanc›laﬂman›n ortadan kald›r›lmas›, insani bir çal›ﬂma/emek tarz›na dönülmesi, kapitalizmin alt edilmesi için önemli bir
gerekçedir. Ücretli emek iliﬂkileri içinde olmayanlar yabanc›laﬂmay›
78 Gülnur Savran, “Kad›nlar›n Eme¤ini Görünür K›lmak: Markstan Delphy’ye Bir Ufuk Taramas›”, al›nt›lar s.19-20 ve s.35’ten yap›ld›.
79 Yabanc›laﬂma konusu, Tong’un Feminist Thought adl› kitab› üzerinden al›nt›land›, bkz. s.44.
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yaﬂamazlar. Bu bak›ﬂta, ücret karﬂ›l›¤› çal›ﬂmayan kad›nlar›n yabanc›laﬂma yaﬂamad›¤› ya da kad›n iﬂçilerin t›pk› erkek iﬂçiler gibi yabanc›laﬂmay› yaﬂad›¤› sonucu ç›kar. Ücretli emek iliﬂkileri içinde yer almad›klar› için kad›nlar “yabanc›laﬂma teorisi”nin d›ﬂ›nda b›rak›l›rlar.
Oysa kad›n›n yaﬂad›¤› yabanc›laﬂma katmerlidir. Marksizmin gözden
kaç›rd›¤› nokta bu yap› içinde kad›nlar›n yabanc›laﬂmay› erkeklerden
çok daha a¤›r yaﬂad›klar›d›r.
Sosyalist feministler Marksist yabanc›laﬂma teorisinin ruhuna
ba¤l› kalarak, kad›nlar›n nas›l yabanc›laﬂt›¤›n› ortaya koymaya çal›ﬂt›lar. Kapitalist toplumda insan iliﬂkilerinin yabanc›laﬂm›ﬂ niteli¤i, kad›nlar aç›s›ndan, erkekler için oldu¤undan daha belirgindir. Yabanc›laﬂma,
kad›nlar›n yaﬂam›, bilinci diye daha bask›c› bir etki yarat›r. Erkekler,
yabanc›laﬂmadan kurtuluﬂu, kad›nlarla olan iliﬂkilerinde ararlar. Kad›nlar için böyle bir rahatlama yoktur. Çünkü bu özel, yak›n iliﬂkiler,
onlar›n ezilmesinin temel yap›lar›n› oluﬂturur. Ev içi alan›n kad›nlar için
baﬂl› baﬂ›na yabanlaﬂt›r›c› unsur oldu¤unu söyleyen Ann Foreman’a göre kad›nlar›n yaﬂad›¤› yabanc›laﬂma çok keskindir; çünkü onlar kendilerini baﬂkalar›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yarayan araçlar olarak alg›larlar. Dalla Costa ise, kad›nlar›n sadece çal›ﬂarak kurtulacaklar› mitinin sorgulanmas›n› ister. Verili haliyle üretime kat›lmakla kad›nlar›n
yabanc›laﬂmas› sona erdirilemez: “Bir montaj band›nda kölelik, mutfak
lavabosundan kurtuluﬂ de¤ildir.”80 Ev iﬂi deneyimi soyutlay›c› ve tekrar
edici oldu¤u için ziyadesiyle yabanc›laﬂt›r›r kad›nlar›.
Kad›nlar yabanc›laﬂmay› cinsellik, annelik ve entelektüel olmak
üzere baﬂl›ca üç alanda yaﬂarlar. Alison Jaggar’›n bu saptamas›n› ﬂöyle özetlemek mümkün:81 T›pk› iﬂçinin kendi eme¤inin ürünlerinden
kopmas› gibi, kad›n da kendi bedeninden onun ürününden kopuyor.
Kad›nlar›n kendi bedeni üzerinde denetimi yoktur. Diyet, güzelleﬂme
gibi, baﬂkas› (erkek) için yap›lan faaliyetleri, kendisi için yapt›¤›n› söy80 Bilgi ve al›nt›lar için bkz: Donovan, a.g.e., s.152-153.
81 Jaggar, Feminist Politics and Human Nature adl› kitab›nda yabanc›laﬂmay› neredeyse bütün feminizmler için önemli bir teorik kavram olarak önerir. Metindeki aç›klama için bkz: Tong, Feminist Thought, s.186-189.
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lese de, bedenini, baﬂkalar› için bir nesne olarak görür. Annelik de cinsellik gibi, kad›nlar için yabanc›laﬂt›r›c› bir deneyim olabilir. Kendisinin karar veremedi¤i –çocuk say›s› ve do¤um zaman›– durumlar onu
kendi do¤urganl›¤›n›n ürününe yabanc›laﬂt›rabiliyor. Kürtaj›n yasak
olmas› ya da zorla kürtaj ayn› kap›ya ç›kar; kad›n›n kendi bedeni üzerinde söz sahibi olmad›¤›n› gösterir. Ayr›ca jinekologlar›n tavr›, hastane, do¤urma deneyimi türünden do¤urma süreci de yabanc›laﬂt›r›r kad›nlar›. Entelektüel olarak da kad›nlar kendi entelektüel yeteneklerine
yabanc›laﬂ›rlar. Bilgi ile iktidar aras›nda çok s›k› bir iliﬂki vard›r. Kad›nlar kalabal›kta fikir söylemeye çekinirler. Fikirlerinin de¤erli olmad›¤›n› düﬂünürler. Bilgiye haklar› olmad›¤› duygusunu yaﬂarlar. Bilginin düﬂüncenin, söylemin s›n›rlar›n› erkekler çizer. Kapitalizm alt›nda
kad›n›n ezilmesi, kendisi dahil herkesten, her ﬂeyden yabanc›laﬂma ile
belirleniyor. Ezilmenin fark›na varma, ilk ad›m ama, kurtuluﬂ için yeterli de¤il. Çünkü ezilme sadece zihinde de¤il, toplumsal kurumlarla,
kültürel yap›larla geliﬂen, somutlaﬂan bir yap›da yaﬂan›yor. Bu ba¤lamda sadece bilinç yükseltme yeterli de¤il. Tüm yap›larla ve kurumlarla topyekûn bir mücadele gerekiyor.
Sonuç olarak tarihsel geliﬂimi ve farkl› duruﬂ noktalar›yla yukar›da anlat›lmaya çal›ﬂ›lan feminizm, eril iktidar tekelcili¤ine karﬂ› eleﬂtiri getirir; kavramsal çerçevesi, kurumlar›, etik anlay›ﬂ› ve yöntemiyle
yeni bir bilgi kuram› ve politika önerir. “Feminist bilgi kuram›, feminist
iktidar eleﬂtirisinden soyutlanamaz. Çünkü eril görüﬂ kendi bak›ﬂ aç›s›n› dünyay› alg›lama biçimi olarak kabul ettirmiﬂtir. Eril bak›ﬂ aç›s›, kad›n›n tan›m›n› zorla kabul ettirir, bedenini kuﬂat›r, konuﬂmas›n› k›s›tlar,
yaﬂam›n› belirler. Sistematik ve egemendir. Eril, toplumsal ve politik bir
kavramd›r. Biyolojik bir nitelik de¤ildir. Kal›t›mla, varl›k öncesiyle, do¤ayla, gereklilikle, kaç›n›lmazl›kla ya da bedenle hiçbir ilgisi yoktur. Asl›nda ayr›m›n kendisini bir bak›ma zay›flatacak ﬂekilde ontolojik olmaktan çok epistemolojiktir. Çünkü eril iktidar varl›¤› bak›ﬂ aç›s›yla
uzlaﬂt›r›labilir. Bu yüzden eril bak›ﬂ aç›s› her zaman tek tek her erke¤in
veya bir arada tüm erkeklerin ortak fikri de¤ildir. Ne var ki, birçok erkek bilinçsiz olarak ve belli bir bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu bile fark
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etmeden ayn› tutumu tak›n›r. Çünkü bu tutum –eril (erkeksi)-deneyimlerine anlam katt›¤› gibi, ç›karlar›na da hizmet etmektedir.”82
Feminizmin ataerkil iktidar eleﬂtirisi, eylem ve teori olmak üzere iki ayak üzerinde yükselir. Feminist mücadele olmadan feminist teori geliﬂtirilemeyece¤i gibi, feminist teori olmadan da politika dönüﬂtürülemez. Bu ikisi birbirini besler. Kad›n hareketi ile kad›n araﬂt›rmalar› birbirini karﬂ›l›kl› olarak etkiler, tart›ﬂmalar›n yönünü belirler. Feminist teori, kad›nlar›n özgürlü¤ü için, bilinçlenmesi için, bir araç olarak kullan›l›r/kullan›lmal›d›r. Yani kendine özgü bir cinsellik, bir tarih,
bir kültür, bir topluluk, yeni/alternatif bir iktidar biçimi ve yeni bir
dünya için mücadele etmek anlam›na gelir. Bu ba¤lamda ortaya ç›kan
kad›n çal›ﬂmalar› ya da feminist çal›ﬂmalar art›k kendine has amac›,
sorular›, yöntemi, süreci olan bir alan olarak sosyal bilimlerde önemli
bir yere sahiptir. Feminizm, bilimlerdeki “erkek egemenli¤ini” ve “cinsiyetçili¤i” sorgular. Bilimlere kad›n bak›ﬂ aç›s›ndan, eleﬂtirel olarak
bakar. Kad›nlar›n konumlar›n› tahlil etmesi, de¤erlendirmesi, bu arada di¤er/öteki konumlar› iﬂgal edenlerle eleﬂtirel bir diyalog ya da direnme içinde olmalar› önemlidir. Bu konumlar›n zaman ve mekân içinde belirlendi¤i, dolay›s›yla de¤iﬂebilir oldu¤u, tarihsel toplumsal varoluﬂ diye bir gerçekli¤in yaﬂand›¤›n› ortaya koyar. Feminist bilgi tüm bu
hususlar› bünyesinde bar›nd›r›r.83 Araﬂt›rma nesnelerine karﬂ› kay›ts›z
ve yabanc›laﬂm›ﬂ bir yaklaﬂ›m gösteren “seyirci bilgisi” yerine, araﬂt›rmac› ile araﬂt›r›lan aras›nda eleﬂtirel ve diyalektik iliﬂkinin yaﬂand›¤›,
her iki taraf için de bilinçlenmenin sa¤land›¤› “bilinçli tarafl›l›k” ve
82 MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, s.136. Ayr›ca bu konuda önemli bir derleme için bkz. Alison, Jaggar - Iris Marion Young (der.), A Companion to Feminist Philosophy,
Blackwell, Massachusetts ve Oxford, 1998.
83 Feminist bilgi hakk›nda ayr›nt› için bkz: Sneja Gunew (der.), Feminist Knowledge: Critique and
Construct, Routledge, Londra ve New York, 1990. Feminist yöntem hakk›nda Türkçe kaynaklar için bkz. Serpil Çak›r ve Necla Akgökçe, Kad›n Araﬂt›rmalar›nda Yöntem, Sel Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 1996. Kitapta, Sandra Harding, Patricia Hill Collins, Maria Mies, Mariana Lazreg, Deniz Kandiyoti vd. taraf›ndan yaz›lm›ﬂ çeﬂitli makalelerin yan› s›ra; Türkiye’de yap›lan baz› feminist araﬂt›rmalardan yöntemsel örnekler de yer almaktad›r. Özellikle bkz Maria Mies, “Feminist Araﬂt›rmalar ‹çin Bir Metodolojiye Do¤ru”, der. Serpil Çak›r ve Necla Akgökçe, Kad›n
Araﬂt›rmalar›nda Yöntem, s.48-64.

feminizm: ataerkil iktidar›n eleﬂtirisi

469

onun üzerinde geliﬂen bir bilgi üretimi söz konusudur. “Feminist araﬂt›rma süreci dinamik bir süreçtir; deneyimlerin ›ﬂ›¤›nda sürekli gözden
geçirilen, karﬂ›l›kl› bir ö¤renme ve yeniden kurma sürecidir.”84 Feminist araﬂt›rmalar, yerleﬂik araﬂt›rma yöntemlerini kulland›¤› gibi, buna
sözlü tarih yöntemini, kat›l›mc› gözlemi, bilinç yükseltme tekniklerini,
kad›nlar›n deneyimlerini de ekler. Kad›nlar›n ezilmiﬂli¤inin anlaﬂ›lmas› için ezilmenin nedenlerinin, farkl› deneyimlerin ve bunun süreçlerinin ortaya konulmas›na çal›ﬂ›l›r. Farkl› deneyimlere sahip olan kad›nlar kendi deneyimleri üzerinden teori üretmektedir art›k. Her kad›n
kad›nl›k durumunu farkl› s›n›fsal, etnik ve cinsel kimlik içinde yaﬂayabilir. Bu farkl› bak›ﬂlar›n epistemolojik geçerlili¤i olabilece¤i dikkate
al›n›r, aﬂ›r› genelleﬂtirilmiﬂ kategorilerin tehlikelerine dikkat çekilir. Feminizm, tarihsel ve toplumsal eleﬂtirel bak›ﬂ yoluyla, dünyay› daha eﬂit
ve demokratik olma yolunda de¤iﬂtirmeye ve kad›nlar› güçlendirmeye
çal›ﬂ›r. Bu ba¤lamda eleﬂtirel teori ile birleﬂir, teorinin politikayla iliﬂkisi kurulur. Feminizm, bilgi üretiminin eril niteli¤ini ortaya koyarak
sosyal bilimlerin çehresini de de¤iﬂtirir.

Okuma Önerileri
Phoenix, efsaneye göre, Arabistan çöllerinde beﬂ alt› yüzy›l yaﬂad›ktan
sonra kendini bir cenaze ateﬂinde yakan ve küllerinden ald›¤› güçle yeniden dirilip bir o kadar daha yaﬂayan bir kuﬂtur. Kad›nlar›n kendilerini maddi, ideolojik, kültürel olarak bask› alt›na alan yap›ya veya yap›lara karﬂ› direniﬂi, Phoenix’in kendini küllerinden yeniden inﬂa etmesi gibidir. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren baﬂlat›lan haklar mücadelesi, 20. yüzy›lda sönümleniyor san›l›rken, 1970’ler boyunca süren
ikinci feminist dalga ile patriyarkaya karﬂ› bir baﬂ kald›r›ya dönüﬂebilmiﬂtir. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri de klasik tarih anlay›ﬂ›n›n, kendini “objektif” olarak tan›mlay›p, kurgulayan bilimin öncüllerinin, yap›lar›n›n ve kavramlar›n›n cinsiyet bak›ﬂ aç›s› ile sorgulanmas›d›r.
84 S. Çak›r, “Kad›n Çal›ﬂmalar› Bilimde Neleri, Nas›l Sorguluyor”, der. Kuvvet Lordo¤lu, ‹nsan,
Toplum, Bilim, Kavram Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996, s.314.
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Kad›n tarihi çal›ﬂmalar›, bu sürecin en fazla ürün veren alanlar›ndan
biri oldu. Tarih feminist ve toplumsal cinsiyet yöntemleriyle yeniden yaz›l›rken, sadece kad›nlar› ilgilendiren alanlar ve sorunlar üzerinden ya da
kad›n ve erkeklerin tarihin bir kesiti içinde ya da bir alandaki yaﬂad›klar› üzerinden ciddi bir literatür oluﬂtu. Bu gün art›k feminist hareketin tarihi üzerine yap›lan çal›ﬂmalar, eylem biçimleri, yöntemi ve belli teorik
tart›ﬂmalar›, feminist literatür baﬂl›¤› alt›nda gerek yurt d›ﬂ›nda, gerekse
yurt içinde kitapevlerinde ba¤›ms›z bir bölümü dolduracak kadar ço¤alm›ﬂt›r. Ancak, kad›n hareketinin ça¤a, koﬂullara ve ülkelere göre yeniden
dirilip bir baﬂka yöne evrildi¤i çeﬂitli örnekler Türkçede henüz yeteri kadar yay›nlanmad›. Bu ba¤lamda ﬁirin Tekeli’nin Ça¤daﬂ Liderler Ansiklopedisi’nde kad›nlar›n ‹ngiltere’deki oy hakk› hareketini anlatt›¤› “Kad›nlara Oy Hakk›n›n Öncüleri” adl› makale, bu alanda önemli bir boﬂlu¤u doldurur. M.French, Kad›nlara Karﬂ› Savaﬂ’ta, (Metis Yay.) kad›nlar›n patriyarkal bir toplumda nelerle baﬂ etmek zorunda kald›klar›n› çeﬂitli örneklerle ortaya koyar. J.Mitchel ve A.Oakley’›n, Kad›n ve Eﬂitlik
adl› derlemeleri (Pencere Yay.) de teorik ve pratik örnekler sunar bize.
Son dönemlerde yay›mlanan Feminist, Anti-›rkç› ve Anti-Faﬂist Mücadelede Bir Öncü; Sylvia Pankhurst (Versus Yay.) adl› çal›ﬂma da, süfrajet
hareketinin geliﬂimi hakk›nda bilgi verir.
Türkiye’deki kad›n hareketi tarihi üzerine çeﬂitli örnekler giderek
ço¤almaktad›r. ﬁirin Tekeli’nin Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›ndan 80’ler Türkiye’sinde Kad›n (‹letiﬂim Yay.) adl› derlemesi, Serpil Çak›r’›n Osmanl›
Kad›n Hareketi (Metis Yay.) adl› kitab›, Aksu Bora ile Asena Günal’›n
derledi¤i 1990’larda Türkiye’de Feminizm (‹letiﬂim Yay.), Serpil Çak›r
ve Hülya Gülbahar’›n birlikte haz›rlad›¤› Kad›n›n Yüzy›l› Kronolojisi
1800-1999 (Kad›n Eserleri Kütüphanesi Yay›n›), Aynur ‹lyaso¤lu ve
Necla Akgökçe taraf›ndan derlenen Yerli Bir Feminizme Do¤ru isimli
çal›ﬂma (Sel Yay.), Fatmagül Berktay’›n Tarihin Cinsiyeti (Metis Yay.)
adl› kitab›, Cumhuriyet öncesi ve sonras›na iliﬂkin önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Yeﬂim Baﬂaran, P›nar Selek, Fatma Gülçiçek ve Berivan
Kum taraf›ndan derlenen ve Amargi Kad›n Akademisi Yay›nlar›ndan
ç›kan Özgürlü¤ü Ararken Kad›n Hareketinde Mücadele Deneyimleri
adl› çal›ﬂmada ise, 1980’lerin ikinci yar›s›ndaki feminist hareket, harekete kat›lanlar vas›tas›yla anlat›l›r.
Feminist teorinin temel eserlerinin Türkçe’de tam anlam›yla yay›nland›¤›n› pek söyleyemeyiz. Örne¤in, Mary Wollstonecraft’›n Kad›n
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Haklar›n›n Gerekçelendirilmesi adl› liberal feminizmin en önemli örne¤i olan yap›t›, 1792 y›l›ndan iki yüz y›l sonra, ancak 2007 y›l›nda ‹ﬂ
Bankas› yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanabildi. Kad›nlara iliﬂkin eserlerin
ilk çevirileri, 70’ler Türkiye’sinin toplumsal ve siyasal hareketlili¤i içinde kad›n ve sosyalizm tart›ﬂmalar› temelinde yay›nland›. Bebel ve Kollantai’›n kitaplar›n›n neredeyse tamam› Türkçeye çevrildi. Örne¤in,
Bebel’in Kad›n ve Sosyalizm adl› kitab› 1975’te yay›nland›. 1970’li y›llardan itibaren Payel yay›nlar› kad›n klasiklerini Türkçeye kazand›rd›.
Simone De Beauvoir’›n neredeyse tüm kitaplar›, Kate Millet’›n, Cinsel
Politika, Firestone, Shulamith’›n, Cinselli¤in Diyalekti¤i gibi eserler
yay›nland›. Bu arada, 80’lerin baﬂ›nda bir grup feminist kad›n›n, Juliet Mitchel gibi Bat›l› feminist k›z kardeﬂlerinin eserlerini çevirip yay›nlatmak için kurduklar› Kad›n Çevresi yay›nlar›n› da zikretmek gerek.
Alfa yay›nlar›ndan 1987 y›l›nda yay›nlanan Feminizm: 19.Yüzy›l Klasiklerinden Seçmeler, ince bir derleme olmas›na ra¤men, 1992 y›l›na
Donovan’›n Feminist Teori ( ‹letiﬂim Yay.) adl› eseri ç›kana dek, önemli bir boﬂlu¤u doldurdu. Danovan’›n Feminist Teori ve MacKinnon’›n
Feminist Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, (Metis Yay.) adl› çal›ﬂmalar›, feminist teori konusunda oldukça önem arz eden çal›ﬂmalard›r. Feminist
Bir Devlet Kuram›na Do¤ru, sosyalist ve radikal feminizm aç›s›ndan
bir baﬂvuru kitab› olarak okunmal›d›r. Bat›daki sosyalist feminist tart›ﬂmalar›n örneklendi¤i ilk yay›n, Gülnür Savran ve Nesrin Tura’n›n
derledi¤i Kad›n›n Görünmeyen Eme¤i (Kardelen Yay.) adl› eserdir.
Gülnür Savran, Beden Emek Tarih (Kanat Yay.) isimli eseriyle de Türkiye’den önemli katk›lar sunar bu literatüre. Baﬂ Düﬂman (Saf Yay.)
adl› kitap, kendini maddeci feminist olarak tan›mlayan Delphy’nin kad›nlar›n ev içi eme¤inin sömürüsüne dikkat çekti¤i önemli bir çal›ﬂmad›r. Bell Hooks’un Feminizm Herkes ‹çindir (Çitlenbik Yay.) adl› kitab›, feminizme baﬂlang›ç kitab› olarak okunabilir.
Kad›n ütopyalar› konusuna, yay›nevleri, ﬂanl›y›z ki, ilgi göstermiﬂler. Magie Piercy’nin, Zaman›n K›y›s›ndaki Kad›n (Ayr›nt› Yay.), Margaret Atwood’un Dam›zl›k K›z›n Öyküsü (Afa Yay.), Ursula K.Le Guin’in Mülksüzler dahil neredeyse tüm kitaplar› (Metis Yay.) yay›nlanm›ﬂt›r. Yasemin Temizarabac› Y›ld›rmaz, Ütopyalarda Kad›n Kad›n
Ütopyalar› (Sel Yay.) adl› çal›ﬂmas›yla, bu alanda önemli bir özet sunar
bizlere. Versus yay›nlar› taraf›ndan Tarihin ‹lk Feminist Ütopyalar› dizisinden 2007 y›l›nda yay›mlanan Sultana’n›n Rüyas› ve Padmarag
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isimli kitap ise, Dünya’n›n do¤usunda kad›n yaﬂamlar› hakk›nda bilgi
bar›nd›r›yor.
Kad›n çal›ﬂmalar›nda yöntem ise, ayn› talihi paylaﬂm›yor. Bu alandaki tek kaynak, Serpil Çak›r ve Necla Akgökçe’nin1996 y›l›nda derledikleri Kad›n Araﬂt›rmalar›nda Yöntem (Sel Yay.) adl› çal›ﬂma. Kitapta, Sandra Harding, Patricia Hill Collins, Maria Mies, Mariana
Lazreg, Deniz Kandiyoti gibi feminist bilimcilerin yazd›¤› makalelerin
yan› s›ra, Türkiye’de yap›lan baz› feminist araﬂt›rmalardan yöntemsel
örnekler de bulunmaktad›r.
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