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ÖZET 

 

Tezin amacı yüzyıllardır gerek toplumda gerekse edebiyatta öznelliklerine 
sahip olamamış ve seslerini duyuramamış kadınların egemen kültür tarafından dışla-
nışlarını ve nasıl temsil edildiklerini göstermektir. Kadınların kendi seslerini bula-
bilmeleri ve o sesin duyulmasını sağlayabilmeleri için kendilerine ait bir oda kadar, 
kendine ait bir tarihe de sahip olmaları gereklidir. Bu bağlamda sosyal bir kuram ve 
sosyal bir hareket olarak feminizm, kadınların ezilen bir gruba mensup olduklarının 
ve haksızlığa uğradıklarının farkına varmalarını ve bu haksızlığın doğal değil de, 
toplumsal, kültürel bir olgu olduğunu kavramalarını sağlar. Feminist hareketin bir 
parçası olarak gelişen feminist edebiyat eleştirisi de erkek yazarların eserlerinde ka-
dına karşı takınılan tavrı ortaya koymakla başlamış, daha sonra kadın yazarlara yö-
nelmiş, onların eserlerindeki özellikleri saptamış ve edebiyat tarihinde de kadın ya-
zarların ayrı bir gelenek oluşturduklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Feminist eleştirinin 
en önemli katkısı ise kadınların toplumsal tecrübesinin anlamını yaşam devam eder-
ken kolektif ve eleştirel biçimde yeniden şekillendirmektir. Tezde Amerikan kadın 
romanında kadın geleneğinin ana hatları çizilmeye çalışılırken, bu mücadeleyi birebir 
veren kadın romancıların yapıtları ele alınmıştır. Baskılananın karşı koyduğu bu ro-
manlarda egemen kültürle çeşitli sorunları olan bu kadın kahramanlar tek başlarına 
ataerkil, ırkçı, heteroseksüel ve elitist topluma karşı gelmeyi seçerler. Bu çalışmaya 
konu olan Amerikalı kadın yazarlar, feminizmin yapı taşlarından biri olan kişisel 
olan politiktir söyleminden yola çıkarak, yani kişisel olanı kaydederek, kendi tarihini 
yazma çabası içine girmişlerdir. Bu da kadını ve diğer azınlıkları dışlayan resmi tari-
he kafa tutmaktır. Kişisel olanı kaydetmek, ataerkil toplumsal düzenle çatışmayı 
kaydetmek demektir. Kişiselin ötesine uzandığında ise, böyle bir saldırı politik bir 
başkaldırının ta kendisidir.  
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American Female Writers 

 

SUMMARY 

 
The aim of this thesis is to present how the women who could not claim 

their subjectivity and could not make their voice heard were excluded by the domi-
nant culture and how they were represented for centuries both in society and 
literature.  It is necessary for women to have a history of their own as well as a room 
of their own to prove themselves and make their voice heard.  In this context 
feminism as a social theory and a social movement makes the women understand that 
they belong to an oppressed group and treated unjustly and this injustice is not 
natural but a social and cultural fact.  Feminist literary criticism which developed as 
a part of feminist movement began by adopting an attitude towards women in male 
writers’ works, then turned towards female writers and discovered the characteristics 
in their works and tried to prove that female writers could also establish a different 
tradition in the history of literature.  The most important contribution of feminist 
criticism is to re-shape the meaning of the women’s social experience in a collective 
and critical way while they are alive.  In this thesis, while main lines of female 
tradition in American women’s novel were being determined, the works of female 
novelists who struggled by themselves were studied.  Heroines who had various 
problems with dominant culture in these novels chose to oppose against patriarchal, 
racist, heterosexual and elite society.  American female writers, the subject of this 
study, strove to write their own history believing that ‘personal is political’.  And this 
is opposing the formal history which excludes women and other minorities. Stating 
what is personal means stating opposition to patriarchal social order.  When extended 
beyond personal such an attack is just the political rebellion itself. 



 

 

 

GĐRĐŞ 

Kadın tanımlaması yalnızca bir cinsiyet kategorizasyonunun ürünü değildir 

kuşkusuz. Bu tanımlama toplumsal ekonomik, kültürel, dini ve siyasal birçok 

ögelerle süslenerek artık bir başkalaşım ifade etmektedir. Kadın olmak, bağımlı ol-

mak, durağan olmak, Adem’in kaburga kemiği olmak ekseninde şekillendirilmiş ve 

tarih boyunca kadının konumlandırıldığı nokta erkeğin çapında belirlenen bir çembe-

ri aşamamıştır. Erkeklerin inşa ettiği bir dünyada kadın, toplumsal anlamlarla kıstı-

rılmış bir nesneyi ya da en iyi ihtimalle erkek olmayan varlık kipini ifade eder. Kadı-

nın varoluş kaygısı dahi erkekten hareketle kurulur ve erkek için bir varlık olan kadın 

aynı zamanda erkeğin varoluşunu perçinlemek için devamlı ihtiyaç duyduğu öteki 

varlıktır. 

Kadınların ezilişi tarihsel bir gelişimin ve toplumların kültürel olgularının 

bir sonucudur. Dolayısıyla bu çalışmamızın ilk bölümünü kapsayan Geçmişten Gü-

nümüze Kadın Olgusu kadının tarih içindeki serüvenine ayna tutmak, özellikle sosyal 

bir olgunun ortaya nasıl çıktığını incelemek ve o olgunun arkasındakini irdeleyerek 

mevcut görüntünün arkasındakini sorgulamaktır. Kişinin kendi tarihini, kökenlerini 

bilmesi, dünyaya, başkaları tarafından kendisine dayatılan bir açıdan değil, kendi 

halkının açısından bakabilme imkânı verir. George Santaya’nın da vurguladığı gibi 

kendi tarihlerini bilmeyen kuşaklar o tarihleri tekrar etmeye mahkûmdurlar. Kadınlar 

da kendi tarihlerini öğrenip yeni kuşaklara öğretmedikce köleliğin eski örüntülerinin 

tuzağına düşecekler ve güçlükle kazanılmış özgürlüklerini yitireceklerdir.  

Çalışmamızın birinci bölümü, kadınların tarihine bakışta farklı kuşaklardan 

yaşam tarihi anlatılarını derleyerek yeni bir farkındalık ve bilgi evreni oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Bu bölüm feminizmin merceğinden bakıldığında kadın tarihi açı-

sından araştırılmamış pek çok alanın varlığını fark edebilmenin yanı sıra kadınların 
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kendi yaşam tarihi anlatılarını kayda geçirmenin önemini tartışır. Kadınları tarih 

içinde görünür kılmak, var etmek; kalıp yargıları yıkıp yeni ufuklar açacak ve tabula-

rın sorgulanabilmesini sağlayacaktır.  

Bu tarihin önemli bir bölümü ise yüzyıllar boyunca geliştirilmiş olan femi-

nist kuramdır. Kadınlar bu kuramın bilgisine sahip olmadıkça cahil kalacaklardır. 

Đşte bu yüzden çalışmamızın Sosyal Bir Hareket ve Sosyal Bir Kuram Olarak Femi-

nizm adlı ikinci bölümünde kadınların binlerce yıllık ezilmişlik ve ikincillik deneyi-

minden kaynaklanan ve bu durumu değiştirmeye yönelen bir ideoloji feminizm ele 

alınmıştır.  

17. yüzyıl Đngiltere’sinde feodalizmin bitmesi ve kapitalizmin gelişmesi ile 

kendini yeni toplumdan dışlanmış bir sosyolojik grup olarak hisseden orta sınıf ka-

dınlarının talepleriyle ortaya çıktığı öne sürülen bu feminist hareket, kadınlar olarak 

gerek kendini gerekse diğer kadınları algılamada, bunun da ötesinde, kadınların ken-

dilerini geliştirmelerinin imkânlarını genişletmek için sürdürülen her tür arayış ve 

girişimin merkezinde, bir özne olma iradesinin koşullarını hazırlamıştır.  

Ataerkilliğin kuşattığı varoluş alanında birçok etmen tarafından örselenen, 

yıpratılan benlik alanında haklarını elde etmek için asırlardan beri mücadele veren 

öncü kadınların çabaları bu bölümde irdelenmektedir. Kavramsal ve tarihsel arka 

planı ile alınan bu hareket ve kuram kadın sorunu konusunda çeşitli görüşler ileri 

sürer.  

Ancak kadın hakları savunucularının kadın sorununun tanımı ve çözümü 

konusunda farklı açılımlar sunmaları ve kadınların ikincil konumlarında etkili olan 

biyolojik, sosyal, psikolojik, dilsel, hukuksal, ekonomik ve düşünsel nedenlerden 

hangilerinin belirleyici ve temel olduğu konusundaki tartışmalar feminist yazında 

önemli bir farklılaşma yaratmıştır.  

Birçok yaklaşımın ele alındığı bu bölümde amaç, egemen görüşlerden farklı 

bir yaklaşım getirme ve değişim için bir yol bulabilme arayışı içinde olan farklı gö-

rüşlerin problemi ortaya koyma biçimlerini ve bu problemi çözecek yaklaşımı sap-

tama yollarını ortaya çıkarmaktır. Kuşkusuz tüm farklılıklar feminizmin çoksesli, çok 
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odaklı ve çok boyutlu oluşunun bir kanıtıdır. Tüm bu farklılıklara rağmen ortak amaç 

kadınların içinde bulundukları durumun iyileştirilmesi ve var olan kuramlardaki eril 

ön yargıların birer birer ortaya çıkarılarak toplum ve toplumsal kuramları yeniden 

inşa etmektir. Bu inşa etme süreci oldukça sancılı ve zorludur. Kadın hakları ise bu 

zorlu eylem ve reformlar sonucunda elde edilmiştir. Kişisel olan politiktir söylemin-

den yola çıkan feministler bu hakları elde ettikten sonra özgürlüklerinin yalnız bu 

haklarla sınırlı olmadığını, asıl sorunun erkeğin kültürel egemenliği olduğunu savu-

narak mücadelelerine devam etmiş ve gerçek kadın kimliğinin bulunması ve tanım-

lanmasının üzerinde önemle durmuşlardır. Çünkü ben varım diyebilmek için benin 

kimliğinin çok iyi bilinmesi gerekecektir.  

Çalışmamızın ikinci bölümü, ataerkil toplumsal düzeni eleştiren ve oluştur-

dukları kuramlar ile kadın haklarına alternatif çözüm arayışları sunan bu öncü kadın-

ların eserleri, düşünceleri ve eylemlerini kapsayacaktır. Feminist hareketin birinci 

dalgasından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm 

ve Kültürel Feminizm’inden, 1960’lar sonrası ikinci dalganın Radikal Feminizm’ine 

kısaca yeni feminist ahlaki bakışa uzanan kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

Feminist hareketin öncü eylemcileri, düşünürleri de mercek altına alınacak ve tarih-

sel seyir içinde feminizmin Marksisizm, Freudculuk ve Varoluşculukla alışverişi 

incelenecektir. Kadın eşcinselliği, kızkardeşlik kavramının politik anlamları, kadın 

özcülüğü hakkındaki tasarımları, kısacası kadın kimliği kurgusunun değişen boyutla-

rı ele alınacaktır. Erkek kardeşlerimizden tek istediğim ayaklarını boğazlarımızdan 

çekmeleridir diyen Grimke’den feminizmi devrimci toplumsal değişimin temeli ola-

rak gören 68’li kadınlara ve 80’lerin postmodernizm ve çokkültürlülükle ilgili tartış-

malarına kadar; feminizmin kendi içindeki değişimi ve çeşitlenmeleri irdelenecektir.  

Feminist hareketin feminist bilimi açısından ilk başarısı yaratıcı kadın ya-

zarların karşılaştıkları güçlükleri araştırmak, bir çeşit kültür geleneği arkeolojisi oluş-

turmaktır. Eleştiri her zaman, eğitimde olsun, süreli yayınlarda olsun, kültürel gücün 

kamusal ifadesinin bir parçası olmuştur. Feminist edebiyat eleştirisi ise, bir cinsiyeti 

dil yoluyla edinmemizin yollarını aramış ve dilin, öznelliklerimizi, sıkıntılarımızı 

oluşturmamızda oynadığı rolün önemini algılamamızı sağlamıştır.  
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Bu yüzden çalışmamızın üçüncü bölümü feminist eleştiri ve kadın temsiline 

ayrılmıştır. Feminist Edebiyat Eleştirisi adı verilen bu bölümün amacı toplumsal ide-

olojilere ve uygulamalara yönelen feminist eleştiri ile bu ideolojilerin ve uygulamala-

rın edebi metinleri nasıl şekillendirdiklerine yönelen feminist edebiyat eleştirisinin 

temel çözümleme kategorisi olarak cinsiyete odaklanmalarını ortaya koymaktır. Ka-

dın hareketi ile birlikte gelişen feminist edebiyat eleştirisi de tıpkı feminist eleştiri 

gibi feminist kuramlardan ve yerleşmiş uygulamalardan beslenir.  

Kadınların ataerkil eserleri ve kavramsal çerçevelerini nasıl sökebildikleri 

ya da parçalara ayırabildiklerini gösteren bu bölümde okuyucunun feminist politika 

gibi analitik strateji ve prensiplerin politik etkilerini kavraması sağlanır. Katı ve 

acımasız kuralları aşmadan ilerlemenin olmayacağı yazın ve eleştiri alanında femi-

nist eleştirinin kendisine böylesine güçlü bir yer yapabilmesi, bu araştırma dalını 

yaşatan bilim kadınlarının beyin ve kalemlerinden kaynaklanmaktadır. Artık Virginia 

Woolf’un kadın olduğu için konferans vermeye gittiği Cambridge Üniversitesi Kü-

tüphanesi’ne alınmadığı, Polonya asıllı Đngiliz roman yazarı Joseph Conrad’ın şu 

karalama meraklısı kadınlar yüzünden piyasaya doğru dürüst roman yazarının çık-

madığından yakındığı günler geride kalmıştır.  

Temelinde ideolojik bir eleştiri olan feminist eleştiri beklenmedik bir çıkışla 

eleştiri dünyasına yeni bir soluk, yeni bir yorum getirmiştir. Cinsiyetin dil yoluyla 

kurulduğu ve yazı üslubunda görünür hale geldiğini savunan feminist eleştiri, cinsi-

yet ile edebi biçem arasındaki etkileşimin sistematik bir açıklamasını yaparak, iktidar 

ve cinsel ayrımlarla ilgili genel sorunları içeren dil konusundaki meselelerden açıkça 

ve özgürce söz eder.  

Bu bağlamda çalışmamız boyunca feminist eleştirinin öncü metinleri - 

Virginia Woolf’un A Room of One’s Own, Simone de Beauvoir’in The Second 

Sex, Betty Friedan’ın The Feminine Mystique, Marry Ellman’ın Thinking About 

Women, Adrienne Rich’in Of Woman Born ve Motherhood As Experience and 

Institution,  Helen Dınar’ın Mothers and Amazons, Esther Harding’in The Way of 

All Women, Kate Millett’in Sexual Politics, Nancy Chodorow’un The 

Reproduction of Mothering, Elaine Showalter’ın A Literature of Their Own, 
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Sandra M. Gilbert ve Susan Gubar’ın Mad Woman in the Attic- ele alınarak ve 

kadın yaşantısının edebi biçem içerisindeki tasvirinin nasıl cinsiyetlendirilmiş olduğu 

gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca ataerkilliğin geleneksel düzen ve dil sisteminin 

bozulabileceği ve kadınların sembolik olarak yanlış tasvir edilmelerinin gücünün 

bilincine varabilecekleri vurgulanır.  

Çalışmamızda altı çizilen bir diğer konu ise, feminist edebiyat eleştirisinin 

en önemli katkılarından biri olan kadın yazarların görülmezliklerini ele almasıdır. 

Tez boyunca ele alınan feminist eleştirmenler, göz ardı edilmiş kadınların metinleri-

ne ve kadınların daha önce edebiyat dışı kabul edilen sözlü kültürüne büyük önem 

veren yeni bir edebiyat tarihi oluşturmuşlardır.  

Dördüncü bölümde ise kadın olmak ile yazmak arasındaki karmaşık, çelişki-

li ve çoğu kez de acılı bir ilişkiyi gözler önüne seren; aykırı ve radikal düşünceleriyle 

sistemin inşa ettiği duvarlarda bir gedik olmayı başarabilen Amerikalı kadın yazarla-

rın yapıtları gündeme taşınmaya çalışılacaktır.  

Amerikan Kadın Romanı ve Politik Başkaldırı adlı bu son bölümde, birinci 

bölümden itibaren ele aldığımız kadın konusunun 19. yüzyıl sonu ve ağırlıklı olarak 

20. yüzyıl Amerikan edebiyatını nasıl etkilediği kadın romancıların yapıtlarından 

yola çıkarak irdelenecektir. Kate Chopin, Charlotte Perkins Gilman, Willa Cather, 

Edith Wharton, Edith Summers Kelley, Anzia Yezierska, Agnes, Smediey, Zora 

Neale Hurston, Carson McCullers, Betty Smith, Sylvia Plath, Lois Gould, Alix Kates 

Shulman, Rita Mae Brown, Erica Long, Marge Piercy, Tillie Olsen, Budith Rossner, 

Lisa Alther, Maxine Hong Kingston, Ann Petry Joyce Carol Oates, Toni Morrison, 

Louise Meriwether, Alice Walker, Paula Gunn Allen, Janet Campbell Hale, Sandra 

Cisneroy ve Amy Tan gibi Amerikan kadın romanına farklı bir bakış açısı getiren 

yazarlar bu kapsamda ele alınacaktır.  

Her zaman bir özbilince sahip kadın romancılar toplumsal gerçekleri çok 

derinden kavramış, yapıtlarındaki kadın kahramanlarının nasıl, hangi etkiler altında, 

nelere direnip, nelere direnemeyerek, hangi kimlik bunalımlarından geçerek olgun-

laştıklarını anlatmışlardır. Bireyin topluma direnişini, ya da bireysel değerlerle top-
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lumsal değerlerin çatışmasını anlatan bu romanlarda kadın romancı, kökleri çağının 

öncesine uzanan ve bizim çağımızda da devam eden bir geleneğin tüm ayrıntılarını 

gözler önüne serer. Đşte bu yüzden çalışmamız bütün kısıtlamalara rağmen yaşamın 

her alanını içine alan bir kadın gerçekliği yönünde ilerleyen kadın romanını merkeze 

taşımıştır.  

Bu çalışmamızın önemli amaçlarından biri de feminizmin kadın romanla-

rındaki yansımasının ortaya konulmasıdır. Özellikle feminizmin ortaya çıkışından 

beri savunduğu kadınlar için öznel ve özgür kimlik arzusu, ataerkil sistemle olan 

mücadelesi, egemen kültür tarafından baskılanması halen devam etmektedir. Bu yüz-

den kadınlar edebiyatta da, gücün söylemleri (discourses of power) etkisi altındaki 

grupların başında gelir ve temsil edilmek isterler. Bütün mücadelerinde kadınlar bi-

rinci dalga feminizmden üçüncü dalga feminizme kadar olan süreçte birçok sosyal, 

politik ve yasal hak elde etmiş ancak cinsel ve kültürel alanda gereken açılımı sağla-

yamamışlardır. Bu yüzden kadınlar tarafından yazılan romanlarda en önemli ve de-

ğişmez özelliğin ataerkil sisteme karşı gelmek olduğu görülür.  

Bu anlamda tezin kapsamı içinde ele alınan Amerikan kadın romanları fe-

minizmin misyonunu günümüzde de devam ettiren politik bir amaca sahiptirler. Ça-

lışmamız boyunca Amerikan Kadın Romanında kadın geleneğinin ana hatlarını çiz-

meye çalışan birçok feminist romancının sanatsal bir bakışla kadın yaşantısının par-

çalarını bir araya getirme çabaları ve kişisel olan politiktir söyleminden yola çıkarak 

kadını ve diğer azınlıkları dışlayan resmi tarihe kafa tutuşları irdelenir. Bu çalışma-

nın adında geçen politik sözcüğü ile anlatılmak istenilen, yalnızca profesyonel politi-

kacıların ürettikleri siyaset kavramı değil, toplumda her bireyin en küçük davranışı-

na, günlük seçimlerine, verdikleri kararlara kadar her türlü iç ve dış etkinliğin değer-

lendirilmesidir.  

Tezde incelenen romanlar sadece roman kahramanının hayatı, kimlik seçi-

mi, mücadelesi ve kendini bulma öyküsünü anlatmaz aynı zamanda kimlik oluşumu 

ve feminizm hakkında önemli açılımlar sağlar. Ele alınan romanların ideolojik amacı 

toplumda egemen kültür dışında uygulanan baskıyı ortaya çıkarmak ve kadının ger-

çek dünyadan sonsuza dek dışlanmak istediği bu sistem içinde, kadınca işlerin ve 
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olguların dünyasını anlatmak adına zor bir yolculuğa çıkmaktır. Susturulmuşlukları-

nın, ömür boyu boyun eğmelerinin ve bastırılmışlıklarının nedenlerini sorgularken ne 

gibi bedeller ödediklerini gözler önüne sermek ve en önemlisi sessiz çığlıkların sesle-

rinin duyulmasını sağlamaktır.  



Tarih kişinin kendisini bilmesi içindir. 
Kişinin hem kendisini başkalarından 
ayıran, hem de kendisini ‘o’ kişi ya-
pan şeyleri tanıyabilmesi içindir. 

R.G. Collingwood 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN OLGUSU 

Kadınların ezilişi tarihsel bir gelişimin ve toplumların kültürel olgularının 

bir sonucudur. Yüzyıllar boyunca ataerkil toplumlar kadını seksüel ve ekonomik açı-

dan alabildiğine sömürmüştür. Kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını geniş-

letmeyi öngören bir doktrin olarak tanımlanan feminizmin ne olduğunu anlamak için 

ise kadının tarih içindeki serüvenini bilmemiz gerekir. Çünkü bir olgunun özellikle 

sosyal bir olgunun ortaya nasıl çıktığını incelemek, eğer o olgu zamanla sosyal oldu-

ğu unutulup doğalmış gibi kabul edilir hale gelmişse ve mevcut yaşama deseni için-

deki konumu hep o kaynağa atıfta bulunularak belirtilmekte ise, o zaman o olgunun 

kaynağını incelemek mevcuttaki görüntüsünün arkasındakini sorgulamak realiteyi 

yakalamaya çalışmak gerekir.  

Bu tarih serüvenine de var olan tarih biliminin içinden değil, feminizmin or-

taya koyduğu yeni tarih biliminden yola çıkılabilir. Çünkü feminizme göre şu anki 

tarih biliminin öznesinde hep erkek ve erkek eylemleri vardır. Geleneksel tarih, ka-

dınların dövüşmediği savaşların, fetheden konumunda olmadığı kahramanlıkların, 

kadınların yer işgal etmediği parlamento gibi kurumların tarihidir. Ülkelerin, hükü-

metlerin, savaşların anlatıldığı tarihte kadınların olmaması, başoyuncuların arasında 

kadınların olmamasına bağlıdır şüphesiz. Bu anlayışta olayların üzerinde geçtiği ze-

min, bunların ortaya çıkmasını hazırlayan gerçek nedenler ve kişilerle ilgilenilmez. 

Sonuçla ilgilenilir. Sonuç ise genelde kamusal alanın sınırları içinde somutlaşır ve 

burada tarihin öznelerinden biri olan kadın yoktur. Onun öznesi erkektir. Tabiî ki bu 

hiyerarşinin oluşmasındaki en başat rol tarih yazıcılarına düşer. Yani erkeklere. Tarih 

yapmak ile, tarih yazmak farklı şeylerdir. Ancak kayda geçirilen, tarihi yazanın ter-

cihlerine göre biçimlenmektedir. Genel ve özel arasındaki ilişki ve önemlilik hiyerar-
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şisi genelden yana kurulduğunda aktarılan bilgi erkeklerin yaptıkları olacaktır (Çakır, 

1995: 223).  

Kadınların arka planda kaldığı savaşların, diplomasinin, parlamentonun, 

kahramanlıkların vs. yazımıdır tarih (Sevim, 2005: 7). Kadınların tarihinin başlangıcı 

oldukça sessizdir. O tarihin Đlkçağdan Ortaçağın son yüzyıllarına kadar uzanan dö-

neminde, kadınların söz aldıkları anlar nadirdir. Onların içinde yaşadıkları dünyayı 

yeniden canlandırmada umutlandığımızda da, önümüzdeki tasvirler, siyasal ya da tıp, 

bu arada edebiyatla ilgili kitaplar vardır; ne var ki, erkeklerin bizlere bıraktıkları me-

tinlerdir onlar. Daha gerilere gittiğimizde, sessizlik daha da koyulaşır (Tanilli, 2006: 

11).  

1.1. Paleolitik Çağdan Neolitik Çağa Kadınlar 

Eski Taş ya da Yontma Taş Çağı da diye adlandırılan Paleotik Çağ en az iki 

milyon yaşındadır; Yeni Taş ya da Cilalı Taş Çağı diye bilinen Neolitik Çağ ise 10 

bin yıldan fazla değildir ve bilinen tarihsel toplumların doğduğu dönemdir. Bu ilk 

insanlar, karınlarını küçük av hayvanları yakalayarak, büyük hayvanların avlandıkla-

rı leşleri yiyerek, çevrelerinde buldukları kök, yumru ve meyvelerle beslenerek doyu-

rurlardı. Söz konusu yaşayış biçiminde, kadınlar, özellikle yiyecek toplama işindedir-

ler ama erkeklerle birlikte avlanmaya da katılıyorlardı. Ancak avlanan hayvanlar 

kadın tarafından pişirilirdi. Tarih öncesinden beliren rol ve iş bölümünün ilk örnekle-

rinden olan bu eylem daha sonra geleneğe dönüştü (Tanilli, 2006: s.12). 

Fosil buluntularından Yontma Taş Çağında ortalama insan ömrünün 20-23 

yılı geçmediği ve bulunabilen leğen kemiklerinde ise, kadınların ömürleri boyunca 4-

5 kez doğum yaptıklarını saptamak mümkündür. Yapılan saptamalara göre Yontma 

Taş Çağı kadınları 15-23 yaş arasında yani 8 yıl içinde dört-beş kez doğum yapmak-

taydılar. Kısa ömürlerinin çok büyük bir bölümü ya gebe ya da emzikli olarak geç-

mekteydi. Bu durum ise kadını erkeğe göre büyük ölçüde hareketsizliğe mahkûm 

etmişti (Özbudun ve Demirer, 2006: 26).  

Feminist tarihçiler sağlıksız şartlardan ötürü anne ve çocuk ölümlerinin çok-

luğunu göstererek, bu toplumlarda kadınların erkeklere göre daha özel bir yeri olması 
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gerektiğine ya da hiç olmazsa erkeklerle eşit bir statüde olduklarına işaret ederler. O 

döneme ait kalıntılar bu tezi doğrular mahiyettedir. Taş ve fildişinden yapılan hey-

kelciklerin hemen hepsi cinsel özellikleri çok belirgin olan kadın figürleridir. O dö-

nemde erkek figürlerine rastlanılmamasının bir nedeni de soyun devamında erkeğin 

rolünün bilinmemesidir (Sevim, 2005: 9). Üremede erkeğin rolü daha sonra hayvan-

ların evcilleştirilmesiyle keşfedilecektir. Bu bilgi eksikliği de feminist arkeologlara 

göre kadının statüsünün erkeğine eş hatta üstün olmasının bir diğer sebebi sayılabilir.  

Ünlü tarihçi Jack Goody’in de belirttiği gibi ana ve çocuk ölümlerinin çok 

oluşu, kadınların kıymetli olmasını sağlıyor ve onların nadirliği, onları farklı konum-

landırıyor ya da erkeklere eşit bir düzeyde tutuyordu. Ama en önemlisi toplum, sö-

mürmeden çok birlikte çalışmaya dayanıyordu; özel mülkiyet ve biriktirme olmadı-

ğından, tek başına işbölümü, bir cinsin ötekini sömürmesine engeldi (Tanilli, 2006: 

12).  

Milattan on bin yıl kadar önce iklim koşullarının bütünüyle değişmesi sonu-

cu birinci Neolitik Döneme girildi. Göçebe kavimler yerleşik düzene geçmeye başla-

dı ve bu da avlanmayı azalttı. Avlanmanın yerini ilkel tarım almaya başladı. Yerleşik 

hayatla gelen bu yeni üretim şekli kadının sosyal statüsünü yükseltti. Kadınlar tahılın 

çimlenmesi ve üretilmesinde ustalık kazandılar. Çapalı tarıma, yeni teknik buluşlar 

da eklendi. Buğday tanelerini üretmek için daha geniş ve daha ağır taştan tekerleği 

yapma, taneleri korumak için kaplar hazırlama akla gelen ilk kadın keşifleridir. Ka-

dınlar, daha sonra yün eğirme ve örmeyi buldular. Ünlü tarihçi Gordon Childe, tarı-

mın kadınların bir buluşu olduğunu söyler ve yukarıdaki becerileri yığınla deneyim 

ve bilginin taçlanışı olarak adlandırır. Kadınlar sadece bu teknikleri buldukları için 

değil, bunları yeni nesile öğrettikleri için de önem kazanırlar (Tanilli, 2006: 12).  

Yeni tekniklerin çocuklara öğretilmesinde kadınların rolü, akrabalıkta kadın 

soyunu öne çıkarırken ilk kadınları da tanrıları da kadınlar arasından yaratır. Neolitik 

Dönemde din, kadın merkezlidir. Çoğu kez Ana Tanrıçalar diye adlandırılırlar. Ana-

dolu’da Çatalhöyük ve Hacılar, Mezopotamya’da Hassuna ve Halaf kültür evrelerin-

de ortaya çıkan kadın heykelcik ve resimleri genellikle çıplak, iri göğüs ve kalçalı, 

kimi çömelmiş, kimi oturur, kimi ayakta, kimi doğurur durumda kadın figürleridir. 
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Bu kadın figürleri, Ön Asya’da yaygın bir bereket ve özellikle de toprağın verimliliği 

fikrine bağlanmaktadır. Kimi yazarlar bir dişil tek tanrıcılıktan dahi söz etmektedir 

(Atmaca, 2006: 13).  

Neolitik Çağın Hazreti Đsa’dan önce 6000 ile 3000 arasındaki orta dönemi 

kadınların statü açısından gerilediği bir dönemdir. Yeni enerjilerin (öküzün, suyun ve 

rüzgârın gücü) bulunuşu, gözde tekniklerin (saban, rüzgâr ya da su değirmeni, yel-

kenli gemi) ortaya çıkışı, yeni taşıma biçimleri, madenlerin özelliklerini tanıma ve 

bakırın erimesine götüren kimyasal süreç güneşe dayanan takvimin bulunuşu ve ma-

tematiğin uygulanması gibi önemli buluşlar erkeği öne çıkardı. Ufak bahçelerden 

tarlalara geçildi. Böylece bahçede çapasıyla iş gören kadın, yerini sapanıyla iş gören 

kadına bıraktı. Yeni üretim tarzı ürünün artmasına, böylece nüfus patlamasına yol 

açtı. Đlk Neolitik Çağdaki köylerin yerlerini önce kasabalar sonra da kentler aldı. 

Tanilli bu değişimi şu şekilde açıklar:  

Kent ilk sınıf uzlaşmazlığıdır, çünkü tarım fazlası vardır ve 
kendisini bir başka sınıfa besleten bir sınıf görünmektedir; 
özel mülkiyet ve biriktirme gelişmiştir. Đş bölümü, kentlerde, 
zenginlerin hizmetinde çalışan zanaatkârlar; rahipler ve as-
kerlerin ortaya çıkışına imkân verir. Bir kısım insanın malları 
biriktirmesi bir devletin oluşmasına neden olur, o da köleler, 
sosyal sınıflar ve kadınların durumunun alçalması üzerine ku-
ruludur (2006: 14).  

Tüm bu değişimler erkeği ve onun gücünü ön plana çıkardığı için dinlerde-

ki kadının üstün konumu da kaybolur. Binlerce yıl boyunca, Ana Tanrıça, tek başına 

saygı konusu iken erkek simgesi olan fallus kilden ve taştan küçük heykelciklerin 

konusu olup çıkar. Bu tür simgeler döllenmede erkeğin rolünü tanıma anlamındadır. 

Feminist araştırmacılara göre, çoğalmak için iki cinsin varlığının gerekli olduğunun 

öğrenilişi önce Ana Tanrıçaya bir eş bulma arayışlarına neden olur. Bu eş başta oğul, 

koca ya da erkek kardeş olarak ortaya çıkar. Đkincil konumdayken zamanla öne ge-

çer. Erkeğin sürdüğü sabanın, kadının kullandığı çapanın yerini aldığı bu dönem ana 

erkilliğin hem ideolojik hem de ekonomik temellerinin yıkıldığı bir dönemdir 

(Tanilli, 2006: 15). 
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Öte yandan, tarımla geçinen, yiyeceği ve nüfusu artmış yerleşik ailelerin 

yeni ideali, topluluğun yapısı ve dışarı ile ilişkilerine de yansır. Neolitik Çağda yerle-

şik düzene geçilmekle birlikte dışarıdan evlenmenin (egzogami) yerini içeriden ev-

lenme (endogami) alır. Böylece, ailenin başında olanlar, ailenin bütün kızlarını aile-

nin kuzenleri için alıkoyarlar. Bu kadınların eve kapanmasının başlangıcıdır. Başka 

klanlara ihraç edilmiş kadınlarla elde edilen akrabalığın yerini, savaşarak genişleme 

politikası almıştır. En güçlü olan kazanır. Geçmişin barışçıl anlaşmalarının yerini 

süregelen savaşlar alır. Kadınların cinsel ve ailenin hizmetcisi rollerine indirgenmesi 

anlayışının kaynağı budur (Sevim, 2005: 11). Feminist tarihçilere göre yerleşik haya-

ta geçiş kum saatinin ters dönmesi gibi kadının sosyal statüsünü baş aşağıya çevir-

miştir. Çünkü yerleşik hayat, beraberinde kendi erkeksi kurallarını getirmiştir.  

Böylece kentlerde kadınların kapatılması iki aşamada gerçekleşir. Đlk aşa-

mada toprağın özel mülkiyetine ve sosyal ayrıcalıklara sahip olanlar, yasa ya da güç 

yoluyla bu ayrıcalıkları korumak üzere oluşturdukları ilk bürokrasilere, yani rahip ve 

asker kastlarına yaslanarak kadınları eski siyasi ve dini görevlerinden uzaklaştırırlar. 

Đkinci aşamada ise ticaretin ve kentlerin gelişimi sonucu ortaya çıkan orta sınıfın, 

sosyal hiyerarşide yükselme derdinde olan tacirleri, snobluk gereği; eşlerini önce 

kentsel kesimin zanaatkâr üretiminden çekerler, sonra da onları siyasi güç sahibi kı-

labilecek her türlü iletişim ağının dışına çıkarırlar (Michel, 1995: 22).  

Böylece eşitsizliğin ve hiyerarşinin temeli, erkek-kadın arasındaki eşitsizlik 

ile atılır. Anaerkil aile yapısı yavaş yavaş tarihe karışırken yerini ataerkil aileye bıra-

kır. Özel mülkiyetin, ticaretin, kölelik sisteminin, hukuk kurallarının ve devlet örgüt-

lenmesinin oluştuğu bu dönemde kadın haklarının gasp edilmesi sözkonusudur (Or-

han, 2005: 18).  

1.2. Đlk Uygarlıklarda Kadın 

Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte ilk uygarlıklar tarih sahnesinde görül-

meye başlamıştır. Bu çekirdek halindeki devletlerde kurumsallaşmaya başlayan ikti-

dar, başından itibaren erkeklerin, bir diğer açılımla, askeri şeflerin, ruhbanın ve 

seküler yöneticilerin elinde olmuştur. Çünkü devletin itici gücü özel mülkiyet bu 
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erkeklerin elinde toplanmaktaydı. Özel mülkiyetin kurumsallaşması ise, daha en ba-

şında kadının ev kölelerine dönüşmesini sağladı. Çünkü erkeğin elinde toplanan özel 

mülkün yeni kuşaklara devredilmesi, yani miras hukuku, erkeğin çocuklarının kendi-

sinden olduğundan emin olmasını gerektiriyordu. Bu ise kadın bedeni üzerinde erke-

ğin tam tasarruf hakkının, yani tekelinin onaylanması demekti. Đlk devletli toplumlar 

Sümer, Babil ve Asur’dan bize ulaşan ilk yazılı belgeler, erkeğin birden fazla kadınla 

evlenebildiği, çok sayıda cariye edinebildiği, ancak kadınların zinasının ölümle ceza-

landırıldığı toplumun tablosunu vermektedir. Eski Mezopotamya’nın ilk devletleri 

Sümer, Babil ve Asur’un yasaları, kadını erkeğe bağımlı kılan ve erkeğin soyunu 

güvence altına alan pek çok hükümle doludur (Özbudun ve Demirer, 2000: 33).  

Sümer dili ile yazılmış Ana Ittisu Yasalarında bir kadın kocasından nefret 

edip sen benim kocam değilsin derse nehre atılacağı hükmedilmektedir. Oysa aynı 

suçu işleyen erkek para cezasına çarptırılmaktadır. Lipit Istar Kanunları ise bir 

erkeğin ilk ve sonraki karılarından, cariyelerinden ya da fahişelerden olma çocukları-

nın miras üzerindeki haklarını, büyük bir titizlikle düzenler. Öte yandan yine aynı 

toplumlarda, kadın erkeğin borcu karşılığında haciz edilebilecek bir mal derecesine 

inmiştir. Bekâret, verasetle birlikte önem kazanır. Yine bu yasalara göre sözlü bir 

kızın bekâretini bozmak ölüm cezasını gerektiren bir suçtur. Oysa bir başkasına ait 

kadın kölenin bekâretini bozmak, kölenin sahibine tazminat ödemekle halledilebile-

cek bir meseledir (Özbudun ve Demirer, 2000: 34).  

Ünlü Hammurabi Yasaları ise, erken hukuk metinlerinin en geniş kap-

samlısıdır. Bu yasalara göre de evli bir kadının zinasının cezası, suya atılmasıdır. 

Hatta zina ile suçlanan ancak bu suçu kanıtlanamayan kadının da, suçsuzluğunu ka-

nıtlamak için kendini suya atması gerekmektedir. Dahası kadının evini ihmal etmesi, 

sokağa düşkün olması, kocasını küçük düşürmesi de nehre atılması için yeterli ne-

dendir. Hammurabi Yasasında babanın evlatlar üzerindeki yetkisi sınırsızdır. Oğlu-

nun karısını o seçer, kızının evlenmesine o karar verir. Bir erkeğin tek bir meşru ka-

rısı olmasına karşın, kadının kısırlığı durumunda, ikinci bir eş alması ya da ilk eşi 

boşamasına izin verilmektedir. Boşanma, erkek açısından son derece keyfi bir işlem-

dir; bir gerekçe göstermesi gerekmez, karısını çeyizini geri verip baba evine gönder-
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mesi yeterlidir. Öte yandan, erkeğin borcu karşılığında karısı ya da çocukları hacze-

dilmektedir. Kadının isteyerek çocuk düşürmesinin cezası da ölümdür (Özbudun ve 

Demirer, 2000: 34).  

Eski Mısır’da ise kadınlar çağdaşı uygarlıklara göre daha özgür bir yaşam 

sürdürmektedirler. Bazı araştırmacılara göre bunun en önemli sebebi göçebelik sis-

teminin tam olarak ortadan kalkmamasıdır. Mısır’da kentleşme firavunlar sık sık 

başkentlerini değiştirdikleri için diğer antik kentlerde olduğu kadar gelişmemiştir. 

Eski Mısır’da kadınlar önemli haklara sahipti. Fakat bu haklardan toplumun tüm 

katmanlarındaki kadınlar değil, sadece imtiyazlı sınıfın kadınları yararlanabiliyordu. 

Bu kadınlar, mülk edinme, mirasta hak sahibi olma gibi toplum içinde bir takım yetki 

ve sorumluluklara sahipti. Aristokrasinin üst katlarındaki kadınlar ulusal ve uluslara-

rası sorunlara ilişkin tartışmalar yapıp, yönetsel kararlar alabiliyorlardı. Asalet ve 

soy, toplumda sadece kadınların değil, erkeklerin de değerini belirliyordu. Eski Mı-

sırlılarda kral soyu karışmasın diye çoğu kez hanedan ailesi içinden evlilikler gerçek-

leşirdi. Krallık kanının saflığını yitirmemesi için kız kardeşleri ile hatta kızları ile 

evleniyordu yöneticiler. Eski Mısırlıların şiirsel sözlüğünde erkek kardeş ve kız kar-

deş kavramı günümüzdeki sevgili olarak algılanmaktaydı. Kralın tek eşli olması ge-

rekmiyordu. Onun hayatında savaşlardan elde edilen cariyeler ve yabancı ülkelerden 

kendisine hediye edilen kadınlar da vardı (Sevim, 2005: 13).  

Eski Yunan’da ise kadın, toplumun hangi kesimine ait olursa olsun toplum-

dan çekilmiş bir varlıktı. Kadın, görülmeyen, adlandırılmayan, evinden olabildiğince 

az çıkan, dinsel ve aile ile ilgili görevlerini dürüstçe yerine getiren bir varlıktı. Kadın 

bütün Eski Yunan’da yaşamı boyunca vesayet altında idi. Önce babasının, sonra ko-

casının, en sonunda da erkek çocuklarının vasiliği söz konusu olurdu. Kadının eşini 

seçmekte hakkı yoktu, koca eşini istediği gibi boşayabiliyordu. Erkek yalnızca meşru 

çocuklar dünyaya getirmek için evleniyordu. Ana doğurur, yurttaşı yaratan ise baba 

olurdu (Sevim, 2005: 14).  

Antik Yunanlı erkekler tek eşli olmakla övünür, bunu barbar dünya karşı-

sında uygarlıklarının bir göstergesi olarak algılarlardı. Oysa aynı anda birden fazla 

metresleri olabilmekte ya da kadın kölelerden dilediklerince yararlanabilmekteydiler. 
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Demostenes’in çağdaşlarına öğüt vermek için söylediği aşağıdaki şu sözler bunun 

etkili bir kanıtıdır:  

Zevk için fahişelerimiz, iyi bakılmamız için nikâhsız karıla-
rımız, bize meşru çocuk vermeleri için de eşlerimiz olmalı 
(Bonnard, 2004: 162). 

Menandros ise, iffetli kadının yeri evidir, sokak, sokak kadınları içindir di-

yordu. Xenophon da, genç kızlar mümkün olduğunca az şey görmeli ve duymalıdır 

diye ekliyordu. Đyi aile kadınları sokağa ancak birinin eşliğinde çıkabilmekteydi. 

Pazara gidemezler, evlerin haremlik kısımlarında günlerini el işleriyle geçirirlerdi. 

Kadınların katılabildiği tek toplumsal faaliyet, dinsel bayramlar ve tiyatro gösterile-

riydi (Bonnard, 2004: 165).  

Batı düşünce geleneğinin temelindeki düalist felsefeyi sistemleştiren ünlü fi-

lozof Platon’a göre ise devleti idare edecek bir seçkinler sınıfı vardır. Bu seçkinler 

sınıfına diğer tabakadan bir geçiş asla yoktur, seçkinlik soydan devam eder. Bu grup-

ta eğitim almış –müzik ve beden eğitimi- seçkin kadınlara ihtiyaç vardır. Bu kadınlar 

Platon’un deyimiyle … seçkin erkeklerin ortak malı olmalı, hiçbiri özel olarak bir 

erkekle yaşamamalıdır, çocuklar da ortak olmalı ve çocuklar anne ve babalarını, ne 

de anne ve babalar çocuklarını tanımalıdır. Platon ancak bu seçkin kadınların yöne-

time katılabileceğini söyler. Ona göre, Erkek, her işte kadından üstündür ama doğal 

yetenekler iki cinse benzer şekilde dağıtılmıştır. Kadın da doğal olarak erkek gibi 

bütün işleri görebilir (Sautet, 1998: 79).  

Bununla birlikte Platon’un iki ayrı dünyasının idealar evreni, her şeyin mü-

kemmel ve değişmez örüntülerden oluştuğu gerçek evren iken, varolan maddi dün-

yada bunların yalnızca eksik (mükemmel olmayan) ve geçici kopyaları vardır. Pla-

ton’a göre ruh, maddesel olmayan değişmez ve ölümsüz gerçek evrene (idealar evre-

ni) aittir ve bireyi daha doğmadan ya da doğduğu anda belirleyen temel ilkedir. Fi-

ziksel ihtiyaçları ve etkileşimleriyle birlikte beden ise geçici, istikrarsız ve ölümlü 

maddesel dünyaya aittir. Daha doğarken belirlenmiş olan ruh, insanların içkin değer-

lerini ve bunun sonucu olarak da toplumsal konumlarını belirler. Platon’un Devlet 

diyalogunda öne sürüldüğü gibi, rasyonel ruhlar, koruyucu sınıf erkeklerine daha 
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doğumdan önce verilmiştir; daha aşağı ruhlar da diğer, daha aşağı bedenlerle ilişki-

lendirilmiştir. Platon, kendisini ütopyanın göklerinden yeryüzüne çeken gerçekler 

karşısında kadınların, daha korkak ve aşağı erkeklerin ruhlarını aldıklarını söyler 

(Berktay, 2000: 131-132). 

Platon’un öğrencisi Aristoteles ise kadının adalet, cesaret, tedbirlik, kanaat-

kârlılık vb. konulardaki erdemlere sahipliği konusunda oldukça şüphelidir. Ona göre 

Erkek ve kadın ilişkisinde erkek yaradılıştan üstün; dişi değerce alttadır. Birincisi 

egemen öğedir, ikincisi bağımlıdır (Sautet, 1998: 79).  

Aristoteles cinsler arasındaki eşitsizliğin doğallığını ve güçlü olanın zayıf 

olanı yönetmesi gerektiği fikrini savunur. Aristoteles’in dünyası da hiyerarşik düa-

lizmlerden, yani bir tarafın diğeri üzerinde egemen olduğu kutupsal karşıtlıklardan 

oluşur. Ona göre ruh, beden üzerinde; akıl, duygu üzerinde; erkek kadın üzerinde 

egemendir. Yalnızca erkeklere özgü olan saf akıl (nous), tanrısal ruh ile ilişkilidir ve 

yeryüzündeki her şeyden üstündür. Dolayısıyla erkeğin zihni, her türlü maddeden 

daha yüksek ve daha kutsaldır; hatta ideal erkek bedeni olan Apollonien bedenden 

bile üstündür. Aristoteles’in jenerik insan tipinden sapmış hilkat garibeleri (eksik ya 

da sakat kalmış erkekler) olarak tanımladığı kadınlar bedensel işlevlerinin pasif ve 

duygusal tutsakları oldukları için zihinsel bakımdan aktif ve yetenekli olan erkekler-

den daha aşağıdırlar. Ona göre kadın bedeni erkeğin tohumunu içinde tutan ve besle-

yen bir araçtan ibarettir, çünkü dişil sekresyon ruhtan yoksundur. Ruhu taşıyan erkek 

spermidir ve dolayısıyla gerçek yaratıcı erkektir (Sautet, 1998: 133).   

Batı uygarlığının, sonraki yüzyıllar boyunca biliminde, felsefesinde ve top-

lumsal cinsiyete ilişkin öğretisinde kullanacağı Platon ve Aristoteles’in siyasal felse-

feleri ile ilgili Berktay’ın aşağıdaki görüşleri konunun önemini en açık şekilde özet-

ler:  

Platon ve Aristoteles’in düalist rasyonalizmi, bir toplumun 
egemenlerinin ve onların statükoyu sürdürme isteklerinin, o 
toplumun en derin düşünürlerinin kavrayışını bile nasıl sınır-
landırıp çarpıttığına iyi bir örnektir. Đnsan değerine ilişkin bir 
hiyerarşinin yaratılması ve bunun eşitsiz toplumsal ve eko-
nomik ilişkileri meşrulaştırmak için doğal sayılması, tarihin 
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her döneminde karşılaşılan bir durumdur ve egemen ideoloji-
nin temel işlevine işaret eder. Kadın ile erkek arasında, kadın-
ların üreme kapasitelerine dayandırılan doğal farklılık söyle-
mi, cinslerin doğasına ilişkin dikotominin çerçevesini oluştu-
rur ve erkeğin üstünlüğü ile kadının ikincil konumu bu 
dikotomi aracılığıyla meşrulaştırılır. Böylece, bir üstün er-
kekler evreni yaratılmış olur; ne var ki bu evren, gene de ka-
dının doğal evrenine bağımlı kalır. Belki de, kadınları dene-
tim altına alma gereğini ortaya çıkaran da, bu bağımlılık kar-
şısında duyulan korkudur (2000: 133).  

Eski Yunan kültüründe bu düşünceler sadece Platon ve Aristoteles’e özgü 

değildir. Diğer bir düşünür Homeros ise kadını alıp satılan, armağan edilen, uğruna 

büyük sıkıntılara katlanabilen bir varlık olarak algılar. Ona göre, kadın, savaşta alı-

nan payların, onur kazançlarının en değerlisidir. Zaten Agamennon ile Akhilleus’un 

arasını açan da böyle bir onur payı olan güzeller güzeli Briseis’dir. Ata nasıl bakarsa 

alıcısı, hani yaşına, dişine, dönüşüne nasıl bakarsa, Yunan erkeği de işte öyle bakar 

kadına. Gençse, gücü yerindeyse ve de güzelse, yoluna baş koyar ve uğruna çilelere 

katlanır. Şöyle der ozan Homeros: Troyalılarla Akhaliların, böyle bir kadın için acı 

çekmeleri hiç ayıp değil. Homeros’un kovanını arayan bir arıdan bile duygusuz gös-

terdiği dişi, kızoğlan kız ise, daha bir değer taşır (Kılıç, 2000: 27-28).  

Özellikle Eski Yunan felsefesinden kaynaklanan düşünce geleneği, evreni 

uzlaşmaz karşıtlıklar halinde kavrar: Aydınlık/karanlık; iyi/kötü; sürekli-

lik/değişiklik; sınırsızlık/sınırlılık; kuru/yaş; tek/çift; gündüz/gece; akıl/duygu; 

ruh/beden; eril/dişi vb. Burada önemli olan, bu karşıtlıkların birbirleriyle bir denge 

ve eşitlik ilişkisi için de değil, hiyerarşik bir ilişki içinde olmaları ve ilksel olumlular 

kümesinin eril ile, ikinci olumsuzluklar kümesinin ise dişil ile ilişkilendirilmesidir 

(Hein, 1989: 294).  

Yunan evreninde kadına güvenilmez. Koca karısına en yalın düşüncelerini 

bile açmaz. Kadın, danışılabilecek, usuna başvurulabilecek bir güçten yoksundur; 

erkek evreninin dışındadır. Homeros destanlarında, Zeus, savaşta tuttuğu yanı ve 

savaşla ilgili düşüncelerini öğrenmek isteyen karısı Here’ye şöyle çıkışır: Here, be-

nim her kararımı bileceğini sanma, karım olsan bile ağır gelir sana onlar. Güven 

olmaz kadın milletine der Homeros, ne kadar namuslu olursa olsun bir kadın; seviş-
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mek ve yatmak onu çıkarır baştan. Oysa, sevişmek ve yatmak çıkarmaz erkeği baştan, 

kirletmez onun namusunu. Çünkü, kadınla erkeğin aktöresel yazgısı bu evrende de 

bambaşkadır. Cinsel isteklerini gerçekleştirme yolunda erkeğe tanınan haklar kadına 

yasak kılınmıştır. Kadından istenen başlıca şey, kesin olarak boyun eğmek ve sus-

maktır. Devinimsiz, önemsiz ve uysal gözükmektir. Susmak kadının şanındandır 

(Kılıç, 200: 29-30). 

Eski Roma’da da durum kadın açısından hiç farklı değildi. En eski Roma 

yasası olan 12 tabletin yazıldığı dönemde, kadınlar tümüyle evin erkeğinin (pater 

familias) buyruğu altındaydı. Pater’in yetkileri bir kralınki kadar sonsuz ve erki; bir 

tanrınınki kadar mutlaktı. Latince aile anlamına gelen famulus sözcüğü, kökeninde 

ev kölelerini tanımlamaktaydı. Roma tarihinin başlarında, aile küçük bir devletti. 

Aile reisi, karısı, evli olmayan kızları, torunları, gelinleri ve köleleri üzerinde tam bir 

hâkimiyet sahibiydi ve bunların sahip olacağı tüm malların yönetim hakkını elinde 

tutabilmekteydi. Aile fertleri üzerinde cezalandırma ve bağışlama yetkisinin sahibiy-

di; hatta ölüm ve yaşam yetkisinin de. Aile meclisinin kararıyla karısını ya da çocuk-

larını satabilmekte ya da öldürebilmekteydi. Roma tarihinin başlarında Roma halkı, 

aile reislerinin toplanıp siyasal kararları aldığı meclis anlamına gelmekteydi. Roma 

hem Cumhuriyet hem de imparatorluk döneminde bir erkek uygarlığı olarak kaldı. 

Gerçi Romalı kadın, Yunan’da olduğu gibi harem odalarında kilitli değildi. Hatta ev 

içinde kölelerin yönetiminden, çocukların eğitiminden sorumluydu. Fakat kadınların 

Roma’nın siyasal yaşamında (saray entrikaları dışında) bir etkisi olmadı (Özbudun 

ve Demirer, 2000: 36-37).  

Roma ailesi tarihteki ataerkil aile biçiminin en güçlü örneğidir ve eski Yu-

nan ile Roma uygarlığının dini bütün uzantısı olup aşağılık bir düzen saydığı anaer-

killiği salt Doğuya endeksleyen Batılının da sonsuz övünç kaynağıdır.  

Eski Çin’de ise kadının durumu yarım kürenin batısındakilerden çok farklı 

değildi. Çin düşüncesinde egemen olan iki büyük düşünürün oluşturdukları düşünce 

sistemi kadının yaşam biçimine yön verdi. Bunlar Konfüçyus ve Lao-tzu’dur. Lao-

tzu’nun düşünce sistemi Taoizm adını taşır. Bu düşüncede eril ilke yin ile dişi ilke 

yang evrenin hareketini ve genel olarak dünya sistemini düzenler, Konfüçyüs ise 
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gökyüzüyle yeryüzü arasındaki insanın ahlakını yükseltmek istemiştir. Ona göre in-

san adil, dürüst ve özverili olmalıdır. Konfüçyüs, gökyüzünün erkeği; yeryüzünün 

dişiyi temsil ettiğini vurgulayarak, bu ikisinin tabiatın gelişmesi için uyum içinde 

olması gerektiğine dikkat çeker. Erkek gökyüzünün verdiğini dişi yeryüzü almalıdır 

ve çoğalmalıdır. Burada dişinin konumu erkeğinki gibi önemlidir ama dişi hiçbir 

zaman gökyüzünün altında olduğunu unutmamalıdır. Hareketlerinde erkeğe uyum 

göstermesi gereken kadındır (Sevim, 2005: 16-17).  

Konfüçyüs’ün sözleri Eski Çin’de kadınların içinde bulunduğu durumu bize 

özetlemesi açısından önemlidir: Erkek ve kadın giysilerini aynı sehpaya asmazlar; 

bir kadın giysilerini kocasının dolabına asmaya cüret edemez: onları aynı çekmeceye 

koyamaz. Koca ve karısı birlikte yıkanmazlar. Eğer kocası yoksa karısı yastığını bir 

kutuya, hasırlarını kılıflara yerleştirir ve bunları kilitler. Erkekler kadınlarının oda-

larından, kadınlar da erkeklerin işlerinden söz etmezler. Kurban ve cenaze törenleri 

dışında erkek bir kadına bir şey verirse, kadın bunu bambu bir tepsinin üzerinde alır; 

eğer el altında böyle bir tepsi yoksa ikisi de eğilirler, erkek eşyayı yere koyar ve ka-

dın onu alır (Sautet, 1998: 38).  

Tarihçiler Eski Çin’de kadının eşinin yahut babasının bulunduğu bir yerde 

ancak onlar izin verdiği zaman konuşabildiğini yazarlar. Üstelik kadın konuşurken 

asla gözlerini yerden kaldırmaz. Eski Çin’de dulların ikinci bir defa evlenmelerine 

izin verilmezdi. Zina yapan kadın yakılırdı. Kadının kocası öldüğünde kendisini 

onun mezarı üstünde öldürmesi şart değildi ama böyle yapan kadınlar kocalarına 

bağlılıkları yüzünden takdir edilirdi. Erkekler ise birden fazla kadınla evlenebiliyor-

du.  Boşanma hakkını ise sadece erkekler kullanır; insandan sayılmayan kadınlara, ad 

yerine numara verilir ve kendileri bu numaralarla çağrılırdı (Orhan, 2005: 22).  

1.3. Mitoslarda ve Tek Tanrılı Dinlerde Kadın 

Tarihsel ve toplumsal bir gerçeklik olarak ele alınan din olgusu ile kadının 

statüsü arasında sıkı bir ilişki vardır. Kadınların karşısına çıkan en büyük engellerden 

biri hem en güçlü imge yaratma kaynaklarından, hem de en güçlü meşrulaştırma (do-

layısıyla da içselleştirme) araçlarından biri olan dindir. Dinsel kültürün yaydığı de-



 20

ğerler ve imgeler gerçeklik hakkında bize anlattığı öyküler ya da mitoslar, tanrısal 

alanın tasavvur ediliş biçimi ve bunun çevresinde örülen tasarımlar, hep o kültürde 

yaşayan kadınların rolleri, statüleri ve imgeleriyle yakından bağlantılıdır. Söz konusu 

imgeler ise çoğunlukla dinsel kaynaklıdır ve çoğunlukla kadınların kendileri tarafın-

dan değil, erkekler tarafından oluşturulmuşlardır (Berktay, 2000: 10).  

Tek tanrılı dinin genesis koşullarına ve kendi yaratılış öykülerine bakıldı-

ğında can alıcı noktanın, kadının doğurganlığı dolayısıyla varolan can verme gücü-

nün ideolojik olarak elinden alınıp, tek erkek tanrıya ve onun aracılığıyla yeryüzü 

erkeğine aktarılması olduğu görülür. Bu dönüşümün kadınlar açısından belki de en 

önemli ve olumsuz sonucu, kadının fiziksel olarak elinden alınamayan doğurganlığı-

nın küçümsenmesi, soyu üretme yetisinin karşısına erkeklere özgü olduğu öne sürü-

len kültür yaratma yetisinin çıkarılması ve kadının yeni bir can yaratma özelliğine 

sahip bedeninin –tam da bu nedenle- kirli sayılarak lekelenmesi ve denetlenmesinin 

meşru görülmesidir. Erkeğin üremede oynadığı rolün, Tanrının dünyayı yaratma 

eyleminin fani düzlemdeki yansıması olarak görülmesi; Tanrı ile ölümlü erkek ara-

sında kurulan bu bağlantı, ataerkil sistemlerde erkeğin gücünün çok önemli bir bö-

lümünü ve temel ideolojik payandasını oluşturur. Kadın doğurganlığının açık seçik 

olgularından uzaklaşılarak can verme yetisinin tek erkek Tanrının söz kudretine akta-

rılması ve onun dolayımıyla da yeryüzündeki erkeğe geçirilmesi ideolojik bir süreç-

tir. Bu süreç sonucunda kadın salt bir taşıyıcıya; erkeğin canlı tohumunu barındırıp 

besleyen cansız toprağa indirgenir (Berktay, 2000: 11). Bu bağlamda kadınların ken-

di kurtuluşu açısından dinlerin ve mitosların doğasını ve işlevini anlamak oldukça 

önemlidir.  

John Gould da mitosların sıradan öyküler olmadığını ve gerçekleri simgeler 

aracılığıyla dışa vuran araçlar olduğunu vurgular. Ona göre mitoslar, kadının top-

lumdaki rolünün anlaşılmasına derinlik kazandırır; çünkü yasa ve geleneğin denet-

lenmeye, hatta bastırmaya yöneldiği kuşkuları, gerginlikleri, derine kök salmış kor-

kuları açığa vurur. Mitos, bir anlamda yasa ve gelenek tarafından tanımlanan toplum-

sal yapının yüzeydeki normalliğine karşı çıkar ve egemen yapının içinde daha derin-

lerde yatan çatışmalara işaret eder. Yunan mitolojisinin incelenmesi de, kadınların, 
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erkeklerce belirlenip düzenlenmiş uygar topluluğun tartışmasız bir parçası olmadık-

larını ortaya koymaktadır. Tersine, kadınlar, bu düzenin istikrarını ve sürekliliğini 

bozucu bir tehdit, kendilerine verilen kısmi yerden her an çıkma ve sınırları aşma 

tehlikesinin somutlaşması olarak algılanırlar (Kılıç, 2000: 134).  

Oysaki anaerkil toplumlarda kadının algılanışı ve konumu farklıydı. Yaratıcı 

dişil güç ile özdeşleştirilen kadın insanın ve yaşamın içerisindeydi. Günümüzün yok 

edici ve yaşamı tehdit eder modernliği ile kıyaslandığında doğanın her şeyi fazla 

verdiği bir dönemde yaşayan bu küçük topluluklar tarlaların ve sürülerin bereketi ile 

iç içeydiler. O dönemde kadının doğurma yeteneğine ve doğanın yenilenme gücüne 

tapınma, yaşam, ölüm ve yeniden doğuş gizemine duyulan saygıdandı. Kadınlara 

yalnızca anne oldukları için saygı ve hayranlık duyulmuyordu; onlar ölümü yeniden 

doğuşa dönüştürebilme üstünlüğüne ve yetisine sahip kimselerdi; böylelikle de yer-

yüzündeki yaşamın sonsuz olarak yenilenmesinin garantörleriydiler (Göttner ve 

Abendroth, 1995: XVI).  

Đşte bu yüzden, kadının üstün olduğu anaerkil toplum düzeninde Eski Yunan 

ve Roma mitosunda, işin içine erkeği hiç sokmadan çoğalma hayli yaygındır. Örne-

ğin, tavus kuşunu, nar meyvesini ve zambak çiçeğini pek seven kıskanç Hera; ilk 

kadın Pandora’nın yontusunu yapan, ileri görüşlü ve insancıl Prometheus’u Kafkas 

dağının tepesine çıkaran, emekçilerin öncüsü ve yaratının tanrısı olan Hephaistos’u 

kocası Zeus’un erkekliğine başvurmadan; kadınların koruyucusu Đuna ise Roma’nın 

savaş tanrısı Mars’ı hiçbir erkeğe gerek duymadan doğururlar (Kılıç, 2000:72).  

Ama, kadının üstün olduğu anaerkil toplum düzeni, erkeğin üstün olduğu 

ataerkil düzene dönüşünce, işler de olabildiğince karışır. Artık erkek; çok kez hem 

sevgilisi hem de ana ya da kardeşi olan dişinin elinden özellikle tanrı doğurma onu-

runu kendi üstüne alır. Nitekim bulutları toplayan ulu Zeus, yaşamın sevinci ve çıl-

dırtıcı tanrısı Bakkhos’u yani Dionisos’u baldırından yaratıverir. Palas Athena’yı 

alnının ortasından salar yeryüzüne. Roma’nın doğa tanrısı olan Jupiter’de Minerva’yı 

doğurur kafasından. Yunanlı Athena’nın Romaca söylenişi olan Minerva’yı (Kılıç, 

2000: 73).  
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Anaerkil düzenin beşiği olan ve dünyanın ilk kadın amirallerini yetiştiren 

Anadolu’nun ölçülü ve ışıklı tanrısı Apollon, Ege kıyılarından koparılıp da Olympos 

tepesinde Helenleştirilince, bu uyduruk doğumları erkek üstünlüğünün birer kanıtı 

olarak kullanır. Aşağıdaki dizeler bu düşüncenin bir açılımıdır: 

Ana benimdir dediği çocuğun atası değil,  

Gerçek atası olan erkeğin tohumunu geliştirip 

Büyüten bir bakıcıdır yalnızca 

Yazgı isterse, tıpkı bir dostun emanet çiçeğine 

Bakılır gibi, kadın karnındaki çocuğu büyütür, 

Ortada ana olmasa bile erkek baba olur 

Kanıt olarak, bir rahmin karanlığından 

Gelmemiş olan kızı var büyük Zeus’un (Millet, 1987: 92).  

Klasik dönemde, Yunan toplumu, bir erkekler kulübü olarak tanımlanabilir-

di. O topluma yakışan bir de mitos vardı: Tanrı Prometheus gökyüzünden ateşi çala-

rak ilk insanı –erkeği- yaratır. Buna çok kızan Zeus ve diğer tanrılar insan soyunu 

cezalandırmak için ilk kadını, Pandora’yı yaratırlar. Çevresindeki tanrıların her biri, 

ellerindeki güzelliği, zarafeti, hüneri, inandırmayı, ateşi verirler; bu arada Hermes 

yüreğine yalan ve kalleşliği koyar; nadir giysiler, çiçeklerle ve altın bir taçla donatı-

lan bu güzel felaket, elinde açmaması söylenilen kötü şeylerle dolu kutusuyla erkek-

lerin yeryüzüne indirilir. Kutuda ne olduğunu öğrenmek isteyen Pandora, bir gün 

kapağı açar; kutudan hastalıklar, acılar, kederler, kötülükler çıkar. Korkuyla kapağı 

kapatır Pandora, ama çok geç kalmıştır, hepsi yayılır. Zeus, kadını yaratarak cezalan-

dırmış tüm insanları (Tanilli, 2006: 19). 

Hesiodos, Yunan söylencesinde Havva’nın görüntüsü olan Pandora’yı, yer-

yüzündeki tüm insanların kötülüklerden, ağır işlerden, yıpratıcı hastalıklardan uzak 

yaşadığı o Altın Çağ’a son veren bir günah yaratığı olarak gösterir. Hesiodos’a göre 

Pandora, bir fahişenin düşünce tarzı ve bir hırsızın doğal yapısına sahiptir (Kılıç, 

2000: 28).  

Görülüyor ki, Pandora, eski Yunan toplumunda, kadınların durumundaki al-

çalmaya, arka plana itilmelerine uydurulan bir kılıftır. Pandora, erkeklerin egemen 
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olduğu bu toplumda kadınların statüsüne, rollerine ve onlara ilişkin tutumlarla ilgili 

gerçeklerin simgeleşmiş dışavurumudur.  

Japon mitolojisindeki yaratılış inancına göre ise, Tanrıça Đzanogi ve Tanrı 

Đzanami evlenirler ve çocukları dünyaya gelir. Bu çocuk tanrılarla karşılaştığında ilk 

konuşan kişi Tanrıça Đzanagi’dır. Bunun üzerine çocuk gelişemez. Gelişemeyen ço-

cuk sala koyulup denize terk edilir. Diğer karşılamada ilk kez Tanrı Đzonomi konu-

şunca çiftin sekiz sağlıklı çocuğu olur (Sevim, 2005: 19).  

Dişil unsurun tümüyle olumsuz bir değer yüklenmesi ve eril unsura tabi kı-

lınması Eski Ahit ve Helenistik Gnostik mitolojide de gözlemlenmektedir. Eski 

Ahit’te Takvin öyküsü şöyle anlatılır. Eril mutlak yaratıcı Rab, topraktan yarattığı ilk 

insanı, yani Âdem’i Aden bahçesine yerleştirir ve buradaki meyvelerden canının çek-

tiğince yiyebileceğini, ancak iyilik ile kötülüğü bilme ağacının meyvesine dokun-

mamasını söyler. Ardından da, Âdem’i yalnızlıktan kurtarmak için kaburga kemiğin-

den kadını yaratır. Kadın bir gün yılanın baştan çıkarması ile yasak meyveden yer, 

Âdem’e de yedirir. Böylece iyi ile kötünün ayırdına varan insan, Rabb’in öfkesine 

uğrarlar ve Aden bahçesinden sürülürler (Özbudun, 2000: 41).  

Helenistik Gnostik sistemlere göre ise, her şeyin kökeni yetkin, sonsuz, gö-

rünmez, kavranmaz yüce dünyanın diğer aeon’larından üstünlüğüyle ayırt edilen 

yetkin bir aeon’dur. Bu ön-baba, kendi imgesini bir aynada temaşa ettiği bir yalnızlık 

içinde yaşar. Düşüncesi, yani sessizlik onunla birlikte vardır. Bu ön-baba ile düşün-

cesinin, başlangıcı olmayan ve doğurmayan ilksel birliğinden, birbirlerinden doğma 

aracılar ortaya çıkmıştır. Aeon olarak bilinen bu varlıklar dizisinin en altında, günahı 

ile aşağı dünyayı üreten Sophia denen dişil aeon bulunmaktadır. Aeonlar normal dü-

zenlerini kudret çiftleri halinde sürdürürken bu kudretlerden birinin dişil yönü 

(Sophia) çılgınlığına kapılır; bir yoruma göre maddeye tutularak; maddi âleme inip 

göksel yuvasını unutur. Bir başka mitosa göreyse, gurura kapılarak eril eşinin yardı-

mı olmaksızın yüce kudreti takliden doğurmaya kalkışır. Ancak bu çabasının sonu-

cunda doğan başı aslan; gövdesi yılan, ışıktan yoksun bir yaratık olacaktır. Utanca 

kapılan ana, onu maddi dünyanın nihai sınırlarını (gezegen kürelerini çevreleyen 

sabit yıldızlar küresi ya da ruhlarının ışığa yükselişini engelleyen ara gökyüzü) sim-
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geleyen bir şalla örter. Oluşan kozmos Sophia’nın günahının bir kısmının ürünüdür. 

Bunlardan yedisi gezegenler, beşi ise cehennem katlarıdır (Özbudun, 2000: 43).  

Gnostik inanç sistemi, maddi dünyayı karanlık ve kötü bir yaratım olarak 

görmekte ve yaratılmasının sorumluluğunu, yoldan çıkan dişil unsur Sophia’nın gü-

nahına bağlamaktadır.  

Görülüyor ki, mitoslar sıradan öyküler değildir; gerçekliği simgeler halinde 

dışavururlar. Mitoslarda kadına yüklenen olumsuz rol, çarpıcıdır. Bu öykülerde ka-

dın, düşkünlüğün sorumlusu, baştan çıkarmaya yatkın ve baştan çıkarıcı olarak be-

timlenmektedir. Kadın bedeni günah yüklüdür; bu nedenle de tanrısallığa daha yatkın 

olan erkeğin kendini ondan sakınması gerekmektedir. Sakınmanın en etkin yolu, ka-

dının sıkı bir denetim altında tutulmasıdır. Gnostik düalizmin tensel zaaflarından 

kaçınmayı ve kadın için de erkek için de mutlak bereketi öngören aşırılığı; Yahudi-

Hıristiyan sisteminde, cinsel birleşmenin salt çocuk edinme ereğiyle gerçekleştiril-

mesi ve kadının toplum içindeki rolünün salt doğurganlığıyla sınırlandırılması biçi-

minde rasyonalize edilmiştir. Bütün bunlar erkeklerin egemen olduğu bir toplumda, 

erkeğin kadına bakış açısını ortaya koymakta, var olanı meşrulaştırmaktadır 

(Özbudun, 2000: 42).  

Üç büyük semavi dinde ise kadının konumu birbirinden farklıdır. Musevi 

inancına göre yaratılan ilk kadın Havva değil, Adem gibi topraktan yaratılan 

Lilith’dir. Fakat Lilith’in yaratıldığı toprak tozlu ve pistir. Lilith, Adem gibi kendisi 

de topraktan yaratıldığı için sevgi ilişkilerinde kesin eşitlik ister, Adem’e de karşı 

gelir. Đsteklerini kabul ettiremeyince de onu terk edip şeytanlarla bir yaşam sürmeye 

başlar. Lilith, geri dönmesi için Tanrı tarafından gönderilen meleği aşağılayarak geri 

gönderince, Tanrı, erkek karşısında itaatin sembolü olan Havva’yı yaratır. Havva 

topraktan yaratılmadığı için Âdem’le eşit değildir. Üstelik yasak elmayı Adem’e ye-

dirdiği için Adem’in, dolayısıyla tüm insanlığın ölümsüzlüğüne son vermiş, hayata 

ölümü eklemiştir (Sevim, 2005: 21-22).  

Museviliğin kadınlara ilişkin anlayışı bakımından On Emir oldukça önemli-

dir. Emirler arasında zina ve komşusunun karısına göz dikmek yasaklanmıştır. Ancak 
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tecavüze uğrayan evli kadın, erkek ile aynı derecede suçlu sayılır ve taşlanarak öldü-

rülür. Erkek, bir bakireye tecavüz etmişse, kız da sonuçlarına katlanır. O dönemlerde, 

kadın, evlilik yoluyla aile değiştirdiği için, adını ve mirasını koruyamadığı gibi, koca 

evinde güvenlik içinde değildi. Erkek, boşanma parası olarak önceden belirlenmiş 

miktarı ödemek koşuluyla onu isteği zaman boşayabilirdi. Tek eşlilik genel olarak 

geçerli olsa da, çokeşlilik örnekleri de görülüyordu. Kız çocuk babası için ekonomik 

bir değerdi. Ancak, Đsrailli kadının mülk sahibi olma hakkı vardı ve mirastan pay 

almasına da, erkek çocuklara öncelik tanınarak izin verilirdi. Bununla birlikte, Muse-

vi erkekleri kadını sinagogun dışına itmişlerdir. Dinsel alanda kadınlara karşı yapılan 

bir ayrımcılık, Hıristiyanlığa, kilisede kadınların konuşmalarının yasaklanması biçi-

minde geçmiştir. Kadınların dinsel etkinliklere tam olarak katılmalarının engellen-

mesinin nedeni de kadınların adet gördükleri dönemde kirli sayılması ve dinsel ba-

kımdan noksan görülmesidir (Berktay, 2000: 80-90).  

Böyle bir anlayışın, kadını nasıl yaraladığı ve yabancılaştırdığı oldukça 

açıktır. Daha vahim olan ise böyle bir ortamda yetişen Yahudi erkeklerin, Beni kadın 

yaratmayan Tanrı’ya şükürler olsun diye başlayan sabah duaları; kadının durumun-

daki alçalmayı ortaya koyan diğer bir göstergedir (Tanilli, 2006: 22).  

Hıristiyanlık ise, Roma Đmparatorluğunun egemen olduğu topraklarda Mu-

seviliğin bir türevi olarak doğdu ve başlangıçta özellikle köleler ve kadınlar arasında 

yayıldı. Hıristiyanlığın kadına bakış açısı Hazreti Đsa Peygamberin soyut 

insanseverliğiyle bu dini kurumsallaştıran Aziz Pavlus’un somut yaptırımları arasın-

da ikircikli bir konum ile belirlenmiştir. Çoğunluğu yoksullardan, kölelerden oluşan 

ilk Hıristiyan cemaatleri döneminde kadınların yeni dinin çağrısına verdikleri coşku-

lu yanıt Hazreti Đsa Peygamberin Ne kul ne de azatlı vardır, ne de erkek ve dişi var-

dır, çünkü Mesih Đsa’da siz hepiniz birsiniz söyleminin bir sonucudur. Ne var ki Hı-

ristiyanlık Roma Đmparatorluğu içinde kurumsallaştıkça yerini Pavlus’un 

otoriteryenliğine bırakmıştır. Özellikle baştan çıkartıcı Havva imgesi kilisenin cinsi-

yetçiliği sürdürüp derinleştirmesinde en önemli silah olmuştur. Kilisenin ve din 

adamlarının kadınlara karşı takındıkları düşmanca davranışlar üretilen olumsuz fikir-

ler ve erkeğin kadın için değil, kadının erkek için yaratıldığı vurgusu ataerkil anlayı-
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şın temellerini daha da sağlamlaştırmış, birçok kutsal ve dinsel doğmanın ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (Tanilli, 2006: 23).  

Pavlus’un kadına biçtiği rol bellidir: Kadın erkeğe hükmetmeyecek, evlene-

cek, çocuklar doğuracak ve onları iyi bir Hıristiyan olarak yetiştirecektir. Erkek ka-

dına karşı sevgi borçludur; kadın ise erkeğe saygı. Hıristiyanlık dini, kadının eksik 

olduğunu öne sürerek, kocasına itaat etmesini emretmektedir: Ey kadınlar, kocaları-

nızın itaatcisi olun, zira bu sizin Hristiyanlık görevinizdir (Yeni Ahit, 12. Bölüm, 3. 

Kıta, 18. Ayet). Buyruklar bu kadarla da bitmemektedir: Ey kadınlar Tanrıya itaat 

ettiğiniz gibi kocalarınaza da itaat edin. Çünkü Đsa nasıl kilisenin kafası ve onun 

kurtarıcısıysa, erkek de kadının kafasıdır ve kilise nasıl Đsa’ya itaat ediyorsa, kadın-

lar da her konuda kocalarına itaat etmelidir (Yeni Ahit, 10. Bölüm, 5. Kıta, 22-24. 

Ayetler). Ayrıca şeytanla eş tutulan kadının tek kurtuluş yolunun çocuk doğurmak 

olduğu vurgulanmıştır (Orhan, 2005: 156-157).  

Oysa Hazreti Đsa, sadık ve fedakâr zevce rolü ile baştan çıkarıcı Havva im-

gesi arasında sıkışıp kalmış kadınlara, gerçekten yeni bir şey sunmuştu: Bekâretini 

koruyup, kendini Tanrı’ya adamak, yani Đsa’nın nişanlısı olmak. Böylece kadınlar, 

varolan ataerkil düzenin onları sadece birer biyolojik varlığa indirgemesine karşı, 

dahası onu da aşan bir şey buluyor, belli bir özerkliğe kavuşabiliyorlardı. Bu kadın 

kutsal ve erişilmez olan, Meryem’le simgelenen kadındı. Meryem figürünün olağa-

nüstü önem kazanmasının kaynağında ana tanrıçanın anısının kaybolmaması vardır 

ve bu Yahudiliğe ve onun katı erkeksiliğine bir tepkidir (Tanilli, 2006: 23).  

Diğer taraftan erkeği hataya sürükleyen ve Havva ile simgelenen kadın türü 

Hıristiyanlık tarihinde uzun zaman insan olduğundan şüpheye düşülen bir varlıktır. 

Erkeğin konumu ise oldukça güvenlidir. Hıristiyan bakış açısı ile bakıldığında erke-

ğin yaptığı hatada bile onu mazur gösterecek bir üstünlük vardır. Ünlü bir piskopos 

ve düşünür olan Augustinus’un Âdem ile Havva’nın cennetten kovulmasıyla ilgili 

düşünceleri bunun en güzel kanıtıdır: 

(Yasak elmayla ilgili olarak şeytan) … amacına aşama aşama 
ulaşmak için önce insan çiftinin en zayıf noktasına saldırdı; 
çünkü erkeğin bu kadar saf olduğuna, dahası onun kendili-
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ğinden hata yapabileceğine inanmıyordu… (Erkeği) Tan-
rı’nın yasasına karşı gelmeye yönelten, karısına hoş görün-
meye çalışmasıdır; erkek eşinin sözlerinin doğruluğu için de-
ğil, kadın-erkek arasındaki sevgiye boyun eğerek yola çıkar. 
Âdem değil, kadın kanmıştır der Havari. Kadın, yılanın sözle-
rine inanır; erkek ondan ayrılmak istemez; aralarındaki her 
şeyin, günahın bile paylaşılmasını ister (Sautet, 1998: 109).  

Kısacası, Hıristiyanlığın bekârete ve cinsellikten kaçınmaya verdiği değer, 

kadınlar için varolan rol kalıpların dışında bazı olanaklar getirse bile, bedeni ve cin-

selliği olumsuz hale getiren geleneksel ahlakı onaylamakla kalmamış, bunun pekiş-

mesine de hizmet etmiştir. Cinselliğin utanç verici bir şey olduğu fikrinin tüm yükü, 

giderek kadın bedenine aktarıldı ve kadının aşağı statüsünün meşru gerekçesi sayıla-

rak Hıristiyanlık sonrası Batı düşüncesinin egemen kalıplarından biri haline getiril-

miştir. Din adamları, teologlar ve yazarlar, Kutsal Kitabın sunduğu her türlü olanak-

tan yararlanarak ve bunları en uç biçimlerde yorumlayarak geniş bir kadın düşmanı 

literatür yarattılar. Örneğin Aziz Augustinus çocuk doğurmak dışında … kadının er-

keğe nasıl bir yararı olabileceğini anlamadığı sonucuna varırken; Kuzey Afrikalı 

Hıristiyan Đlahiyatçı Tertullianus, Sen cehennemin kapısısın deyip işi kadına hakaret 

etmeye kadar götürmüştür (Berktay, 2000: 92-103).  

Kadının, üzerine yüklenen ilk günahtan arınmasının ancak iffet ve ibadetle 

mümkün olduğu, dindar olmanın selamete eriştireceği ve toplumsal yükümlülüğün 

çocuk doğurmaktan ibaret olduğu dışında, Hıristiyanlığın kadınlara yönelik ayrı bir 

düzenleme getirdiğini söylemek çok zordur.  

Hıristiyanlığı benimseyen toplumlar, mevcut ataerkil yapılanışlarını Hıristi-

yan ahlaki çerçevesinde yeniden örgütlemekle yetindiler. Hıristiyan dini ise, benim-

sediği toplumların yerel âdet ve geleneklerine uyarlandı. Aslında değişen bir şey 

yoktu; Ortaçağın eşiğinde Avrupa kıtası kadınları, Grek-Roma ve Yahudi uygarlığı-

nın biçimlendirdiği anlayış çerçevesinde, kamusal yaşamdan dışlanmış, ilk günahın 

yükünden kendini ibadete adayarak kurtulma çabasında ve toplumsal işlevi soyun 

üreticiliğiyle sınırlanmış, Adsız Tarihsiz Kadın olarak kalmıştır (Özbudun, 2000: 43). 

Đslamiyet ise diğer tek tanrılı dinlerdeki kadın=günah denklemine farklı bir 

bakış açısı getirmiş ve kadın sorununu dünyevileştirmek gibi bir işlev yüklenmiştir. 
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Hazreti Muhammed’den önce göçebe ve puta tapan kabilelerin yaşadığı çöl toprakla-

rında kadınlar her haktan yoksundular. Yoksul ailelerde yeni doğan kız çocukları 

toplumun kadınlara reva gördüğü kötü talihten kurtarılma ya da bir kızın ileride aile-

sine getirebileceği zararları önlemek adına diri diri toprağa gömülerek öldürülürdü. 

Yenilikçi Kur’an insanların kurban edilmesini yasakladı, kadını tanıdı ve ona mal-

mülk edinme hakkını verdi. Kur’an’da kadınlara yönelik önemli bir yer ayrılmıştır, 

Kitabın büyük bir bölümü, Nisa yani kadınlar başlığını taşıyan IV. Suresi kadınlarla 

ilgilidir. Başka surelerde de kadınlarla ilgili hükümler vardır. Kur’an’da savunulan 

ilk düşünce yaratılıştan kadın ve erkeğin eşit olduğudur. Ey insanlar! Sizi tek bir 

candan yaratan, ondan eşini var eden, ikisinden pek çok kadın ve erkek türeten Al-

lah’ınıza saygısızlıktan sakının (Bendason,  1990: 27-28).  

Pek çok feminist araştırmacı olaya elbette Ney Bendason gibi bakmaz. Bu 

araştırmacılara göre ise yukarıdaki söylemin tersine Đslam dininde de kadın, ikincil 

ve erkeğe tabi bir konumdadır ve Đslamın temel kitabı olan Kur’an’daki bazı ayetler 

bunun kanıtıdır: Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü (…) erkekler kadın-

lar üzerinde hâkimdirler (Kur’an: Nisa 34), Erkeklerin (kadınlardan) bir üstün dere-

celeri vardır. (Kur’an: Bakara 228), Đki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına be-

deldir (Kur’an: Bakara 282), Serkeşliğinden (itaatsizlik, inatçılık) yıldığınız kadınla-

ra önce öğüt verin, sonra yataklarında yalnız bırakın, yine fayda etmezse dövün. Fa-

kat size itaat ederlerse zulmetmek için yol aramayın (Kur’an: Nisa 34), Evladınız 

hakkında Allah’ın size tavsiyesi (emri) şudur: Erkeğin hissesi iki kızın hissesi kadar-

dır … erkeğe kadına göre iki hisse verilir (Kur’an: Nisa 11-12). Tüm bu ayetlerde 

erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyetinden ve iyi kadınların erkeğine itaatkar 

olduğundan bahsedilir (Demirer, 2000: 155-156).   

Fakat Đslam, erkeğin üstünlüğünü hükme bağlarken Havva’nın yasak mey-

veyi yemesine değil, Allah’ın iradesine ve erkeğin kadının geçimini sağlamasına 

gönderme yapmaktadır. Bazı feminist araştırmacılara göre ise Đslamiyet otoriter, ata-

erkil, çok eşli ve babasoylu bir aile yapısını ön plana çıkarır ve birçok Đslam savunu-

cularının söylediklerinin tersine kadınları ikincil konuma taşır: Tanıklıkta iki kadını 

bir erkeğe eş tutma; kadınlara düşen miras payını erkeklere düşenin yarısı olarak 
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hesaplama, koşullara bağlı olsa da, dört kadına kadar evlenme izni, bunun kanıtıdır. 

Ayrıca Đslamiyet’te, kadınların kamu görevlerinden dışlanmaları da açıktır. Đşlerini 

kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır hadisi; Đbn-i Ömer’in naklettiği 

Kadının tümü avrettir. Muhakkak kadın evden çıkınca şeytan onu gözetir. Kadının 

Allah’a en yakın olduğu vakit, evinin derinliğine gömüldüğü vakittir sözü ve halife 

seçilebilmenin iki ölçütü (erkek ve Arap olmak) bunun en açık göstergesidir (Aydın, 

2001: 35).  

Fatmagül Berktay’ın da dediği gibi, Đslamiyet kadın cinselliği ve beden üze-

rindeki haklar ile çocuklar üzerindeki hakları, kadının kendisinden ve kabilesinden 

alıp, evlendiği erkeğe ve onun kabilesine aktararak ve evliliğin yeni tanımını bu mül-

kiyetçi erkek hakkı üzerine inşa ederek, cinsiyetler arası ilişkileri yeni bir temele 

oturtmuştur. Bu yeni düzen kadınların erkekler tarafından denetlenmesini ve başka 

erkeklerle ilişkilerinin kısıtlanmasını içermektedir. Yazara göre, bundan sonra gele-

cek olan cinslerin tecridi ve örtünmeye zorlanmanın yolu da açılmış olmaktadır 

(Berktay, 2000: 120-121).  

Đşte bu bağlamda feminist ve antifeminist yaklaşımlar, Đslam’ın kadın özgür-

lüğüne ne kadar olanak tanıdığını tartışmaktadır. Bu tartışmalardaki yaklaşımlar, 

cinsiyetler arasında dinin emrettiği eşitsizliğin savunusu ile dini metinlerin ve ilk 

Đslam tarihinin ilerlemeci yorumları arasında değişmektedir. Đslamcı yaklaşım, sınıf 

sisteminin doğuşu, ataerkil çıkarların zaferi ya da emperyalizm ve sömürgeci egemen 

güçlere karşı tepkisel kültürel direniş sonucunda Đslam’ın başlangıçta eşitlikçi olan 

mesajının, daha sonra değişik biçimlerde saptırıldığını öne sürmektedir. Diğer kesim 

ise, Đslam’ın esas itibarıyle ataerkil ve kadın hakları karşıtı olduğunu iddia etmektedir 

(Kandiyoti, 1997b: 84).  

Özellikle Đslam dininin Türkler arasında yayılmasından sonra, kadının öz-

gürlüğünün, eski etkinliğini yitirdiği görüşleri yaygındır. Đslamcı kesime göre bunun 

sebebi, Đslam dininde değil, onun yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrı-

ca, çeşitli mezhep ve fırkalar tarafından, görüşlerini desteklemek üzere, birçok hadi-

sin uydurulduğu söylenmektedir. Kur’an-ı Kerim’den bir konuyla ilgili bir hüküm 

çıkarken, konuyla ilgili bir ya da birkaç ayete dayanmak yerine, konuyla ilgili tüm 
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ayetlerin dikkate alınması gerektiği, ancak bütün ayetler değerlendirildikten sonra, 

Kur’an-ı Kerim de konuyla ilgili görüşün doğru şekilde ortaya konulabileceği düşü-

nülmektedir (Antoloji, 1993: 134-135). 

Sonuç olarak hayata dair hiçbir algı kültürel ve geleneksel kalıplardan ba-

ğımsız bir şekilde herhangi bir ifadeye ulaşamaz. Kara’nın da vurguladığı gibi gerek 

ideolojik varyasyonlar, gerekse dini anlayışların kimlik kazanımı toplumsal normla-

rın belirlenimciliğine maruz kalırlar. Zamanın getirisi yeni düşünce ve buluşlar da bu 

algı ve inanç sistemleri üzerinde değişmelere neden olmaktadır. Üstelik zaman içinde 

dejenerasyona uğrayan dinler, saf haliyle yaşamaya devam edemez ve toplumun kül-

türünden de etkilenirler. Đşte bu yüzden ahlak ve geleneğin oluşumunda da temel 

teşkil eden dinler ve kadına bakış açıları belli sorunları da beraberinde getirecektir. 

Günümüzdeki hükümlerin ne kadarının dini ve ne kadarının kültürel anlayışlar oldu-

ğunu algılamak güçleşecektir. Ancak bu geleneksel kalıpların kuşatıcılığı ve yapaca-

ğımız itirazlar bizi güçlü meydan okuyuşlarla karşı karşıya bırakacaktır. Çünkü gele-

nek, bizim onu tanıyıp tanımamızdan, ciddiye alıp almamamızdan bağımsız olarak 

bize, topluma ve asırlara hükmeder (2004: 44). 

1.4. Ortaçağda Kadın 

Ortaçağ, Hıristiyan/Katolik kültür alanlarında 6. yüzyıldan başlayarak yak-

laşık 15. yüzyılın sonuna kadar uzanan önemli bir devreyi oluşturur. Ayrıca Ortaçağ, 

Hıristiyan dininine ait kurumların ve din adamlarının kadınlara karşı aldıkları düş-

manca davranışların ve üretilen olumsuz fikirlerin başlangıç çağı olarak da tanımla-

nır. Ama ortaçağın diğer ilginç bir yanı da bazı alanlarda /özellikle mesleki alanda- 

kadınlara tanıdığı, kendine özgü hareket özgürlüğü nedeniyle çelişkiler çağı olması-

dır (Kadıoğlu, 2001: 14).   

Ortaçağın başlangıcından, yaklaşık 7. yüzyıla kadar Hıristiyan toplumları, 

toplumsal düzenlerini henüz kesin olarak kuramamış, kadının toplum içindeki yeri de 

henüz yasalarla belirlenmemişti. Bu açıdan kadın, toplumsal yaşama her alanda he-

men hemen erkek kadar katılabiliyor ve yine pek çok sosyal içerikli konularda erkek 

kadar etkili olabiliyordu.  
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Ortaçağ kadınları ticari alanlarda özellikle manifaktürde çok önemli bir po-

tansiyel oluşturuyorlardı. Manifaktürde kadın ustalar yetişir bunlar esnaf localarına 

üye olurlardı. Kadınlar yine hekimlik, berberlik, sebze satıcılığı, fırıncılık, terzilik, 

değirmencilik, lokantacılık vb. mesleklerde söz sahibiydi. 12. yüzyıl ortalarında baş-

layıp gün geçtikçe artan bir ekonomik gelişim dinamizmini yaşayan ortaçağ kentle-

rinde, hemen hemen kadınsız bir iş alanı düşünülmez durumdaydı. Genel çizgileriyle 

kadınlar bu yüzyılda da diğer yüzyıllara göre daha imtiyazlı bir durumdaydılar. Hak-

ları ve çıkarları belirli bir dereceye kadar, geçmiş yüzyılların imparatorluklarının 

fermanları ile korunuyordu (Kadıoğlu, 2001: 15).  

Son otuz yıl içerisinde Amerika’da yapılan araştırmalar da, kadınların 13. 

yüzyıla kadar dini kuruluşlarda önemli görevler aldığı, kilise yaşlılar heyetinde, pa-

paz veya piskopos gibi işlevlerinin olduğunu belgelerle kanıtlanmaktadır. Hıristiyan-

lığın ilk yarısına kadar manastırlar, erkek ve kadınlar arasında bir iş ayrımına gidil-

meden, birlikte çalışılan ve birlikte yönetilen yerlerdi. Hatta manastırlarda yaşayan 

rahibeler seksüel özgürlüklerine sahip bir biçimde, eski tapınak alışkanlıklarını bı-

rakmaya gerek görmeden bu yerlerde çalışıyorlardı. Manastırlar, aynı zamanda has-

taneler olarak işlev görürdü ve bu yerlerde rahibelerin hastalara veya yaralılara bak-

mak, onların ailelerine ve yoksullara yardım etmek gibi önemli görevleri de vardı. 

Manastırlar aynı zamanda kadınların en önemli eğitim merkezlerinden birini hatta 

var olan tek eğitim merkezini oluşturuyorlardı (Kadıoğlu, 2001: 15-16). 

Fakat 12. yüzyıldan itibaren kilisenin baskısı ile kadınlar, dış dünya ile iliş-

kilerini kesmek ve sıkı bir disiplin altında yaşamak zorunda kalmışlardır. 14. yüzyıl-

dan itibaren de rahibelerin dini içerikli dersler vermeleri yasaklanmıştır. Kilisenin, 

manastırlar üzerindeki baskısı, 12. yüzyıl sonrası ve 13. yüzyıl başlarında en üst do-

ruğa ulaşmış, özellikle rahibelerin mal ve mülkleri ellerinden alınmış, maddi ve ma-

nevi baskı yöntemleriyle sindirilmeye çalışılmıştır. Maddi olanaklardan yoksun rahi-

beler, haklarını savunamaz bir durumda, bu yüzyıldan sonra giderek bölgelerindeki 

bir rahip veya kilisenin erkek otoritesinin yönetimi altına girmişlerdir.  

Ortaçağın son iki yüzyılında dini kuruluşlar giderek kurumsallaşmış ve yeni 

kimlikleri ve güçleri ile toplumlar üzerinde daha fazla baskı kurmuşlardır. Bir erkek 
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otoritesi olan kilisede kadınlara kesin olarak bir yer tanınmaz artık. 13. yüzyılın ileri 

gelen ruhanilerinden Thomas von Aquin, kadınların erkeklerden daha aşağı bir cins 

olduğunu, bu nedenle idareci ve benzeri önemli görevler almalarının sakıncalı olaca-

ğı görüşünü savunarak, kadınların kiliselerde görev almalarına ilişkin yasağın yürür-

lüğe girmesinde önemli bir rol oynamıştır (Kadıoğlu, 2001: 17-18). 

Kadını toplumsal ve siyasal yandan uzak tutmaya çalışan bu sistemde; reka-

bet, onur ve o günkü düşünce yapısına göre bunlarla yakın ilişkisi bulunan yönetim 

ve yönetmenlik görevleri yalnızca erkeklere özgüdür. Okullar ve üniversiteler kilise 

tarafından katedraller çevresinde oluşturulur. Kültür ve eğitim mekânları olarak ma-

nastırların yerini önce piskoposluk iktidarı, sonra da Roma Katolik hiyerarşisi alır. 

Eğitimlerini manastırlarda sürdüren kızlara bu yeni mekânlar yasaklanır. Eğitimde bu 

kopuşu, erkekler, kadınları serbest mesleklerden uzaklaştırmak için istemişlerdir. 

Kadının mesleki uğraş dışına itilmesi, 19. ve 20. yüzyıllarda rastladığımız tipik aile 

ve sosyal yapısının kurulmasının başlangıcıdır. Bununla kadının evcilleşmesi ve ko-

caya bağımlı olması olgusunun temel taşları atılmıştır. Burada onur erkeğe, utanma 

duygusu da kadına aittir. Kadının onuru onun iffetidir. Kadının herhangi bir kamusal 

kurumu idare etmesi durumunda kadınlık özelliğini yitireceği ileri sürülmüş ve çev-

resi tarafından erkekleştiği gerekçesi ile yani iffetsizlikle suçlanmıştır (Tanilli, 2006: 

31). 

13. yüzyılın başlarından itibaren uygulanmaya başlayan yasalarla kadının 

mahkemelerde, yargıç önüne tanık olarak çıkma hakkı kaldırılmıştır. Bu durumda bir 

erkek velisi vardır ve gerektiğinde kadını mahkemede bu erkek veli temsil eder. Ka-

dının yakını erkeğin (baba veya koca, onların ölmüş olması durumlarında erkek ak-

rabalarından biri), mahkemelerde kadını temsil etmenin ve onun yerine konuşma 

hakkının yanında, kadının tüm zenginliğini de kontrolü altında tutma ve onu kendi 

çıkarları adına, istediği gibi kullanma yetkisine sahiptir. Ayrıca isterse, kadını evlen-

direbilir, satabilir, kaba güç kullanarak onu cezalandırabilir ve hatta ciddi bir açıkla-

ma yükümlülüğü almadan öldürebilirdi (Kadıoğlu, 2001: 31). 

Ortaçağ evliliği ekonomik bir birleşimdi. 11. ve 12. yüzyıllarda birçok yerde 

evlilik aileler arasında bir ittifak ve barış anlaşması, kadın ise anlaşma aracı ve temi-
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natı olarak görülür; aile ittifakları kadın takasına dayanırdı. Kadının kendi rızasıyla 

evlenmesi pratikte olmasa da (kadının susması rıza göstermesi olarak yorumlanır) 

kuramda ve kilise indinde kabul edilirdi. Aynı zamanda evlilik akdinin kutsal karak-

teri, dolayısıyla bozulmazlığı da kilise tarafından dayatılırdı. Kadınlar çok genç yaşta 

(soylular ve kentsoylular ortalama onüç yaşında, taşrada onyedi yaşında) üstelik de 

kendilerinde çok daha yaşlı adamlarla evlendirilirlerdi (Bock, 2004b: 22).  

Varlık ve soy ideal bir birlikti. Toplumsal bir yanılsama olan bu evlilikte 

duygulara yer yoktu. Erkeğin, ailenin süregitmesini sağlayan soy hakkı kadının aley-

hine bir olgu idi. Evliliklerde, soyun devamı ve ailenin bu yöndeki öncelikleri ön 

planda geliyordu. Tarafların büyükleri arasında süren uzun oturum ve tartışmalardan 

sonra çiftlerin evliliğine karar verilirdi. Çoğu kez yazılı yapılan sözleşmelerde sevgi-

nin hiçbir rolü yoktu. Seçilen kadındı ve sevgi ve sevgili kavramları ile erkeğin evli-

liği kadar yasal olan evlilik dışı ilişkisi anlaşılırdı. Çok küçük yaşlarda evlendirilen 

12/13 yaşlarındaki genç kızlar böylece babalarının himayesinden ve denetiminden, 

kocalarının himayesi ve denetimine geçmiş olurdu. Koca, kadının beraberinde getir-

diği taşınabilir veya taşınmaz mallar ve kadının da sahibiydi. Kilise tarafından yön-

lendirilen, sıkı töre, katı ve de soyut bir aile kavramına dayalı düşünce yapısı içeri-

sinde çok fazla hareket özgürlüğü bulamayan evli kadınlar ev içi ve ev dışı bütün 

etkinliklerini ve davranışlarını kocalarının istekleri doğrultusunda saptamak zorun-

daydılar. Oysa kocanın sınırsız sayılabilecek kadar geniş bir hareket özgürlüğü vardı 

ve kadına hiçbir durumda hesap verme zorunluluğu yoktu. Kadının ve erkeğin bir 

arada oluşu, belirli bir amaca dayanan, bu sözleşmeli beraberlik, özellikle erkeğin 

davranışlarıyla daha kesin bir biçimde vurgulanıyordu (Kadıoğlu, 2001: 33-41). 

Kate Millett’ın da vurguladığı gibi cinsel olduğu takdirde aşkın, aşk karıştı-

ğı zaman da cinsellin günah sayıldığı Ortaçağda kadınlar ineklerden biraz üstün, deli 

bir erkekten ise daha aşağı tutulmuştur. Yoksulluğun, işsizliğin gelir dengesizliğinin, 

geri zekâlılığın, adaletsiz bölüşmenin, baskı ve ayyaşlığın kol gezdiği Ortaçağ top-

lumlarında kızlıklarını koruyan kızlar cennete, koruyamayanlar ise cehenneme layık 

görülüyorlardı (1977: 91).  
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Ahlaksızlığın öncüsü haline gelen Ortaçağ toplumlarında sayıları durmadan 

kabaran bir fahişeler ordusu yaratıldı. Özellikle kilise, fahişeliği kurumsallaştırma 

işini kendi omuzlarına alarak, varlığı yasal açıdan da resmen kabul edilen fuhuşu 

başlı başına bir işletmecilik durumuna getirdi. Bütün bunlara rağmen kadını hiçe 

sayan Ortaçağda fuhuş yapan kadınlara hep ağır cezalar verilmiştir. Onların bir kafe-

se konularak nehre sarkıtılmaları; kızgın demirlerle dağlanmaları, kulaklarının kesil-

mesi, kazığa oturtulmaları ve büyücülükle suçlanarak ateşle yakılmaları, neredeyse 

günlük uygulamalar haline gelmiştir. Ama öte yandan, özellikle liman kentlerin ge-

lişmeleriyle birlikte açlığın ve başka sıkıntıların kucağına itilen genç kızlar, general-

lere sermaye toplayan profesyonel muhabbet tellallarının ellerine bırakılmışlardır. Ve 

bütün bunlar karşısında, zina yapan kadının anne ve babası yüzer kırbaç vurularak 

cezalandırılırken, aynı şeyi yapan erkek suçüstü dahi yakalansa hiçbir ceza görme-

miştir (Kılıç, 2000: 151-153). 

12. yüzyılda başlayıp 15. yüzyılda doruğa ulaşan ve 18. yüzyılda varlığını 

sürdüren büyücü avı kuşkusuz Ortaçağdaki en büyük katliam olmuştur. Ortaçağın 

sosyal hareketlerinin çekirdeğini oluşturan din ve kilise anaerkil toplumsal yapıyı 

yıkabilmek için sürekli büyük çabalar harcamıştır.  

Üstelik bir kadının cadılıkla suçlanması için herhangi bir sebep yeterliydi. 

Mesela doğum esnasında anneyi kurtarmak için bebeği feda eden ebeler, doğurganlı-

ğa saldırdıkları için, menopoza giren yaşlı kadınlar, kanlarını içlerinde sakladıklarına 

inanıldığı için, bekâr yaşayan kadınlar, yeniden evlenmeyen dullar, hiç evlenmemiş 

ya da ayrı yaşayanlar, erkekler olmadan yaşayabildikleri için cadılıkla itham edili-

yordu. Erkeklerin yapabildiklerini yapabilmek de bir kadını cadılıkla suçlamaya ye-

tiyordu (Sevim, 2005: 25). 

1484’te iki Dominiken rahip, Heincrich Kraemer ile Johann Sprenger, Papa 

VIII. Innocentus’tan cadılığın kökünü kazımak için izin aldılar. Innocentus’a göre, 

her köyde kendisini şeytana teslim etmiş, büyücülükle ve karanlık işlerle uğraşan, 

hayvanlara, tahıla zarar veren, erkeklerin belini bağlayan kişiler vardı. Köylerde araş-

tırma yapan iki rahibin bulguları Papalık fermanıyla onaylanınca, diğer rahip kardeş-

lerini de uyarma ve bilgilendirmek amacıyla 1486’da Maleus Maleficarum’u (Cadı-
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ların Kafasına Đndirilen Balyoz) yayımladılar. Yerel cadı avlarında ortaya çıkmış 

olan halk inançlarının bir sentezi olan bu yapıt, bütün Hıristiyanlık dünyasında 

demonoloji konusundaki en yetkili başvuru kaynağı oldu. Otoritesi, sonraki üç yüz 

yılda, cadı çılgınlığı boyunca neredeyse hiç tartışmasız sürdü (Berktay, 2003: 218). 

Kadınlar hakkında geleneksel önyargılarla dolu olan bu metinde, bütün ka-

dınların şu ya da bu ölçüde cadılık ve büyücülükle ilgili oldukları öne sürülür. Yazar-

lara göre; cadılara inanmak, bir inanç sorunudur; inanmamak, başlı başına bir dinsel 

sapkınlık anlamına gelir. Ayrıca, cadıların kadın olduğu apaçıktır: Çok kadının oldu-

ğu yerde çok cadı olur. Erkekler, tıpkı Đsa gibi, Şeytan’ın iğvasına kapılmamayı başa-

rabilirler, ama kadınlar hem bedenen, hem de zihnen daha zayıf oldukları için kolay-

ca Şeytan’a yenik düşerler. Sprenger ve Kramer, kendilerinden önceki birçok Kilise 

babası gibi, kadınların kendi zayıflıklarından ve yönetme konumunda olmamaktan 

nefret ettikleri için daima aldatmaya yatkın, kin dolu, gizli bir düşman haline geldik-

lerini ve öç almak için büyücülük ve cadılığa başvurduklarını öne sürerler. Kadınlar, 

meşru olarak sahip olmadıkları iktidar ve gücü, Şeytan’la işbirliği yaparak elde et-

meye çalışmaktadırlar (Berktay, 2003: 219). 

Bu dönemde pek çok kadın cadılıkla suçlanarak yakılmıştır. 1692 yılların-

daki Salem Cadı yargılamaları, Amerikan sömürge tarihinin en şaşırtıcı olaylarından 

biri olarak kabul edilir. Đngiltere’den göç eden Puritenlerin Amerika’ya ayak bastık-

ları ilk tarihlerden itibaren, 1630 ile 1700 yılları arasında onlarca New England kasa-

bası cadı davalarıyla sarsılmıştır. Katı bir hiyerarşiye sahip Puriten topluluğu her 

zaman Tanrı’ya itaatkâr erkeklerine gerekli hizmeti ve saygıyı göstermeyen kadınlara 

karşı acımasız davranmıştır. Örneğin, kadınla erkeğin Tanrı önünde eşitliğini ve ka-

dının da Kutsal Kitabı yorumlama hakkı bulunduğunu iddia eden Anne Hutckinson, 

mahkûm edilmiş ve New England’tan sürülmüştür. Bu dönemde Hutckinson gibi 

sayısız kadın ya sürülmüş ya da yakılmıştır (Berktay, 2003: 225).  

Üstelik Ortaçağ kilisesi büyücü avını Hıristiyanlık adına yapmış olduğunu, 

böylece çok Tanrılılığı yok etmeye çalıştığını ifade ediyor ve kilise tarihine bugüne 

kadar aklayamayacağı ciddi bir leke sürüyordu (Kadıoğlu, 2001: 47). 
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Ortaçağda erkek, toplumun her alanında egemen durumdadır ve kadına, işa-

ret parmağı ile uyarıcı bir biçimde, sürekli gözdağı vermektedir. Bu çağda onu uya-

ran daha pek çok parmaklar vardır; babalar, kocalar, kilise ve toplumun ahlak kural-

ları. Ama bu çağ aynı zamanda yenilikler ve patlamalar çağıdır. Kırsal bölgelerde ve 

kentlerde yeni yeni gelişmeler, din ve kültürel alanlarda değişmeler vardır ve bu ge-

lişmeler ve değişiklikler mutlaka kadının aleyhine değildir.  

Ortaçağ kadını, topluluklarda dinleyici, okuyucu, bilimin ve sanatın koruyu-

cusu olarak ve daha pek çok toplumsal etkinliklerle doğrudan veya dolaylı bir biçim-

de –küçük çapta da olsa- yer alıyordu. Ortaçağın sonlarına doğru ise kadının sesini 

yavaş yavaş yükseltmeye başladığı görülür. Bu dönemde kadın her şeyden önce eği-

timin önemini kavramıştır. Okuma yazma bilen kadınların sayılarında giderek art-

mıştır. Yalnızca üst düzey aile kadınları çerçevesinde kalmış da olsa, yazmaya baş-

lamışlardır. O yüzyıllarda olduğu gibi, yazıları günümüze kadar gelmiş pek çok orta-

çağ kadın yazarın kimlikleri hâlâ karanlıktır. Pek çok yazı ve kitapçıkların hangi ka-

dın tarafından yazılmış olduğu bilinmemektedir. Yüzlerce kadının meydanlarda ya-

kıldığı bir çağda, kimliklerini gizli tutmaları doğal bir olgudur. Bu kadınların yazıla-

rının bazıları tümüyle kaybolmuş, diğerleri ise isimsiz yayınlandıkları için bir kadın 

tarafından yazıldığı tahmin edilmektedir (Kadıoğlu, 2001: 48-49). 

1.5. Yeniçağda Kadın 

1453-1789 yılları arasında kalan ve Yeniçağ diye adlandırılan bu çağ, kav-

galı, karışık, çelişkili ve en önemlisi o günün dünya politik ve ekonomik düzenini alt 

üst eden yenilik ve buluşlarla dolu bir çağdır. Ortaçağdan bu yana kadınlar hakkın-

daki genel yargılarda değişen pek fazla bir şey olmamıştır. Resimlerde, romanlarda 

ve özellikle dini içerikli yazılarda kadın, kötü huylu, kusurlu, ölçüsüz ve şeytanidir. 

Kadının kişiliği kadınsal görünümü, yani bedeni ile eş anlamlıdır. Kadına Yeniçağ 

boyunca çeşitli olumsuz adlar verilmiştir: kusurlu erkek, ayaklı rahim, tanrıçaların 

dünyevi görüntüsü, şeytanın erkekleri baştan çıkarma aleti vb. (Kadıoğlu, 2001: 56-

57). 
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Bu çağda da hangi sosyal sınıfa bağlı olursa olsun, kadının konumu, doğu-

mundan ölümüne kadar ailedeki erkeklerin toplumsal yerleri ile ölçülürdü. Erkeğin 

elinde ekonomik güç, toplumun ve yasaların ona tanıdığı haklar ve destek vardı ve 

kadına uygulandığı her türlü baskıyı meşru kılacak gerekçelerle çıkıyordu kamu 

önüne. 16. yüzyılda Pierre Petot’a göre evli kadınların yaşamları tümüyle kocalarına 

bağımlıydı. Kocalarının ya da yargıcın izni olmadan yaptıkları hukuksal işlemlerin 

hepsi geçersiz sayılırdı. Nina Epton’a göre 1498’de Parislilerin Aile Düzeni isimli 

bir el kitabında kızların eğitimleriyle ilgili ahlak kurallarına göre kızların gelecekte 

ev içi görevlerine göre yetiştirilmesi gerekiyordu, ev içi görevlerin kalitesini de ko-

canın rahatını sağlamak belirliyordu. 1547’de Đngiltere’de alınan bir kararla kadınla-

rın çene çalmak için bir araya gelip konuşmaları yasaklandı ve böylelikle kocalar 

eşlerini evde tutmakla yükümlü hale geldiler. Yeniçağdaki burjuva sistem ev kadınını 

yüceltiyordu (Sevim, 2005: 26).  

18. yüzyılda evlilik hukukunda erkek ailenin reisi idi ve yalnız onun aile ile 

ilgili kararları geçerli sayılıyordu. Karısının geçimini temin etmekten koca sorumlu 

tutuluyordu. Aynı zamanda karısının varlığını ve namusunu mahkeme önünde ve 

mahkeme dışında korumakla yükümlüydü. Kadın, evliliğin başlangıcından itibaren, 

yasa ve sözleşmelerle başka bir karara varılmamışsa malını kocasına devretmek zo-

rundaydı. Yasalar, kadınlara, aile içi ve dışı görevlerinin neler olduğunu yanlış anla-

ma olasılığı olmayan kesin bir dille anlatmaktaydı: Kadın kocasının kendisine vere-

bildiği kadar ile yetinmeliydi, evini ve kocasını, onun toplumsal yerine uygun ve 

onuruna leke sürmeyecek bir düzey ve biçimde tutmalıydı; yine kocasının izni olma-

dan herhangi bir işte çalışma hakkı yoktu (Kadıoğlu, 2001: 58).  

Bu durum kadınların iş bulmalarını zorlaştırıyor ve çalıştıkları işlerde erkek-

lerden daha az para almalarına yol açıyordu. Kadınların çalışma ve yaşam koşulları, 

erkeklere göre daha güçtü. Bu açıdan, 17. yüzyıla kadar kadınların yaşam süreleri, 

erkeklerden daha kısaydı. Kırsal kesimlerde varlıksız ve evli olmayan kadınlar daha 

zor işler yüklenir, kötü beslenir ve sonuçta hastalıklara karşı daha duyarlı olurlardı. 

Çifte bir iş baskısı, kötü beslenme vb. koşullarda çalışan bu kadınların menopoza 

girmeleri de oldukça erken yaşta olurdu. Öte yandan çocuk düşürme ve doğum sıra-
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sında yaşamını yitirme gibi olaylar sık sık rastlanan durumlardı. Çalışan kadınların 

kazançları, onların varoluşlarını bir başına sürdüremeyecekleri kadar azdı. Öte yan-

dan toplum, ev dışında çalışan, evli olmayan ve bir başına yaşayan, serbest davranışlı 

kadın veya genç kızları kınıyor, davranışlarını doğaya aykırı erkekçe ve de itici bulu-

yordu. Bu nedenle bu şekilde yaşayan kadınların adı kötüye çıkıyor veya toplum dı-

şına itiliyorlardı. Varlıksız ve erkek koruyucusu olmayan kadınlara bakire adı verili-

yor ve bakire evlerine kapatılıyorlardı. Kamuoyundaki genel yargıya göre evlere 

kapatılan kadınlar, isyankar, islah olmaz sefillerdi (Kadıoğlu, 2001: 59-60). 

Evlerin geçimi için mutlaka çalışması gereken pek çok kadın bu dönemde 

zengin ailelerin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu. Bu işlerde çalışan kadınların 

özel hayatlarıyla ilgili kararları bile çalışılan evin erkeği tarafından veriliyordu. Hiz-

metçilik yapan bu kadınlar çalıştıkları evden evlenip ayrılana kadar paralarını ala-

mazdı. Zaten bekâr erkeklerin pek çoğu kadının getireceği drohoma peşinde oldukla-

rından evlenmeleri de çok zor oluyordu. Kızların koca satın alabilecekleri paraları 

çoğunlukla olmuyor ve bu kızlar da genelde ev sahiplerinin gönüllerini eğlendiriyor-

lardı (Sevim, 2005: 27).  

Soylular arasında ise kanın karışmaması ve toprak zenginliğinin artması için 

aşka değil, anlaşmalara dayanan evlilikler gerçekleşiyordu. Eşler arası sadakatten 

bahsetmek mümkün değildi. Soylu kadınlar ailenin adını sürdürecek erkek çocuğu 

doğurduktan sonra bir sevgiliye sahip oluyorlardı. Bu utanılacak bir şey değil, yer-

leşmiş bir adetti. Soylu erkeklerin güzel eşlerini politik kariyerleri için prenslerin, 

kontların yataklarına göndermeleri bilindik bir şeydi. Bazı önemli politik kararların 

bu yataklardan çıktığı oluyordu. Kadın, erkeğin politik kariyerine aracı olurken, ken-

disinin hiçbir politik kimliği ve yetkisi yoktu. Orta ve alt kesimde ise erkeklerin eşle-

rini aldatması yadırganmazken, kadınların kocalarını aldatması hoş karşılanmıyordu. 

Evlilikte erkeğin belirgin bir üstünlüğü vardı. 1650’lerde karısını döverek öldüren 

erkeğin cezalandırılmamasına ilişkin bir yasa bile mevcuttu. Eğer öldüren kişi kadın 

olursa cezası meydanda yakılmaktı (Sevim, 2005: 28). 

Đlk kez bu yüzyıllarda, ekonomik gelişme ile birlikte, yavaş yavaş bir ev ka-

dını modeli gelişiyor ve sayıları her geçen gün biraz daha artıyordu. Aynı zamanda 
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karı koca arasında giderek kesin çizgilerle ayrılan bir iç ve dış yetki alanları oluşma-

ya başlıyordu. Giderek büyüyen ve gelişen endüstri erkeğin denetimi altındaydı. 

Toplumların her türlü kurumunu elinde tutan erkeğin, aile yapısını kendi istek ve 

çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi de, bir süre sonra kadın ve erkek, toplumun tüm 

bireyleri tarafından, doğal bir olgu olarak onaylanmaya başladı. Kadının ev kadını 

işlevini, erkeğin ise dış işlerde olduğu kadar, ailede de reislik işlevini öngören bu aile 

modeli, daha sonraki süreçte iyice gelişmiş ve sarsılmaz bir biçimde yüzyıllarca sü-

regelmiştir. Köktenci ve Reformasyona karşı olan güçler, ailenin bu yeni yapısal 

kimliğinden hoşnuttular. Kilisenin, başından beri, kadında görmek istediği uysallık, 

boyun eğme, şefkat, kocaya ve onunla ilişkili her nesneye karşı dışarı vurulmadan 

gösterilen ilgi ve dayanışma, bu ve bundan sonraki yüzyıllarda görülen aile modelle-

rini oluşturuyordu.  

Kadıoğlu bu süreci aşağıdaki şu sözleriyle değerlendirir: 

Ailenin ve hanenin sorumlusu bir ev kadını kavramı bu yüz-
yılda yerleşmeye başlamış ve kadının yazgısını kabul eden 
pasif tutumu ile de daha hızlı bir gelişim göstererek, bugünkü 
son şeklini almıştır. Đki kültür, yani dış dünya ile kadının dört 
duvar arasında kalan iç dünyası arasındaki tüm bağların ke-
silmesi için asırlar değil, yalnızca bir ku_ağın geçmesi ge-
rekmişti. Erkek bilgisini ve dünyasını genişletirken, kadın gi-
derek daha da bilgisizleşiyor, genellikle ev, çocuk ve koca kı-
sır döngüsü içinde küçük dünyasında, giderek küçülüyordu. 
Kadının uğraşısı ev kadını olarak azalmıyordu. Tersine, 
manifaktür alanında çalışan kadınların, o döneme kadar ço-
ğunlukla kocaları ile paylaştıkları, ev idaresi, çocuk yetiştir-
me, ailevi diğer sorumlulukları gibi görevler bu kez tümüyle 
kadının omuzlarına biniyordu. Ama kadının bu işleri üretken 
sayılmıyor, küçümseniyor ve de kurumlar tarafından yerine 
getirilmesi gereken bir görev olarak işleniyordu. Kadının dış 
dünyadan kopması ve yabancılaşması vb. konular kesin ola-
rak sorun yapılmıyor, tersine kilise ve ataerkil toplulukları ta-
rafından adeta sevinçle karşılanıyordu. Tüm bunlara ek ola-
rak kadından, aile içinde, kocası ve çocukları için içten bir 
atmosfer yaratması isteniyor ve bu ilerleyen yüzyıllarda daha 
da idealleştirilerek, kadın ve erkek beraberliğinin en önemli, 
temel prensiplerinden biri olarak nitelendiriliyordu (2005: 
63).  
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Tüm bu olumsuzluklara rağmen yine bu çağda kadının ilk kez, eğitim ve 

edebiyat, bilim ve felsefe ve ekonomide erkekle çatışmaya başladığına ve ona savaş 

açtığına tanık oluyoruz. Kadınla erkeğin çatışması yalnızca siyasi, felsefi ve edebi 

alanlarda kalmıyor, kadın, toplumsal hakları konusunda da ortaçağda rastlanmayan 

bir biçimde erkeğe karşı savaşım veriyordu. Kadın ve erkek arasındaki bu çatışmalar 

16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başlarında öylesine şiddetlenir ki, Batı tarihçileri bu 

döneme querelle des femmes yani cinslerin savaşı ismini vermişlerdir (Sevim, 2005: 

29). 

Ortaçağa göre daha çok ezilmelerine rağmen, bu yüzyıl kadınlar için bir di-

reniş dönemi olmuştur. Örneğin Monteigne’in evlat edindiği Marie de Gournay’ın 

(1566-1645) kadın haklarını korumak için yazdığı Kadınlar ile Erkeklerin Eşitliği 

ve Hanımların Şikâyeti adlı iki önemli eserde, hiyerarşik egemenliğe ilk karşı çıkışı 

görülür. 17. yüzyılın ikinci yarısında ise önemli bir düşünüre, kadın eşitliğinin ateşli 

bir savunucusuna, aklın cinsiyet tanımadığını söyleyen Poullain de la Barre’ye rast-

lanır. Poullain de la Barre’nin savları günümüze kadar güncelliğini koruyan ve öne-

minden hiçbir şey kaybetmeyen niteliktedir. Poullain, Cinslerin Eşitliği Üzerine adlı 

kitabında, kadının zekaca erkekten daha geri olduğu hususundaki ön yargılara karşı, 

örneklerle bunun akılcı bir analizine gider (Kadıoğlu, 2001: 91-92). 

Poullain’e göre kadınların toplumsal konumu yeniden çizilmeli ve onların 

baskı altında tutulmaları ve sömürülmelerine neden olan sosyal sorunlara karşı savaş 

açılmalıdır. Kadın ve erkeğin yetenek ve özelliklerinde farklılık yoktur, bu nedenle 

kadınlara da erkekler gibi aynı eğitim olanağı sağlanmalıdır. Yazara göre kadının 

ezilişi toplumların her aşamasında rastlanan bir olay değildir. Bu sonradan gelip yer-

leşmiş, doğa ve töre arasında yapılan yanlış ayırım sonucu ortaya çıkmıştır ve yine 

bunda Đncil’in payı büyüktür. Oysa doğa kadınlara da erkekler gibi us vermiştir. On-

lar da erkekler gibi tüm kamusal görevleri üstlenebilir ve tüm mesleklerde çalışabilir-

ler. Kadınların kilise yönetiminden, askeri kumandanlıklara kadar her görevin altın-

dan kalkabileceklerini savunur (Kadıoğlu, 2001: 92-93).  

Poullain’in savları cinslerin eşitliğine atılan ilk adımlar olarak, zamanında 

olduğu kadar, bugünkü kadın hareketleri içinde de saygınlık kazanmıştır. Bu kitaplar 
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ve açtığı tartışmalar, feminist düşünce tarihinin dönem noktasını oluştururlar. Bu 

yüzden tarihçiler Poullain’ı yalnızca bir filozof olarak değil, aynı zamanda feminist 

akımın önemli bir üyesi ve zamanın koşulları altında, ancak yüzyıl sonra tartışmalara 

açılabilen ön feminist düşünceleri geliştirilmiş ve gerçekleştirilmiş çok okunan bir 

aydın olarak değerlendirirler. 1694 tarihinden kısa bir süre sonra ise Đngiliz kadın 

yazar Mary Astell de Kadınlar Đçin Ciddi Bir Öneri’yi yayınlamıştır. Astell’in bu 

eseri kadının eğitimi konusunda bilgilendirici bir söylev niteliğindedir. Eşitlik ve 

demokrasi arasındaki ilişkiyi kaçınılmaz bir biçimde feminizm ve demokrasi arasın-

daki ilişkiyle endeksleyen Astell, bir kralın mutlak egemenliğini şiddetle reddedenle-

rin, bu egemenliğin bir kocada olmasını neden doğal kabul ettiklerini sorgulamış ve 

bugün apaçık olan bir bağlantıyı kurmuştur (Phillips, 1995: 9).  

Kadınların tepkileri sadece yazılanlarla sınırlı kalmamış, tam tersine toplu 

eylemlerle kendilerini ifade etmeye çalışmışlardır. Örneğin 1643’te 5000 kadar halk-

tan kadın Avam Kamarasının önünde toplanarak iç savaşa son verilmesi ve barışın 

sağlanması için gösteri yapmışlardır. 1647 yılında ise parlamentonun çalışma biçimi-

ni eleştiren hizmetçilerin eylemini, 1651’de borçtan dolayı hapsedilmeyi protesto 

eden esnaf kadınların toplu eylemleri takip etmiştir (Michel, 1995: 45). 

Đngiltere’de ise ikinci cins olarak ezilen kadınlar, kurtuluşlarını, Yeni Dün-

ya’ya göçmekte buldular. Avrupa’dan farklı olarak, Amerikan kolonilerinin yönetici-

leri, kadınlara özgür bir ortam hazırladılar. Kadınlar toprak edindiler, mahkemelerde 

istedikleri gibi konuştular, basımevleri ve gazete kurup yönettiler, otel ve okullar 

açtılar, hekimlik yaptılar ve plantasyonlarda denetçi oldular. Ancak kolonileşme ge-

liştikçe, ilk kolonilerin liberalizmi, yerini patriarkal görünülere bıraktılar (Michel, 

1995: 47). 

Soylularda ya da zengin burjuvazide de, kadınlar, rollerine sınır konmasını 

kabul etmediler. Đngiltere’de 17. yüzyılda, şato sahibi kadınlar, küçük ordularının 

başında topraklarını savundular. Onlardan biri olan Anne Clifford (1590-1675), top-

raklarında yoksullar için evler yaptırdı. Başkaları, köylüler için –eğitim gibi- hizmet-

ler sundu. Hollanda’nın Safo’su diye bilinen Anna Marie Van Schurman (1607-

1678), perdelerin arkasına saklanıp Utrecht Üniversitesi’ndeki konferansları dinli-
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yordu ve on dil biliyordu. Daha sonra feminist olan Anna Marie bir Anabaptist tari-

katı kurdu ve ömrünün kalan yıllarını bu cemaatin içinde geçirdi ve böylece bir karşı 

kültür yaşamı sürdürdü. Đsveç Kraliçesi Kristin (1626-1689) tahtından ayrılıp kültüre 

ve yaşamını kadın hareketlerine adadı (Tanilli, 2006: 51).  

18. yüzyılda evde oturan burjuva kadınları daha çok aşama yapabilme isteği 

ile üst sınıf kadınları gibi, salonlar, yani entelektüel kesimin bir araya geldiği toplan-

tılar düzenlerler. Böylece salonlar üst sınıf ve saray kadınlarının tekelinden kısmen 

çıkmış olur. Gerçi salonlar hiçbir zaman burjuvanın tam olarak malı olamamıştır. 

Çünkü bu toplantıları düzenlemek uzun bir kültür birikimini, sanattan, bilimden an-

lamayı gerektiriyordu. 18. yüzyılda burjuva kadını henüz bu atağı yapamamıştı. Üst 

sınıf kadınları içinse salon toplantıları kendilerini geliştirmek için birebirdi. Toplum-

sal, politik ve sanatsal olayları kadınlar buralardan öğreniyor, kendi yazdıkları metin-

leri okuma ve eleştirme fırsatı buluyorlardı. Feminist tarihçiler kadınların kendilerini 

geliştirdikleri salonları, nitelikleri nasıl olursa olsun ve toplantıları kimler düzenlerse 

düzenlesin ilk feminist düşüncenin gelişip şekillenmeye başladıkları yerler olarak 

görürler. Üst sınıf kadınları salonların yardımıyla bu yüzyılda geleneksel kimliklerini 

yırtmaya ve erkekleri bu konuda tedirgin etmeye başlamışlardır (Sevim, 2005: 30-

31). 

18. yüzyıl boyunca süren felsefi tartışmalar, kadınlarda kendi cinsleri üzeri-

ne soru imlerinin oluşmasına, bilinçlenme süreçlerinin hızlanmasına ve de onlarda, 

kadın kavramının yeni bir anlam kazanmasına yardım ediyordu. Ayrıca, dönemin 

demokratik ve bireysel idealizmi kadınların lehine bir gelişmeyi de beraberinde geti-

riyor ve bu gelişme çerçevesinde kadınlar bu yüzyılda eşitlikleri konusunda ilk bü-

yük adımlarını atmaya başlıyorlardı. Eski pasif kimliklerinden sıyrılmaya başlamış-

lardı ve haklarını daha korkusuzca ve bilinçli bir düzeyde tartışmaktaydılar. Öyle ki, 

bu tutumlarıyla erkekleri korkutuyorlardı. 18. yüzyıl yazarlarından D. Schubart ka-

dınların, yakında bir bilimciler cumhuriyeti kuracaklarını yazıyordu kuşkuyla. Ona 

göre her yer bilimci kadınlarla doluydu. Đspanya’da kadınlar, bir kadın bilimcileri 

birliği kurmuşlardı, Portekiz’de ozanlar derneğinin sözcüsü bir kadındı, Fransa’da 

metafizikten, doğa bilimlerine, devletçilikten, tarihçiliğe ve güzel sanatlara kadar her 
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yerde kadınların sesi duyulmaktaydı. Đngiltere’de kadınlar, roman türüne sahip çık-

mış durumdaydılar. Rusya’da akademilerden birini bir kadın yönetmekteydi. Aynı 

dönemlerde Almanya’da yaklaşık 50’ye yakın yazar vardı ve bunlardan yine yaklaşık 

20’si şairdi. Kadınların 18. yüzyıl boyunca yazdıkları yalnız romanlar ve şiirler de-

ğildi. Toplumsal ve politik içerikli yazılarına da sık sık rastlanıyordu. Hatta, kadınla-

rın tarih kitapları, felsefi eserler, bilimsel yazılar yazdıkları ve polemiklere girdikleri 

gözlemleniyordu (Kadıoğlu, 2001: 117-119). 

Fakat kadınların toplumsal değişim, savunma ve direniş stratejileri erkekler 

tarafından hor görülür ve onaylanmaz. 18. yüzyıl yazarlarından D. Schurbart’ın ka-

dınlarla ilgili bu değişime nasıl isyan ettiği ve erkeklerin korkularını dile getiren aşa-

ğıdaki şu cümleleri oldukça çarpıcıdır:  

Çok bilmek istiyorum; acaba Hz. Süleyman bu dünyaya geri 
gelse, olması gereken, kocasının övünç duyduğu, ideal mü-
kemmel kadını yok edip, onun yerine yenisini koyar mıydı? 
Bu yeni kadın ki, yedi lisan konuşan, dizeler yapan, romanlar 
yazan, felsefe yapan, serbest düşünceleri olan, nutuk çeken, 
doktor ve profesörlere ders veren ve bunun yanında çocuğu-
nu, mutfağını, kilerini, evini, bahçesini ve tarlasını ihmal 
eden? (Sevim, 2005: 31) 

Tüm bu olumsuz düşüncelere rağmen, 18. yüzyılda, birçok ülkede kadınla-

rın devrim hareketleri içinde yer almış oldukları bir gerçektir, ama onların ayaklan-

malara katılım yüzdelerinde görülen iniş ve çıkışlar, içinde yaşadıkları toplumun 

genel politik ve töresel yapısıyla yakından ilişkiliydi. Hiçbir ülke ve hiçbir dönemde, 

kadınlar, Fransız Devrimi’ne katılımlarında yaşanan yoğunluğa ulaşamamıştır. Bu 

açıdan Fransız Devrimi kadın tarihinin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Devrim-

den sonra birçok kentte, kadınlar tarafından yoğun olarak Devrimci Vatandaş Kadın-

lar Kulüplerinin kurulduğu dikkati çeker. Kuramsal tezler geliştirmekte kadınlar da 

boş durmazlar. Bu çerçevede iki kadın ismine rastlanır: Olympe de Gouges ve Mary 

Wollstonecraft. Kadınların idam sehpası üzerine çıkmaya hakları varsa, konuşmacı 

tribünlerine de çıkmaya hakları vardır diyen Olympe de Gouges, 1791 yılında 17 

maddelik, Kadınların ve Kadın Haklarının Açıklaması başlıklı bildirisini, Rose 

Lacombe ile birlikte Paris Komününe sunar. Gouges’in amacı erkek ve kadınlar ara-
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sındaki bu savaşıma yeni boyutlar kazandırmak ve kadınları mücadeleye çekebilmek-

tedir. Gouges kadınlara şöyle seslenir: 

Ah, kadınlar, körlüğünüz ne zaman son bulacak? Devrimden 
hangi yararla çıktınız? Her yerde size daha yoğun bir küçüm-
seme, bir hor bakış var. Rüşvetin alıp götürdüğü bu dönemde 
zayıf erkeklere yenildiniz. Đmparatorluk çökmek üzere. On-
dan size geride ne kalacak? Ancak, erkeklerin sizlere haksız-
ca davranışları ve doğanın yasası olarak gösterdikleri mirası-
nıza konma istemleri…. Kadın uyan: Aklın sesi, evremizde 
yankı yapıyor, haklarını tanı! Adem sen haktanır olabilirsin, 
sana benim cinsimi ezmeni kolaylaştıran keyfi gücü kim ver-
di? (Kadıoğlu, 2001: 150-151) 

Ona göre, insanlar ve insanlık haklarının tanımı yeniden yapılmalıydı. Er-

kekler bütün bir insanlık adına konuşuyor görünüyorlar, ama gerçekte yalnızca kendi 

cinslerinden söz ediyorlardı. Olympe, 1789 bildirisinin kadınlar yararına uygulanma-

ya konması için mücadele veriyor, bu noktada erkek politikacılara karşı çıkıyor ve 

onların çifte standartlı davranışlarını ortaya seriyordu. Gerçeğin meşalesi, aptallığın 

ve zorbalığın kara bulutlarını kırdı diyordu. Kadınlara yalnızca gözlerini açmalarını 

ve devrimi kendi kişilikleriyle bütünleştirmelerini salık veriyordu. Devrimin kurtarıcı 

gücünü ortaya çıkarmak, kadınların elindeydi. Ne yazık ki Olympe de Gouges tüm 

bu düşüncelerinden dolayı idam sehpasına çıkarıldı ve yargılamasının hemen ardın-

dan giyotine gönderildi (Kadıoğlu, 2001: 151).  

Mary Wollstonecraft ise Đngiltere’den sesleniyordu. Wollstonecraft’a göre, 

sorun, politikacıların insanlığı kadın ve erkek olarak ayırmalarında ve erkekleri in-

sanlığın gerçek temsilcileri olarak nitelendirmelerinde yatmaktaydı. Bu çerçevede 

kadınlar, insan olmaktan çok, yalnızca kadındılar. Bu temel düşünce çerçevesinde, 

kadınların, erkeklerle boy ölçülebilecek bir usa sahip olmayan yaratıklar olarak gös-

terilmesi, onlara yapılan en büyük haksızlıklardan biriydi. Đnsanlığın çift olduğunu ve 

cinslerine göre var oldukları tezi, hiçbir durumda onaylama olasılığı olamayan bir 

skandaldı. Ama asıl skandal, bir toplumun kendisini bir yandan tüm vatandaşlar 

prensibine dayanarak organize etmesi, öte yandan ise, aklın monopolünü yalnızca bir 

cinse mal etmesiydi. Wollstonecraft’ın amacı, politik alanda kadınları erkeklere eşit 
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bir düzeye getirmekten çok, onların toplum içerisindeki sorumluluklarının kabul 

edilmesini sağlamaktı (Kadıoğlu, 2001: 152). 

Mary Wollstonecraft’ın savları, Olympe de Gouges’ın savlarının çok yumu-

şak ve esnek bir yansımasıydı, ama Wollstonecraft’ın istemi, hangi alanda olursa 

olsun, kadının boyun eğme ve teslim olma yerine, kendi toplumsal rolünün kendisi 

tarafından serbestçe belirleme bilincine sahip olmasıydı. Savunmasında erkeklerin 

buyurganlıklarını reddediyor ve kadınlara kendi kadınsal biçim ve mantık çerçeve-

sinde kendi karar yetkilerine sahip olmaları konusunda yeni ufuklar açıyordu. Bu 

özelliği ile Wollstonecraft daha sonraki feminist hareketleri etkileyen bir devrimciy-

di. De Gourges ve Wollstonecraft’ın kadın hakları konusunda ardı ardına yaptıkları 

analizler, hem kendi dönemlerinde, hem de daha ileri yüzyıllarda kadın hareketleri-

nin temel prensiplerini oluşturmuştur (Donovan, 2005: 30-31). 

Ayrıca kabul etmek gerekir ki, Fransız Devrimi, Kuzey Amerika Bağımsız-

lık Bildirisi ve Devrim Anayasası’ndaki Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar mad-

desi daha sonraki yüzyıllardaki kadın hareketlerine temel oluşturmuşlardır. Tüm bun-

lar yalnız erkek tarihine değil, kadın tarihine de önemli değişiklikler getirmiştir. Ka-

dınlar yasal haklardan yoksun bırakılmış olmalarına rağmen, devrim hareketleriyle 

ileriye bir daha geri götürülmesi imkânsız adımlar atmışlardır. En önemlisi de, dev-

rimin, kadın sorununu ilk kez politik bir anlayışın merkezi durumuna getirmiş olma-

sıdır. Öte yandan devrim, cinsler arasında o güne kadar süregelmiş düzeni ve cinsler 

arasındaki ilişkilerin eski biçimleriyle devamını tehlikeye sokmuştur. Bu kadın tari-

hinde çok önemli bir olgudur. Devrimci toplum ve hareketin analizi, ancak kadının 

bu hareketler içinde oynadığı rolün analizi ile yapılabilir (Kadıoğlu, 2001: 167). Ka-

dın, toplumların tarihinde ilk kez, yalnız aile içerisindeki rolü ile değil, toplum için-

deki rolü ile tartışma konusu olmuştur. Daha önce ne Avrupa Aydınlanma Döne-

mi’nde, ne de Amerika Devrimi’nde insanlığın doğuşundan beri var olan kadın soru-

nu bu derece kutuplaşmamış ve bunun, töre ve geleneklerin ötesinde bir sorun olduğu 

açıkça ifade edilmemiştir.  

Ne var ki, 19. yüzyılda feministlere rehberlik edecek bu düşünceler kalıcı 

olmaz ve yıllarca unutulur. Çünkü yüzyılın dönemecinde gerçekleşen kopuş, aynı 



 46

zamanda, kadınları toplum yaşamının dışına atmayı da başarır ve yaptığı feodalitenin 

yaptığından da köklüdür (Tanilli, 2006: 59). 1801’den itibaren kadının erkeğe boyun 

eğmesinin siyasi bir konu olmadığı, doğanın bir yasası olduğunda birleşilir. Bu karar, 

kadının kişiliğini yaralamak, yasal otoritesini sarsmak amacı ile değil, tam tersine 

kadının bedeni zayıflığından ve onun korunmaya gereksinimi olduğundan alınmıştır. 

Bu tarihten itibaren kadının savaşımı yavaşlar, gelişimi duraklar ve kadın kendisin-

den beklenene, yani evine, ailesine döner. Çok uzun bir süre kadın kendisini orada, 

güvenli ve mutlu olduğuna inandırır (Kadıoğlu, 2001: 168). 

1.6.  19. Yüzyılda Kadın 

19. yüzyıl, uygarlıklar tarihi için, ani ve keskin dönüşümlerin, devrimlerin 

yüzyılıdır. Yalnız siyasal değil, iktisadi ve sosyal alanlarda da ortaya çıkan değişik-

likler, tarihe yeni bir yön verir. 1798, 1848 devrimlerinin arasındaki zaman bu kuşak 

kadınlarını yönlendiren bir dönemdir. Bu yüzyılda eski toplumsal yapıların yıkılma-

sıyla birlikte, erkek ve kadın arasındaki ilişkilerde de değişmelerin başladığı görülür. 

Bu değişiklik özellikle kadınların toplumsal konumlarında belirginlik kazanır. Barba-

ra Humpries, Kadın ve Kapitalizm adlı makalesinde bu dönemi ayrıntılarıyla şu 

şekilde anlatmıştır:  

Kadınlar ev sektöründen sonra en sert disipline maruz kala-
cakları fabrikalarda iş bulmak zorunda bırakıldılar. 19. yüz-
yılda yeni tekstil fabrikalarında çoğunlukla kadınlar ve ço-
cuklar çalışıyordu. 1830’larda işgücünün üçte biri ila yarısı 
yirmi bir yaşının altındaydı. Vasıfsız dokuma ve eğirme işle-
rinin yapıldığı fabrikalarda çalışanların yarısını kadınlar oluş-
turmaktaydı. Vasıflı işler ise erkeklere ayrılmıştı. Çalışma 
koşulları çeşitli deformasyonlara yol açıyordu. Bu dönemde 
işçi kadınlar sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı sıkça 
çocuk aldırıyorlardı ve kadınların ortalama süreci kırk dörtle-
ri gösteriyordu. Tekstil fabrikalarında çalışan kadınların zarar 
gördükleri, pamuk eğirmecilerinin çocuklarının % 39’unun 
ölü doğduğu, yalnızca % 50’sinin beş yaşına gelebildiği rapor 
ediliyordu. Đşlerini kaybetmekten korkan anneler doğumdan 
üç hafta sonra fabrikaya dönüyordu. Bazı kadınlar fabrikada 
doğum yapıncaya kadar çalışıyordu ve evde kalan daha bü-
yük çocuklara çaresizlik nedeniyle afyon içiriliyordu. Hava-
landırmanın kötü oluşu, uzun çalışma saatleri ve sürekli ayak-
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ta kalmak, bu kadın işçiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol 
açtı (http://www.amedonline.com). 

Bütün önyargılara ve köktenci karşı düşüncelere rağmen yaklaşık her alanda 

ucuz kadın işçi ve memurlara rağbet artmıştı. Đşverenler masrafları kısıp az ücretle 

randıman almak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim alanında tasarruf 

yapmak isteyen Devlet, kadınları öğretmen olarak atıyordu. Đşçi erkekler, kadınları 

kendileri için bir tehdit unsuru olarak gördükleri için onları işyerlerinde istemiyorlar, 

sendikalarına sokmuyorlardı. O dönemde sendika yönetimi tümüyle erkeklerin elin-

deydi. Örneğin işçilerin % 50’sinin erkek olduğu dokuma sanayinde sendika yöneti-

cilerinin hepsi erkekti. Bu yüzden kadınlar kendi sendikalarını kurdular.  Amerikan 

işçi sınıfı önemli kadın sendikacılar yetiştirdi; Ella Wiggins, Ella Wheeler ve Mother 

Jones bunlardan bazılarıdır (Sevim, 2005: 37-38). 

Öte yandan tüm katı ve bağnaz kurallara rağmen kadınlara ilişkin eski gele-

neksel yapıların yara aldığı ve kadınlar lehine bir gelişme olduğu saptanır. Geneviéve 

Fraisse ve Michelle Perrot, Düzenler ve Özgürlükler adlı makalede 19. yüzyılın 

kadın açısından önemini aşağıdaki şu cümlelerle özetlerler:  

19. yüzyılın tarihte kadınların yaşamının ya da daha doğrusu, 
yaşam perspektifinin değiştiği bir süreç olduğunu söylemek 
gerekir. Modernliğin gelişi, dişiyi özne olarak, kadını tam bir 
birey ve siyasal yaşamın katılımcısı ve eninde sonunda va-
tandaş olarak olumlamayı olanaklı kıldı. Kadınların günlük 
yaşamlarını düzenleyen katı kuralların sınırlamalarına rağ-
men, olanaklar yelpazesi genişlemeye başlamıştı. 
Modernizmin kadınlara olanaklar sunmasının nedeni, 19. 
yüzyılda gerçekleşen ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel 
değişimlerden yararlanmalarıydı (2005: 13). 

Duby, Perrot, Fraisse, aynı makalesinde 19. yüzyılda cinsler arası ilişkilerin 

yeniden formüle edilmesinin nedenlerini şu şekilde sıralarlar:  

Birincisi, insan ırkının bir tarihi varsa kadınların da var demekti. Özellikle 

sosyalist ütopyalar, şimdikinden farklı bir gelecek olasılığını ima etmekteydi. Bu 

ütopyaların kuramcıları, aile işleyişini, sevginin ve anneliğin doğasını, kadınların 

sosyal rolünü yeniden düşünmek için yaratıcı çabalar harcamaktaydılar. Başka bir 

açıdan, evrimci kuramlar toplumun, özellikle ailenin ve ataerkilliğin (ya da anaerkil-
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liğin) kökenlerini araştırmaktaydı. Kadınlar için, insan ırkının bir tarihe (bir kökene, 

bir geçmişe ve bir geleceğe) sahip olması olgusu, kuşkusuz umut verici bir buluştu.  

Đkinci olarak, sanayi devrimi, demokratik siyasetin kademeli genişlemesi ile 

birlikte, kadınlar için sorunlar yaratmasına rağmen, kadınları daha önce babalara 

veya kocalara bağlayan ekonomik ve simgesel bağımlılık bağlarını da kopardı. Birey, 

toplum karşısında öncelik kazandı ve bu anlamda dişi birey geçmiştekinden daha 

fazla erkek bireye benzedi.  

Üçüncü önemli nokta ise, feodal rejimde birkaç kişinin belli haklara daha 

doğrusu ayrıcalıklara sahip olması olgusu, bu hakların ya da ayrıcalıkların herkese 

sunulması anlamına gelmiyordu; buna karşılık demokratik rejimde bir kişi için geçer-

li olan şeyin herkes için geçerli olduğu ima edilmekteydi. Dolayısıyla kadının doğası 

üzerine tartışma, sadece birkaç kadını değil, tüm kadınları kapsamaktaydı 

(Geneviéve ve Perrot, 2005: 14-15).  

Öte yandan birçok reforma karşın kadınlara hukuki ve tıbbi alanlarda çalış-

ma olanağı verilmiyordu. Kadın, bir yönetici, bir doktor ve bir yargıç olamazdı. 

Çünkü kadının bu mesleklerde çalışabilmesi için ussal yeteneğinin yanında bağımsız-

lığa, karar yetkisine ve kendisini kanıtlayabilme yeteneğine de sahip olması gerek-

liydi. Fakat bunlar kadınların tanım kalıplarına uymuyordu. Kadınlar, annelik kimlik-

lerine çok uygun mesleklerde, yani mürebbiye veya öğretmen olarak çalışabilirlerdi 

(Kadıoğlu, 2001: 188).  

19. yüzyılda ilk kez bilinçli olarak insanlığın tarihi algılanmaya başlandı. Bu 

tarihi gerçek önce devrimci gelişmelere, sonra insanların kişiliklerinin de zaman içe-

risinde değişikliğe uğrayan düşünce yapısına dayanıyordu. Aynı zamanda, yoğun bir 

biçimde, kadının erkek gibi öznel olup olmadığı tartışılıyordu. Kadını baz alan bu 

düşünceler, kadın hakları üzerine değildi. Tersine, kadınların hukuki açıdan öznel 

kişiler olarak mı yoksa erkeği tamamlayan, ona bağımlı kişiler olarak mı algılanması 

gerektiği üzerineydi. Örneğin F. Engels, Ailenin Kökeni adlı eserinde yeni ailenin 

tanımını yapıyordu. Aynı tarihsel analizi, 1861 yılında, tarihçi Bachafen, Annenin 

Hakları adlı eski uygarlıklarda kadının konumunu araştıran kitabında da yapıyordu. 
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Bachafen, dünya tarihini, erkeklik (aydınlık) ve kadınlık (karanlık) prensiplerinin 

sürekli bir çatışması olarak niteliyor ve ilk kez anaerkil terimini kullanarak daha son-

ra gelişen politik programlar için bir alternatif oluşturuyordu. Ona göre, ailenin bir 

tarihi varsa, bu ilk çağlarda bütünüyle anaerkil bir yapıya sahipti. Bu durumda aile-

nin tarihi, kadın ve erkek arasındaki güçler çatışmasıyla bugünkü durumunu almıştı. 

Đlkel topluluklarda annelik hakkı kadınlara güçlü bir toplumsal kimlik sağlamaktaydı. 

Bu prensip üzerine kurulan evlilik, babalığı yasalaştırarak, anneliğin saygınlığının 

giderek kaybolmasına neden olmuştu. Ama kadınların annelik hakları tarihe geçmiş 

olduğuna göre, kadınlar hem bireysel özerklikleri hem de toplumsal kalıtımları için 

eşit haklarını geri talep edebilirlerdi (Kadıoğlu, 2001: 179).  

Fakat evrimciliğin, olguculuğun, biyolojik ve tıbbi buluşların egemen oldu-

ğu 19. yüzyılda, erkek bilim ve tıp adamları, erkeğin üstünlüğü, kadının zayıf ve er-

keğe bağımlılığı görüşünde şaşmaz bir ortaklık ve diretkenlik içindeydiler. 19. yüzyı-

lın ortalarında, bu konuda diğerlerinden biraz daha farklı düşünen tek John Stuart 

Mill vardı. Mill’e göre özgürlük diye bir olgu varsa, o, temsil edilebilecek bir olgu 

değildi. Her bireyin bu olguda bir payı vardı; kadınlar kadar erkeklerin, medeni hak-

lar kadar kamusal hakların, kamu alanında olduğu kadar bir evin dört duvarı arasında 

da geçerliydi. Mill’i ne seksüel sevgi, ne de annelik ilgilendirmekteydi. Onun kuram-

ları birey ve devlet vatandaşlığı üzerineydi. Bir erkek-kadın eşitliği gerçekten olası 

mıdır? sorununu çözmeye çalışan Mill’in ne yazık ki kendisinin de kuşkuları vardı 

(Kadıoğlu, 2001: 183).  

Çünkü erkek kadını, susan, sesiz bir idol olarak algılıyordu ve kadının öz-

gürlüğüne sahip olması bu simgeye ters düşüyordu. Kadının tanımı 19. yüzyıl başın-

da tam olarak şekillenmiş değildi. Yüzyılın ilerleyen dönemlerinde ailenin yeniden 

anlam kazanmasıyla bu konu yeniden güncelleşiyor ve kadın olumsuzlukların taşıyı-

cısı olarak bir kere daha tartışmaların odak noktasını oluşturuyordu. Yüzyılın önemli 

düşünürlerinden Fichte, Kant ve Hegel’in savları bu tartışmaların temel düşüncelerini 

kapsıyordu.  

Kadıoğlu’nun ele aldığı bu üç düşünürden E. Kant’a göre evlilik yasalarla 

düzenlenmiş bir birliktir. Cinsler arasında, kadın ve erkek olarak özelliklerin karşılık-
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lı kullanımı ancak yasalara dayanan mülkiyet hakkı ile olasıdır. Bu nedenle sözleşme 

gereklidir. Evlilik birliğini düzenleyen yasalara göre, erkeğin buyruğuna kadının bo-

yun eğmesi gerekir ve kadın bağımlılığı nedeniyle tek başına bir devlet vatandaşı 

kimliğine de sahip değildir.  

Fichte ise Kant’tan bir adım daha ileri giderek, kadının bir insan olarak onu-

runu savunmasının, erkeği tatmin etmesi ve kendisi için varolma amacından vazgeç-

mesiyle mümkün olabileceğini vurguluyordu. Fichte, kadına devlet vatandaşlığı kim-

liğini tanırken onun devlet memuru olmasını kastetmiyordu. O, buna kesin olarak 

karşı çıkıyordu. Ona göre kadının yeri ailesinin içinde, evi ile sınırlı kalmalıydı.  

F. Hegel de bir kadın, kız çocuğu, eş, anne veya kız kardeştir. Ama, yalnız 

son durumuyla erkeğe eşit durumda olabilir. Aile ve topluluk arasındaki sınırı ise 

erkek çizebilir. Erkek kendi kişiliğinde, devlet vatandaşı olarak evrenseldir, birey 

olarak da istekleri vardır. Bunları birbirinden ayırabilmeli, aynı zamanda ikisini bir 

arada gerçekleştirebilmelidir. Bu, ona, hiçbir kadının ulaşabilmesinin mümkün olma-

dığı bir özgürlük ve beğeniyi getirir. Kadının evrensel olduğu tek alan eş ve anne 

olarak, aile içindeki konumudur, ama birey olarak istemleri yoktur (Kadıoğlu, 2001: 

180-182).  

Kadıoğlu’nun da vurguladığı gibi bu üç düşünür arasında özellikle Kant ve 

Fichte arasında bir yüzyıla yakın zaman olmasına rağmen, aynı konular etrafında 

dönüp durmaları ve özellikle kadının erkeğe bağımlılığı konusunda ortak düşüncelere 

sahip olmaları, bütün bir yüzyılın düşünce yapısını gün ışığına çıkarması nedeniyle 

çok önemlidir. 19. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan savlar, genellikle bu üç dü-

şünürün kuramlarını baz almıştır (2001: 182).  

Belirtmek gerekir ki, kadının erkeğe bağımlılığı konusundaki görüşler sade-

ce bu üç düşünür ile sınırlı değildir. 1800’lerde Alman yazar ve şair Heinrich von 

Kleist; Erkek yalnız karısının kocası değil, o, aynı zamanda bir devlet vatandaşıdır. 

Kadın ise kocasının karısı olmaktan başka hiçbir öznel kimliğe sahip değildir diyerek 

bir entelektüel olarak olumsuz yönde etkili olmuştur (Kadıoğlu, 2001: 184). Günü-

müz birçok batı toplumlarında, bu düşünce, çok evrimler geçirmeden yaşatılmakta-
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dır. Çağdaş kadın tarihçi ve sosyologlar ciddi bir tartışma konusu edilen bu tek yanlı 

zihniyete bir açıklık getirmek için büyük çabalar sarf etmekte ve karşı tezlerle yüz-

yıllar boyunca kadınlara dayatılmaya çalışılan önyargıları yıkmak için savaşım ver-

mektedirler.  

Ünlü düşünür Charles Darwin ise Đnsanlığın Doğuşu adlı kitabında erkek 

daha cesaretli, daha mücadeleci ve kadından daha fazla enerjiye ve en önemlisi ya-

ratıcı bir zekâya sahip savını ileri sürer ve ekler: Cinsel ayıklanma takviyeli doğal 

ayıklanma kadından üstün hale gelen erkeği kollamıştır. Bu eşitsizliğin insanlığın 

gelişimiyle çözülüp çözülemeyeceği sorusuna gelince yanıtı olumsuzdur. 

Lamarck’tan alınan, edinilmiş karakteristiklerin irsîliği kuramına göre, yetişkinlikte 

kaydedilen ilerleme sadece cinsin içinde aktarılabilir. Bu yüzden kadınlar her zaman 

erkeklerin gerisinde olacaklardır ve eşitsizlik devam edecektir (Fraisse, 2005: 74). 

Ne yazık ki, bu sav günümüzde geçerliliğini aynı canlılıkla koruyabilmektedir.  

Darwin’in öğrencilerinden Herbert Spencer ise hocasından daha ileri gide-

rek, kadınların; kişisel evrimlerinin, aybaşının başlaması ile bittiğini öne sürer. Bu 

nedenle kadınlar ussal ve duygusal dikkati çeken bir biçimde geri kalmışlardır diye 

bir açıklama getirir (Kadıoğlu, 2001: 184).   

Modern sosyolojisinin babası sayılan Auguste Comte ise 1839 yılında, ka-

dınla erkek arasında bir karşılaştırma yapıldığında, kadının düşük düzeyde olduğu 

kuşkulara yer vermeyecek bir biçimde saptanır. Çünkü kadın, zekâsını çalıştırmada 

erkek kadar sabırlı olmadığı için, derinliğe ulaşmada yeteneksizdir der. Ama birkaç 

yıl sonra, önceleri savunduğu savlarını çürütüp kadının üstünlüğünden söz edince, 

ünlü düşünürün akıl hastası olduğu ileri sürülür (Kadıoğlu, 2001: 185).  

Felsefeyi eleştirel bir bilim olarak gören Nietzsche ise, üstinsanın kendi 

kendini aşmasından çok kendi kendini gerçekleştirmesi gerektiğini vurgular ve üstin-

sanın kendi kendisini düşünerek yeniden yaratan insan olduğunu söyler. Bu anlamıy-

la da akıl kendi kendisini aşmak isteyen ve her şeyi zorlayan bedenin hizmetindedir. 

Akıl, istemin kendisini var edebilmesidir. Kişi, akıl ile üstinsana ulaşır ve bunu da 

kendi değerlerini yaratma yoluyla gerçekleştirir. Akıl, istemin başkaldırmasıdır. 
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Duygusallık ise istemin boyun eğmesidir. Kişi kendi istemlerine ya da bir başkasının 

istemlerine boyun eğdiği takdirde, akıl yolundan uzaklaşarak, duygusal bir davranış 

içerisinde yer almış olacaktır. Duygulara karşı gelememek ve kendinde bu karşı gel-

me istemini yaratamamak, istemlere boyun eğmektir. Böylece akıl, istem yoluyla 

duygu –boyun eğme- halinden uzaklaşarak, kişinin kendini tekrar tekrar yaratması-

dır. Bu anlamıyla üst insan, istem yoluyla eylemlerine yön veren ve dolayısıyla da 

koşulların yarattığı bir birey olmaktan çok koşulları yaratandır. Buna göre isteyen 

insan, kendi içinde boyun eğecek ya da boyun eğeceğine inandığı bir şeye buyurur. 

Đsteyen insan, istemenin eylem için yettiğine içtenlikle inanır. Đstemeyi de gerçekleş-

tirmenin yani eyleme dönüştürmenin aracı ise akıldır. Akıl yoluyla istemlerine biçim 

veren birey, içinde yaşadığı koşullara karşı gelip kendini yaratma ve duygularından –

boyun eğmelerinden- sıyrılarak üstinsan oluşturma yolunda olmalıdır (Nietzsche, 

1997: 24).  

Böylesi bir üstinsan profili çizen Nietzsche’nin en büyük ön yargılarından 

biri de kadınların bu üstinsan kavramından çok uzak olmalarıdır. Nietzsche, gerçekte 

kadın ve erkek cinsiyetlerinin karşılaştırılamayacağını savunur. Çünkü erkek ve ka-

dın birbirine ne eşit, ne de benzerdirler (Nietzsche, 1998). Kadın ve erkeklerin birbir-

lerine benzememelerinin nedenini ise Nietzsche’nin kadın tanımlamasında bulmak-

tayız. Ona göre kadınlar sadece doğrular gibidir. Ancak doğru tanımlamasını da göz 

önüne aldığımızda kadınlardan neyi kastettiğini daha iyi anlamış olacağız. Doğru; 

doğruların yanılsama olduğunu unutanların yanılsamasıdır (Nietzsche, 1997b: 142). 

O halde kadını bir doğru olarak kabullenirken, bir mülk gibi görmektedir. Kadını, 

değeri belli olan ve önceden kabullenilmiş bir şey gibi algılar. Ancak bu kabullenme, 

aldatıcı ve gerçekte olmayan bir yanılsamadır (Sarup, 1997: 77).  

Yanılsama yoluyla kavranabilen kadının, bu görünümden kurtulabilmesi 

için akıl yoluyla kendini yaratması ve içgüdülerinden kurtulması gerekir. Ancak ka-

dının kendisinde böyle bir güç yaratması mümkün değildir. Nietzsche’ye göre kadı-

nın içgüdülerinden kurtulamamasının nedeni, kadınların bir hayvandan daha çok acı 

çekiyor, daha incinir, daha sevgiye muhtaç, daha fazla hayal kırıklığına mahkûm 

oluşu ile açıklanabilmektedir (Nietzsche, 1997b: 144).  
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Kadınları bu biçimde ortaya koymaya çalışan Nietzsche’nin kadın konusun-

da asıl üzerinde durduğu nokta, onların üstinsan kavramına ulaşmadaki yetenek yok-

sunluğu ya da istemsizliğidir. Kadın hayvandan üstinsana geçiş ve yokoluş yolunda 

istemsizdir. Đstem ise yaratmadır. Kadın duygularına boyun eğip, kendini yeniden 

yaratma konusunda istemden uzaktır. Kadın bu anlamıyla kendisini yaratıp, gerçek-

leştirmekten de uzaktır. Kadının duygusallığının temelinde ise bu yatar. Kadının, 

kendisi ile mücadele etmeyip, karşı koyamadığı duygularına boyun eğmesi onun üst 

insana ulaşmasını engeller (Kökalan, 2001: 153).  

Sonuç olarak, Ian Hacking’in de vurguladığı gibi, yüzyıllarca bilim çalışma-

larında Rönesans’ı yaratan erkeklerdi ve yıllarca bu ideolojinin egemenliği altında 

yetişen, yaşayan ve çalışan erkeklerin ve kadınların özellikleri ve davranışları bu 

ideolojinin iddialarından ve beklentilerinden etkilendi. Keller’in Toplumsal Cinsiyet 

Ve Bilim Üzerine Düşünceler adlı eserinde bu konuyla ilgili olarak yaptığı çağrı ise 

oldukça dikkat çekicidir. Ona göre bilimin, eril bir proje olmaktan çıkartılıp insani 

bir proje olarak yine bilimin içinden (kişilerce) düzeltilmesi ve duygusal emek ile 

düşünsel emek arasındaki, bilimin erkeklere tahsis edilmiş bir alan olarak kalmasını 

sağlayan işbölümünün reddedilmesi gerekir (2007: 12). Eve kapatılan kadın yıllarca 

bilimsel alandan soyutlanmış ve kadın ile ilgili birçok konu erkek bakış açısından 

değerlendirilmiştir.  

Görüldüğü üzere, 19. yüzyılda kadın hakları üzerine tartışmalar, kesin ola-

rak erkeklerin tekelindedir. 18. yüzyılın soylu, aydınlatıcı evreninden sonra, burjuva-

nın 19. yüzyılda saygınlık kazanması, kadınlar hakkındaki önyargıların bütünüyle su 

yüzüne çıkmasına neden olmuş, bu durumda kadınlar arka planda kalmayı tercih 

etmişlerdir. Burjuva kadının lehine gelişen her türlü olguya karşı çıkmıştır. Bir yan-

dan kadının eşitliği ve zekâsı üzerine çatışmalar sürüp giderken, diğer yandan burju-

va yavaş yavaş, ama kararlı bir biçimde, toplumlara ataerkil yapıyı yerleştirmiştir. 

Uygar toplumlarda kadının aşağılanması, özellikle evlilik kuramları ile daha da güç 

kazanmıştır.  

19. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde kadın, geleneksel ve ilerici fikirlerin ka-

rışımı bir analiz şeklinde tanımlanıyordu. Erkek ve kadın, iki karşıt cins olarak nite-
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leniyor ve erkekte, akılcılık; kadında da duygusallık ön plana çıkarılıyordu. Bu ne-

denle kadının erkeğe boyun eğme zorunluluğu savı, yumuşak bir ifade ile formüle 

edilerek, kadın, erkeğin kişiliğini tamamlayan bir varlık olarak gösteriliyordu. Bu 

anlamda, kadının kadınsallık özellikleri, yumuşaklık, iyilik, duygusallık, uysallık ve 

sevecenlikti. Ayrıca kadının kişiliğinin ana öğeleri, alçak gönüllülük, çekingenlik, 

kendi çıkarlarını ön planda görmemek ve temizlikti. Temizlikten ruhsal temizlik ve 

delicacy (ruhsal incelik) anlaşılıyordu. Ama kadının olumlu olduğu kadar, olumsuz 

özellikleri de vardı ve de bunlar sayılamayacak kadar çoktu. Bu noktada, burjuva 

kadını, moral açısından örnek kadın olarak algılanıyordu. Kötü nitelikleri kişilikle-

rinde barındıran kadınlar genellikle alt sınıftan (işçi sınıfı) kadınlardı (Kadıoğlu, 

2001: 187).  

Kısacası, kadının biyolojik bir varlık olması, erkekle eşitliği, cinslerin ka-

rakterlerinin uyarlanması ne olası, ne de arzu ediciydi. Kadın, kişiliği için saptanmış 

özellikleri çerçevesinde hareket etmeli ve yalnız bağlı bir eş, özverili bir anne ve 

çalışkan bir ev kadını olmalıydı. Aile ve yuva, barışın, mutluluğun ve güvencin bir 

simgesiydi. Barbara Moas’ın da vurguladığı gibi aile bir tapınaktı ve bu tapınak yıkı-

cı dış dünyadan korunmuş bir biçimde, kadının töresel meziyetlerini geliştirebileceği 

ve erkeğin kaybettiği insanlığını bulabileceği bir yer olarak dayatılmaya çalışılıyordu 

(Kadıoğlu, 2001: 188).  

Bütün bunlara rağmen, 19. yüzyılda feminist hareket kadınların eğitimini ön 

plana çıkarmış ve pek çok ülkede, eğitim, feminist talepler arasında önceliği almıştır. 

Feministlerin her yeni devrimle birlikte yeniden tanımladıkları bir rol gereğince, ka-

dının sosyal statüsünde eğitimin ne kadar önemli olduğu kavranmıştır. Kadınlar, 19. 

yüzyılda özellikle 1780 ile 1880 yılları arasında eğitim alanında ciddi gelişmeler gös-

terirler. Özellikle ilk ve orta dereceli okulları bitirenlerin oranı, bütün Avrupa ülkele-

rinde oldukça yüksektir. Okuma ve yazma, kadınlara modern dünyaya uyum sağla-

mada yeni kapılar açıyordu. Kız çocukların eğitim konusu, kilise ile devlet arasındaki 

bir güçler savaşımı durumundaydı. Kiliselere bağlı okullarda reform yapabilmek 

olanaksızdı, bu ancak devlet okullarında olasıydı ve bu konudaki kararlar genellikle 
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babaların dünya görüşü ile yakından ilişkiliydi. Ama ilerleyen süreç içinde devlet 

okullarına giden kız çocuklarında artma görüldü (Kadıoğlu, 2001: 315-316).  

Yüzyılın ikinci yarısında sorun giderek kadınların orta ve yükseköğretim ve 

mesleki eğitim olanağından yararlanma sorunu haline geldi ve kadınlar mücadelele-

rine devam ettiler. Đlk kez Đngiltere’de Cambridge Üniversitesi kadınlara sınav hakkı 

tanıdı ama törel nedenler göz önüne alınarak bu kız öğrenciler üniversitenin dışında 

başka bir bölüme yerleştirildi. Tıp dünyası, kadınların yüksek eğitimine, hâlâ kadın-

ların annelik görevlerini yerine getiremeyecekleri gerekçesiyle karşı çıkıyordu. Ka-

dınlar, Cambridge’de ancak 1875 tarihinde akademik dereceye ulaşma hakkını ka-

zanmışlardı. Ama 1914 yılında bile orta dereceli okullarda ders veren kadın öğret-

menler parmakla sayılabilecek kadar azdı.  

1878 yılında ise Londra Üniversitesi, ilk ve tek kadın mezununu veriyordu. 

Fakat kadınların birçok güçlüğe gögüs germesi gerekmekteydi. 1869’da tıp tahsili 

yapmak isteyen birkaç kadın Edinburg Üniversitesi ders salonuna girdikleri zaman 

erkek öğrencilerin getirdikleri bir koyunla baş başa bırakıldılar. Tahtada; basit hay-

vanların buraya girişleri yasak değildir yazılıydı. Dört yıl sonra bu genç kadınlar 

bitirme sınavlarına girip diploma almak istediklerinde, üniversite yöneticileri tarafın-

dan geri çevrildiler. Genç kadınların üniversiteye karşı açtıkları dava, üniversitenin 

kazanmasıyla sonuçlandı. Benzeri olaylar dünyanın her tarafında tekrar etti. Fran-

sa’da tıp tahsili yapmak isteyen bir genç kadının resmi erkek öğrenciler tarafından 

yakıldı. Đspanya’da 1881’de yine bir genç kadın erkek öğrenciler tarafından taşlandı. 

Üniversiteler, sınavları kazanmış genç kadınlara, diploma vermeyi reddederek, yal-

nızca sertifika vermeyi kabul etti. Diğer taraftan Đngiltere’de Josephine Butler ve eşi 

G. Butler, eğitim konusunda büyük çabalar göstermiştir. Bu insanlar birçok kişiyi 

yüreklendirmiş ve eyleme davet etmiştir. Fakat ne yazık ki, birçok kadın kız çocukla-

rının erkek çocuklarına eşit düzeyde eğitilmelerinin gerekli olup olmadığı konusunda 

kararsızdılar (Kadıoğlu, 2001: 316-318).  

19. yüzyılda kadın hareketleri uluslararası boyutlara ulaşmıştır. Bunun en 

önemli faktörlerinden biri, bir ülkeden diğerine yapılan yolculuk ya da göç olgusuy-

du. Kadınların tek başına yolculuklarının hoş karşılanmadığı bir dönemde yalnız ba-
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şına komşu ülkeleri ziyaret ederek, buralarda genel izlenimler bırakan kadınlar vardı. 

Flora Tristan gibi yalnız yolculuk eden kadınların, ön yargılar nedeniyle otellere bile 

alınmadığı göz önüne alınacak olursa, onların bu girişimlerini medeni cesaret olarak 

nitelemek yanlış olmazdı. Seçilen ülkelerin başında Kuzey Amerika geliyordu. Öte 

yandan Amerika’dan Avrupa’ya gelen kadınlar vardı ve bunlar yeni kadın tipini can-

landırıyorlardı. Avrupa dışından geldikleri için onlara seksüel emansipeye sahip, 

entelektüel kadınlar gözüyle bakılıyordu. Amerikalı kadınlar kadar Rus ve Yahudi 

kadınları da ilgi çekiyordu. Bu kadınlar hem aydın çevreler içindeydiler, hem de baş-

kaldırma yürekliliğini gösterebiliyorlardı. Yahudi asıllı Emma Goldman, Amerika’ya 

göç ettikten sonra Ben yalnız para ve iş aramıyorum, özgürlükte istiyorum diye bağı-

rırken, başkaldırma yürekliliğini gözler önüne seriyor ve birçok kadına önderlik edi-

yordu (Kadıoğlu, 2001: 335). 

Bu dönemdeki feminist hareketlere örnek vermek gerekirse, Đngiltere’de ka-

dın hakları için yazılan ilk manifestodan bahsetmek gerekir. Bu manifesto, 1825’te 

William Thompson tarafından yazıldı. Her ne kadar imzası olmasa da Anne 

Wheeler’le ortak yazıldığı bilinmektedir. Burada evli kadınların çıkarlarının kocaları 

tarafından korunduğu tezine karşı çıkılır (Sevim, 2005: 40). Wheeler ile Thompson 

Appeal on Behalf of Women’da (1825), rekabetçi ekonomik yapının kadınları kol-

layacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini savundular. Ülke düzeyinde örgütlenen 

Chartist kadınlar, orta sınıf kadınların açıkta konuşma hakkının henüz yeni ve sallan-

tılı olduğu bir zamanda halka açık konferanslar verdiler. 1848 Devriminde genç 

Louise Otto ve Narcyza Zmichowska etrafında bir çoşkular çevresi oluştu. Özgürlük 

ve eşitlik coşkularıyla harekete geçen bu kadınlar halka daha iyi eğitim getirmek ve 

serfliğin kaldırılması için çalıştılar. Anna Lavermannova’nın edebiyat salonu Çek 

kadınların Avusturya-Alman kültürünün pençesinden kurtulmalarına ve olası bir en-

telektüel kurtuluş için Fransa’ya gitmelerine yardımcı oldu (Käppeli, 2005: 452). 

Feministler sadece siyasal hareketlerden değil, dinsel muhalefet merkezle-

rinden de destek aldılar. Yüzyılın başında ve ortasında Birleşik Devletler’de ve Đngil-

tere’de Quaker ibadet toplantıları ve 1830-1840 uyanışı sırasında Đsviçre’de ve Hol-

landa’da ortaya çıkan hayır kurumları, orta sınıf kadınların geleneksel rollerinin dışı-
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na çıkmalarına olanak sağladı. Oldukça gelişmiş bir sosyal bilinç, kadınları konuş-

maya ve örgütlenmeye teşvik etti. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa feminizmi dev-

rim ve dinsel muhalefet ruhundan yararlandıysa, Birleşik Devletler’deki feminizm de 

öncü ruh damgası taşıdı. Abigail Adams gibi özgürlüğün kızları Aydınlanma’nın, 

Fransız Devriminin kadın yazarları gibi, çeşitli kuramlar ortaya koydular. 1830’larda 

Amerikan Devrimini izleyen dinsel dirilişlerde kendilerini ifade etmeyi öğrenen 

Amerikalı orta sınıf kadınlar siyaset okullarının kölelik karşıtı hareketlerinde etkin 

rol oynamasına neden oldular (Käppeli, 2005: 453).  

Kuzey Amerika’da çağın feminist hareketleri, özgürlüğün kızla-

rı”sloganıyla, ulusal bağımsızlık ve köleliğe karşı hareketlerle el ele yürüyerek ge-

lişmişti. Ulusal sınırlar içinde kadın kuruluşlarının organizasyonu düşünülüyordu. 

1837 yılında kadın haklarını savunan Female Anti-Slavery Association (Köleliğe 

Karşı Kadın Birliği) kuruldu. Bunun ardından Sarah Bagley’in 1845 yılında kurup, 

bir yıl sürdürdüğü, Đşçi Kadınları Reform Birliği dikkati çeker. 1848 yılında gündeme 

taşınan ve on yıl süren Yasal Eşitlik Birliği ile Amerikan kadınları, haklarına ilişkin 

savaşımlarına yeni bir politik bakış açısı kazandırdılar. Özellikle, köleliğe karşı ver-

dikleri savaşımda yeteneklerini kanıtlama olanağını yeterince elde edebiliyorlardı 

(Kadıoğlu, 2001: 340).  

19. yüzyılın ikinci yarısı dünya için farklı bir deneyimin yaşandığı zaman 

dilimiydi. Bu yıllarda insanlık devrimci sosyalizmin gelişmesine tanık oldu. Bu akım 

Karl Marx ve Engels’in etkisi altında kapitalizmin temelini oluşturan üretim araçları-

nın özel mülkiyetine karşı çıkıyor, proleterya devriminin bu sistemi yıkarak mülkiye-

ti, halkın ortak mülkiyetine dönüştürmesini öngörüyordu. Marx ve Engels, kadınları-

nın kurtuluşuna, proleteryanın kurtuluşunun bir sonucu olarak bakıyorlardı. Bu sis-

teme göre her iki cins işçinin yaşadığı kötü koşulara son verilmiş olacaktı. Zamanla 

sosyalistler feminist hareket içinde ağırlık kazanmaya başladılar. Fakat her ne kadar 

kadınların kurtuluşundan bahsetse de feministlerin eleştirdikleri bir nokta vardı. O da 

bu sistemin özel olarak kadının durumuna eğilmemesiydi (Sevim, 2005: 42).  

Öte yandan liberaller, her zaman kadınların yanında yer aldı ve her zaman 

kadın haklarını savundular. Avrupa devletleri yönetim yönlerini saptama içerisindey-
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ken, birçok feminist kuruluş da ilerici, liberal kesimlerde yerlerini alıyor ve onlara 

eşitlik prensibine dayanan toplumsal ve siyasal gelişimlerinde destek oluyorlardı. 

Avrupalı kadınlarla, Amerikalı kadınlar, bu ortak noktada birleşiyorlardı. Avrupalı 

feministler, Amerikalı kadın girişimcilerin çabalarıyla, 19. yüzyılın sonunda eşit eği-

tim ve cinsel eğitim konularında bilinçlendiler. Kadınlara oy hakkı veya hükümetle-

rin sokak kadınlarına karşı aldıkları tutumlarını protesto amacıyla, Kuzey Amerika, 

Fransa, Almanya ve Đngiltere’de kadınlar harekete geçtiler. Oy hakkı isteminde bulu-

nan kadınlar, kamusal kimlik kazanmaya başlamışlardı. Bu savaşımda tüm demokra-

tik araç gereç ve yöntemler kullanılıyordu. Konferanslar, seminerler, basın, dilekçe-

ler, mitingler, ulusal veya internasyonal kongreler yapıyorlardı. Bu eylemler, karşı-

lıklı iletişimi güçlendiriyor ve internasyonel bir ağ kurulmasını sağlıyordu (Sevim, 

2005: 41).  

Bu dönem de yine pek çok feminist yayını görmek mümkündür En önemli-

lerinden biri 1859’da yayınlanan English Women’s Journal’dı. Editörü, Emily 

Davies dergiyi kızların eğitimini iyileştirme savaşında bir platform olarak kullandı. 

Susan B. Antony, 1868’de yayınlanan The Revolution’ın bürolarını New York’lu 

işçi kadınlarını örgütlemek için kullandı. La Frande (1897) Fransız feminist kültü-

rünün gerçekten önemli bir organıydı ve Parisli kadınlar için bütün bir yaşam tarzını 

temsil etmekteydi. Aynı dönemde Clara Zetkin, Akbeiterin (1891) adlı bir gazete 

çıkardı. Kadın işçilerin siyasal bilicini yükseltmeyi amaçlayan bu yayın yüzyılın bi-

timinde sayfalarında reformist tartışmalara ortam sağladı. La Frande adlı feminist 

cumhuriyetçi günlük gazete ise, kadınlar için bir bedava iş bulma bürosu kurdu 

(Käppeli, 2005: 453-455).  

Kısaca 19. yüzyıl feministleri, yüzyılın koşulları altında kendi kişilikleri ve 

kadın hakları için savaşım vererek, büyük yüreklilik gösterdiler. Her şeye rağmen, 

hareket serbestilerini kısıtlayan ve davranışlarını yönlendirmeye çalışan otoriteye 

karşı baş kaldırmışlardı. Çok yalın istekleri için bile büyük savaşım vermeleri gerek-

ti. Bu yüzyıl feminizmi için hukuksal boyutlar çok önemliydi. Çünkü yasal hakları 

elde edip, devlet vatandaşı kimliğine sahip oldukları anda, savaşımları daha kolay 

olacaktı.  
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19. yüzyıl feminizminin temel ilkelerinden biri ve de en önemlisi, kadınların 

insani birer varlık olarak kabul edilmesi ve insani bir takım hakları olduğuydu. Bu 

yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında, bağımsız bir feminist stratejisi söz konu-

suydu. Özel yaşam çerçevesinde, belirli bir güce sahip olmak, cinslerin farklılığı ko-

nusunda geniş çevrelerde tartışmak ve kuramlar geliştirmek çabasındaydılar. Yalnız 

ev kadını ve anne olarak değil, ergin birer devlet vatandaşı olarak siyasal ve toplum-

sal alanlarda söz sahibi olmak istiyorlardı.  

1.7. 20. Yüzyılda Kadın 

Fransız yazar Gaston Raguet; Yeni bir uygarlığın şafak vakti diye tanımlar 

çağı. Modern yüzyıl olarak tarihe geçen bu dönem bir geçiş, bir ileri atılım ve bir 

dönüşümdür. 1890’lardan başlayarak 1925 yıllarına kadar her alanda birçok değişik-

likler olmuştur. Bu değişim ve gelişim henüz başlangıç safhasında olan birçok olgu-

nun hızını artırmakla kalmamış, aynı zamanda başka bir yöne doğru kaymasını sağ-

lamıştır, endüstriyel devrim, kentleşme, bürokratlaşma ve demokratik sistemin uygu-

lanmaya konması v.b. bu süreç içerisinde oluşmuştur.  

Doğal olarak bu yenilikler çağında, genel anlamıyla modern yaşama giriş 

sürecinde, kadınlarda kendilerine düşen payı aldılar. Onlar da yeni yaşam koşulları 

altında kendilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kimliklerinde ve dış görü-

nümlerinde değişmeler oluyor ve gelecekteki beklentileri kadar dünya görüşleri de 

geçen yüzyıldan çok daha farklı boyutlara ulaşarak genişliyordu. Yeni yüzyıla girer-

ken kadın yeni umutlar ve beklentiler içerisindeydi, ama modern toplumda arzu ettiği 

boyutlarda kendisine bir yer açabilmesi, yine geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi çok 

uzun ve zahmetli bir mücadelenin sonucunda gerçekleşecekti.  

Kadına modern toplum ve meslek alanları içerisinde aradığı yeri bulmasına 

yardım eden birçok faktör vardı. Bu faktörlerden biri Kuzey Amerika’nın teknolojik 

gelişimi, diğeri ise 20. yüzyılın 1920’leri içine alan zaman içerisinde Amerika Birle-

şik Devletlerinde sürdürülen feminist hareketlerdi. Teknolojik gelişimler ve Ameri-

kan feminist hareketleri, modern kadının günümüzdeki resminin genel hatlarıyla çi-

zilmesine aracı olmuş ve tüm bir yüzyıl içinde, cinsler arası ilişkilerin değişikliğe 
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uğramasında büyük bir rol oynamıştır. Ama kadınlar yeni gelişim çerçevesinde bir 

takım kapıların kendilerine açılmış olduğunu izlerken, kimi eşitliklerinde büyük ka-

yıplara uğradıklarına tanık olurlar (Kadıoğlu, 2005: 10-11).  

Savaşlar, totaliter rejimler ve ekonomik krizlerin yüzyılı olan bu süreçte ka-

dınlar geçmiş tarihlerinde yaşamadıkları kadar ezilmiş, acı çekmiş ve yalnız bırakıl-

mışlardır. Kadına kadınsal bilincine ulaşmasında yardım eden ve ön ayak olan liberal 

sistemin yanında, ilginçtir ki dünya savaşlarının da rolü büyüktür. Pek çok tarihçi 

savaşların, özellikle Birinci Dünya Savaşının kadın erkek ilişkilerini temelinden sars-

tığını ileri sürer. Geçmiş yüzyıllardan yakın tarihlere kadar kadın hareketlerinin ön-

cülüğünü yapmış üst sınıf ve orta sınıf kadınlarının evlerinin dışlarına taşan uğraşıları 

Birinci Dünya Savaşı sırasında başlar. Kadınların eşitlik ve özgürlüklerine ilk ciddi 

adımların bu dönemlere rastladığı dikkat çeker. Birinci Dünya Savaşında kadınlar ilk 

kez, geleneksel kadın rolleriyle ülkeye hizmet edemeyecekleri bilincine varmışlardır.  

Savaş, üst ve orta sınıf genç kızlarını da ayrıcalıklı konumlarından çekip 

koparmıştır. Genç kızlar artık zamanlarının çoğunu müzik ve resim gibi uğraşılarla 

geçirmemekte, tersine sosyal hizmetler alanında çalışmalar yapmaktadırlar. Bu yeni 

uğraşılarıyla giyim, kuşamlarında da bir devrim yapma olanağını elde ederler. Dar 

korselerini atar, elbiselerinin boyutunu kısaltır, sadeleştirirler. Birinci Dünya Savaşı 

ile birlikte yeni bir kadın tipi doğmaya başlar. Üst ve orta sınıf kadınları Birinci 

Dünya Savaşı gerçeğinin onları geleneksel rollerinden kopararak, kadınlar için konan 

sınırları aşma olanağı yarattığını, böylece özel yaşamlarında olduğu kadar meslek 

alanlarında da büyük ilerlemeler kaydettikleri söylerler.  

Öteki taraftan ise işçi kadınları savaş öncesinde olduğu gibi savaş sonrasın-

da da fabrikada çalışmak ve bunun yanında günlük ev görevlerini de yerine getirmek 

zorundadırlar. Birinci Dünya Savaşının kadınları hedef alan diğer bir olumsuz yönü 

ise savaşın başlamasıyla birlikte eski tutucu değer yargılarının yeniden diriltilmeye 

çalışılmasıdır. Kadınların savaşın bitimiyle iş dünyalarını terk edip ocaklarının başı-

na dönmeleri istenmiştir. Bir yandan yurtsever duygular alabildiğine sömürülmüş, 

öte yandan dinin, törenin yok olduğu ileri sürülerek insanlara, özellikle kadınlara 

baskı yapılmaya çalışılmıştır (Kadıoğlu, 2005: 18-19).  
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Đngiltere’deki ezici bir çoğunluğa sahip tutucu kesim, toplumsal eşitlikten 

bağımsızca ve alabildiğince yararlanmak isteyen kadınlara flapper (çığırtkan) adı 

takıyor, onlara kötü kadın damgası vurmaya ve onları toplum dışına itmeye çalışı-

yordu. Bu saldırılara hedef olan kadınlar genellikle sık sık dans lokallerinde eğlen-

meyi seven, kamuoyunun gözleri önünde sigara içen ve yeni moda kısa etekler giye-

rek, çarliston yapan kadınlardı. Ama kilise ve etrafındaki tutucu cemaat onların sö-

züm ona bir erkek gibi yaşam sürmelerini Tanrının yolundan ayrılmış olmanın bir 

belirtisi sayıyor, bu kadınlara ateş püskürüyorlardı (Kadıoğlu, 2005: 160). 

Bununla birlikte bu yüzyıl, kadınların sonunda –ve erkeklerden epey sonra- 

modern dünyaya girdikleri bir yüzyıl oldu. Modern teknoloji, erkeklerin yanı sıra 

kadınlara daha iyi sağlık ve daha uzun yaşam nimetini getirdi. Bebek ölümleri ciddi 

biçimde azaldı. Kadınlar mümkün olan en iyi eğitimleri aldılar. Büyüyen kentler ve 

çoğalan tüketim malları yaşama tarzını değiştirdi. Kadınlar için bunun anlamı ev 

işlerinde ve çocuk büyütmenin doğasında değişim demekti. Bu faaliyetlere daha az 

zaman ayrıldığı için, sosyal yaşama daha fazla zaman kaldı (Thébaud, 2005: 19).  

Bu olgunun bir sonucu olduğu kadar ona paralel bir gelişim içerisinde geniş 

alanları bünyesine alan kitle kültürü de kadınlara sonuçta değişim kapılarını açmıştır. 

Kitle kültürü yalnızca davranışlarda değişikliklere neden olmaz, aynı zamanda erkek 

ile kadın arasındaki kültürel zıtlıkların nasıl bir devinim geçirdiğini açık bir biçimde 

ortaya serer. Bu konuda rol oynayan en çarpıcı faktör olarak kadın medyası, 

Hollywood filmleri ve endüstri reklamlarının doğuşu gösterilebilir (Kadıoğlu, 2005: 

10-11). 

Lary May bu konuyla ilgili görüşlerini Screening Out The Past adlı yazı-

sında şu şekilde dile getirir:  

Birkaç öfkeli birey, kadınlara erkekler karşısında geleneksel 
yerleriyle ilgili düzeltilmiş ve olduğundan iyi gösterilen bir 
imaj satıldığını yüksek sesle bağırmasına rağmen, kadınlık 
modellerini tarif etmede popüler medya ve reklâmcılık baskın 
çıktı… Reklâmcılık kadınların erimine ve tercihine feminist 
vurguyu çökertip, bireysel tüketimciliğe dönüştürdü; sosyo-
psikolojik meslekler feministlerin cinsel özgürlük ve evlilik 
alanında söz hakkı iddialarını evcilleştirdi; cinsel işbölümüne 
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feminist meydan okuma örtbas edildi. Hollywood filmleri 
özel mahremiyetin özgürlüğe eşit olduğu ve pahalı bir oto-
mobilin rahatlığının iyi bir yaşam arayışına bedel olduğu me-
sajıyla birlikte, binlerce sözcüğe değer selüloit bir imajı taşı-
dı. Bu adaptasyonlar feminizmin meydan okumalarını onları 
uygulamaya sokma kisvesi altında silahsızlandırıldı (2005: 
92-93).   

Tıpkı Birinci Dünya Savaşından önce uluslararası kadın hareketi zirvedey-

ken feminizm ulusal sınırlara aldırmadıysa, pazarlama ve medya güçleri de bu sınır-

ları tanımadı. Avrupa Sinemasını kendi ürünleriyle dolduran Amerikan film sanayi 

aracılığıyla, Amerikan tarzı modern kadının kurtuluşuyla ilgili tikel bir model, Avru-

palı izleyiciye taşındı. Avrupalı tüketiciler idealleştirilmiş modern Amerikalı kadın 

resmini Amerikalılardan daha katışıksız bir biçimde kabul ettiler (Cott, 2005: 93). 

Psikolojinin ve imgelerin yüzyılı olarak tanımlanan 20. yüzyılda yaratılan kadın tipi 

cinsiyetler arası artan eşitsizliği gizlemek amacıyla kullanıldı.  

Françoise Thébaud’a göre bu süreçte kadınlar, erkeklerin ve ailenin hizme-

tinde özel bir rolü yerine getiren kişiler olarak görüldüler. Modernlik takılarıyla süs-

lenen, bilim tarafından onaylanan, filmlerde, gazetelerde, dergilerde ve reklâmlarda 

tanıtılan ev kadını ve anne modeli zaferle demokratikleştirildi. Hükümetler –sadece 

diktatör hükümetler değil- nüfus artışını resmi bir sorun haline getirdiler. Çocuk ye-

tiştirme tıbbi bir uzmanlık haline geldi. Psikologlar anne-çocuk ilişkileri hakkında 

normatif duyurular çıkardılar. Bütün bu faktörler kadınların evde kalması için yeni 

baskılar yarattı. Gerçekten de birçok ülkede savaş kuşağının mesleki bakımdan en az 

aktif ve çocuk doğurma bakımından en verimli kuşak olduğu ortaya çıktı ve ev ka-

dınları ilahlaştırıldı (2005: 14).  

20. yüzyılda cinsellik artık meşru bir haz kaynağı sayılmakta ve kadınların 

cinselliği kabul edilmekteydi; fakat uygun ifade yerinin evlilik olduğu savunulmakta 

ve kadınlar, inanılmaz ince film yıldızlarının, modellerin ve güzellik kraliçelerinin 

simgelediği yeni güzellik ideallerine ulaşamamaktan endişe etmekteydiler. Bu arada 

yeni bir modern kadın imajı yerleşti: Kadın profesyonel bir yuva yapıcıydı, aynı anda 

hem ailenin kraliçesi hem zeki tüketiciydi. Reklâmlar ürünler ile birlikte imaj da 

satmaktaydı. Yeni kadın eskisinden daha farklı gibi görünebilir; fakat reklâmlar biz-
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zat kadınları cinsel nesnelere, istenir metalara dönüştürdüğü için, temelde çok şey 

değişmemişti. Yaygın, saldırgan pornografik görüntüler dergilerde ve video kasetler-

de yaygınlaştı (Thébaud, 2005: 15). 

Firmalar piyasaya sürmeye çalıştıkları ürünlerin reklâmlarında hedef kişiler 

olarak yalnızca ev kadınlarını almakta ürünlerinin sürümünün artacağından emin bir 

biçimde onlar için daha modern bir mutfak, daha iyi leke çıkaran çamaşır tozu, daha 

modern ve şık çamaşır makinası veya elektrik süpürgesi v.b. eşyaları hemen hemen 

her yıl yenileyerek piyasaya sunuyorlardı. Ev kadınlarına yönelik ürünlerde empoze 

edilmeye çalışılan öğe bu kadınların görevlerini kusursuz ve mükemmel biçimde 

yerine getirmeleriydi. Çoğunlukla onların vicdanlarına seslenerek, iyi yıkanmamış 

bir gömlek yakasının bir erkeği ne derece mutsuz ettiğini ve hatta erkeğin mesleki 

alandaki yükselişine engel olduğu vurgulanıyordu. Kadının vicdan azabı duymadan 

aile içindeki yaşamını sürdürebilmesi, ancak reklamlarda sunulan ürünlerin kullanımı 

sayesinde olabilirdi (Kadıoğlu, 2005: 334-335).  

Magazinler ise özellikle genç, kendine güvenli kadın tipini kamuoyuna su-

nuyordu. Bu kadınlar genellikle tanınmış, ekonomik özgürlüğe sahip, genellikle si-

nema yıldızlarıydı. Kozmetik, pahalı aksesuar ve mücevher başarılarının gizemleriy-

di. Bunlar normal genel kadın tipleri olarak empoze edilmeye çalışılıyor ve kadınlar-

dan onları taklit etmeleri bekleniyordu. Kısa bir süre sonra New York’da ideal güzel-

lik ölçülerine uygun bir taş bebek yaratıldı. Barbie adı verilen bu güzel, yarım yüzyı-

lın üzerinde bir süre boyunca kız çocuklarının oyuncak raflarında yer almıştır. Barbie 

taş bebekle genç kızlara ve kadınlara verilen mesaj çok basittir; yaşama pembe göz-

lükler ardından bak, güzel, sportif ve dinamik ol. Kısacası Barbie’yi örnek al, onun 

gibi görünmeye çalış (Kadıoğlu, 2005: 335-337).  

Daha sonra faşizmin bir güç olarak ortaya çıkışıyla birlikte gelişen olaylar 

ve Đkinci Dünya Savaşı, henüz Birinci Dünya Savaşının yorgunluğunu üzerinden 

atamayan dünya insanı için çok acı bir gerçek oldu. Bu keşmekeşlik içinde kadının 

kadın hakları konusuna ayırabileceği zaman kalmamıştı. Uluslararası dayanışma gibi 

kavramlar bu savaşla birlikte tarihe karışmış ve kadınlar yalnızca kendi ülkeleri ve 

aileleri için savaşır olmuşlardı. Daha önceki yılların eğlenceli hafifliğine ve bohem 
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yaşamına son verilmiş, pedegojik, sosyolojik ve sanatsal evrimler önemini yitirmişti. 

Birçok kadın geleneksel, kendilerine en küçük söz hakkının bile fazla görüldüğü ya-

şamlarını, mutluluk anlayışlarını, gerçekleri ve konumları açısından algıladıklarını 

bilinçaltına iterek var oldular.  

Kadınlar bu savaşta Birinci Dünya Savaşından daha yoğun biçimde ülkele-

rine hizmet etmeye, kitleler halinde çalışmaya başladılar. Savaşın başlangıç yılların-

da, hastanelerde ve yaşlı bakım evlerinde gönüllü olarak hizmet veriyorlardı. Ama 

kısa bir süre sonra bu savaşta koşulların çok daha ağır ve farklı olduğunu, kendile-

rinden daha fazla sorumluluk istendiğini anladılar. Kısa bir süre sonra birçok kadın 

savaş endüstrilerinde çalışmak zorunda kaldılar. Birçok ülkede daha fazla kadını iş 

dünyasına sokabilmek ve onlardan daha yoğun verim alabilmek için programlar ha-

zırlandı ve yeni sistemler geliştirilmeye çalışıldı (A.g.e: 258-259).  

Örneğin Amerika; Japonya, Almanya ve Đtalya’nın kendisine savaş ilan et-

mesiyle birlikte işin ciddiyetini kadınlara anlatabilmek ve tüm ülke çapında kadınlara 

hızla ulaşabilmek amacıyla çeşitli reklâm kampanyalarına başvurdu. Bu reklâmlarda 

kadının barışın ve özgürlüğün simgesi olarak yer almasına özellikle özen gösterildi 

ve kadının vicdanına seslenildi; Kadın, zafer senin elinde sloganları taşıyan afişler 

ülkenin her bir köşesine asıldı. 1941 ile 1945 yılları arasında altı milyon kadın bu 

yöntemlerle iş dünyasına girdi. Bu yeni gelişimle Kuzey Amerika’da o tarihe kadar 

görülmemiş bir oranda kadının savaş endüstrisinde ve diğer endüstri alanlarında ça-

lıştığı saptanmıştır. Oranları tüm çalışan kesimler arasında yüzde elli üçe ulaşan ka-

dınlar gece-gündüz demeden savaş ürünlerini aralıksız çalışarak üretiyorlardı. Bu 

çerçevede kadınların gece vardiyalarında çalışma yasakları kaldırılıyor, çok ağır iş-

lerde çalışmalarına karşı konmuyordu. Kadınlar bu yeni görevleriyle kendi kişisel 

hedeflerini, sosyal ve mesleki aşama yapabilme arzularını bir yana bırakıyor ve ha-

yatta kalabilmek için çaba gösteriyorlardı. Amerika’da kadının işgücüne verilen de-

ğer yalnızca savaş yılları içindi. Kadın, erkek gibi vatandaşlık görevini yerine getiri-

yor ve doğal olarak onun savaş karşıtı bir düşünceyi geliştirmesine kesinlikle izin 

verilmiyordu. Tüm bu olup bitenlere rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok 
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bölgesinde hâlâ kadının geleneksel ev kadını ve annelik rolünden söz ediliyordu 

(Bock, 2004a: 302).  

Deborah Thom’un bulgusuna göre, savaş, kadınları genellikle zayıf cins ola-

rak gören ve bir kadının öncelikli rolünün insan ırkına anne olarak hizmet etmek 

olduğunu savunan sosyal kuramcıların düşüncesini güçlendirmek eğilimindeydi 

(Thébaud, 2005: 55). Tıpkı Thom gibi 20. yüzyılın en önemli kadın yazarlarından 

biri olan Virginia Woolf da kitabı Three Guineas da savaşların erkek egemenlik 

tutkusundan ve erkek kimlik sorunundan başka bir şey olmadığını yazıyor ve erkek-

lere şöyle sesleniyordu:  

Savaşı önleyebilmek için sizlere yardım edebilmenin en doğ-
ru yolu, biz (kadınların) sizler tarafından kullanılan sözcükle-
ri kullanmaktan kaçınmamız, sizin yöntemlerinizle hareket 
etmememiz ve yeni sözcükler arayıp bularak, kendi yolumu-
zu denememizdir. Savaşı önleyebilmek için sizlere en iyi bi-
çimde, sizlerin dışında kalarak, sizin toplumunuza girmeye-
rek, ama hedeflerimiz için çalışmalar yaparak yardım edebili-
riz (Kadıoğlu, 2005: 166).  

Virginia Woolf, savaşların yüzyılı olan bu süreçte erkeklerden daha barışçıl 

olan kadınlara yol göstermeyi amaçlıyordu. Kadınlar ile erkeklerin birleşerek faşist 

diktatörlere karşı cephe almalarını öneriyor ve kendilerine ait örgüt kurmalarını salık 

veriyordu. Üstelik kendi ülkesini de suçlayarak kadınlara yönelik diktatörlüğün rezil-

liğine (the iniquity of dictatorship) bir son verilmesini istiyordu. Nazizm ve faşizmin 

başlıca özelliğinin kendini ön plana süren bir erkeksilik (self-assertive virility) oldu-

ğunu vurgulayarak, Nazilerin kadınlarla endeksledikleri Üç K sloganına, kinder, 

küche, kirche (çocuk, mutfak, kilise) meydan okuyordu. Ona göre savaştan yana 

olanlar, militarist olanlar, kadınlar değil, salt erkeklerdi. Virginia Woolf, faşizm ve 

savaşla sonuçlanan erkek egemenliğine karşı tüm kadınları baş kaldırmaya çağırırken 

şöyle sesleniyordu:  

Bir kadın olarak benim ülkem yok. Bir kadın olarak kendime 

bir ülke istemiyorum. Bir kadın olarak benim ülkem bu dün-

ya (Urgan, 2004: 56-57). 
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Ne yazık ki, Virginia Woolf gibi düşünen feministler için Đkinci Dünya Sa-

vaşının başlamasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde hüküm sürmeye başlayan 

faşist rejimlerin sürgünlük, tutukluluk ve ölüm anlamını taşıyan acı yılları da başla-

mış oluyordu. Faşist rejim tüm kitle organizasyonlarını, bu arada kadın kuruluşlarını 

da kendi denetim ve baskısı altına almaktan geri kalmıyordu. Kadın örgütleri bu bas-

kı koşullarında tüm etkinliklerinden ve haklarından vazgeçmek zorunda kalıyorlardı. 

Faşist rejimin cinsel siyaseti bireysel özgürlüğe karşı çıkıyordu (Kadıoğlu, 2005: 

183).  

Üstelik birçok kadın kanıtlanmamış suçlardan dolayı yargılandı ve bunun 

bedelini çok ağır ödedi. Kamuoyu önünde saçları kazındı, giysileri üzerinden alındı, 

çırılçıplak bırakıldılar, alaylara ve hakaretlere uğradılar ve idam edildiler. Kadınların 

toplumun töresel ve yasal baskılarına karşı koyabilmeleri için ruhsal ve bedensel 

olarak güçlü bir yapıları olması gerekiyordu. Her kim bu gücü kendisinde bulamazsa 

o kaybediyor ve toplum tarafından dışlanıyor, kısacası 20. yüzyılın ortalarında bile 

kadın hâlâ geleneksel rolleri çerçevesinde değerlendiriliyordu. Bütün bunlara rağmen 

unutulmaması gereken gerçek şudur ki; kadınların desteği olmasaydı, büyük devlet-

ler faşist işgaline asla son veremeyeceklerdi.  

Elbette insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı, sivil ve askeri kurbanları on mil-

yonlarla sayılan topyekûn savaş yüzyılı ve kadınlara özel merhamet göstermeyen, 

aslında yeni kuşakların doğumunu önlemek için Yahudi ve Çingene kadınları imha 

eden bir soykırım yüzyılı oldu. Kadınlar da siyasal tercihlerinden ötürü acı çekmek 

zorunda kaldılar. Kurbanların bütünü için acımasız olan baskı, bazen özellikle kadın-

ları hedefledi ve totaliter rejimler ürkütücü aile suçu düşüncesine sıklıkla başvurdular 

(Thébaud, 2005: 18).  

Tüm bu olumsuzluklara rağmen en büyük değişim, bu yüzyılda, özel alanda 

olmuştur. Koca ile kadının eşit ortak oldukları ve erkeğin evin reisi olmadığı düşün-

cesi, ilk önce Amerikan ve Đngiliz Hukukunu ve daha sonra kıtanın hukuk sistemleri-

ni etkileyen bir düşünceye dönüşmüştür. Hukuk artık çeşitli aile tiplerini ve kadın 

rollerini benimsemiş; doğum kontrolüne ve kürtaja yönelik daha liberal tutumlar ka-

dınların kendi vücutlarını ve cinselliklerini yeniden elde etmelerine olanak vermiştir. 
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Giderek daha fazla sayıda kadın emek pazarına girdikçe, kültürel ve siyasal faaliyet-

lerine katıldıkça, özel hukuk da gelişmiştir. Azalan ev işi yükü kadınların kamusal 

alana daha fazla katılmalarını teşvik etmiştir. Sosyal yasaları ve vergi yasaları geçmi-

şin evlilik eşitsizliklerini cisimleştirmeye devam etmesine ve böylece birçok kadını 

çalışmaktan alıkoymasına rağmen, refah devletinin gelişi kadınlara daha fazla ba-

ğımsızlık verdi. Sadece kadınları korumakla kalmadı, aynı zamanda yeni iş olanakla-

rı yarattı ve aile bakımı yükünü de hafifletti. Rekor sayıda kadın çalışmaya ve okula 

gitmeye çalıştı ve eğitim sistemi erkek çocukları kollamasına ve birçok iş erkeklere 

ayrılmasına rağmen, bu değişimin önemli sonuçları vardır (Thébaud, 2005: 20-21).  

Öte yandan çalışan ve ekonomik özgürlüğüyle birlikte kendi yaşam çizgisi 

doğrultusunda hareket eden kadınlara, bu kez sosyologlar uyarılarda bulunuyorlardı. 

Sosyologlar çocukların anneleri tarafından ihmal edildiğini, dolayısıyla eğitimlerine 

aksaklıklara neden olduğunu ileri sürüyor ve anne babanın çocuklar üzerindeki eşit 

sorumlulukları göz ardı edilerek, yalnızca anneler eleştiriliyor ve annelere, annelik 

görevlerini yerine getirmeleri uyarısında bulunuyorlardı. Sosyolog Otto Speck, anne-

lerin çalışarak ve bu çok bencil davranışlarıyla çocuklarının gelişimine engel olduk-

larını söylüyor ve onları mantıklı olmaya çağırıyordu (Kadıoğlu, 2005: 332).  

1960’lı yılların ortalarına kadar kadın haklarından hiçbir durumda söz edil-

mez olmuştu. Feminizm kötü bir sözcük gibi kesin olarak ağızlara alınmıyordu. Bu 

dönem insanı, feminizmi, erkek düşmanı kadın hareketi gibi olumsuz bir kavramla 

tanımlıyordu. Kadın hakları konusunda hala dar görüşlü fikirler ve ön yargılar ege-

mendi.  

1968 yılı ise tıpkı bir yüzyıl öncesi gibi bir protesto ve ayaklanma yılı oldu. 

Öğrenciler ve işçiler sokaklara çıkıyor ve liberal reform taleplerinde bulunuyorlardı. 

Kadınlar da erkek öğrencilerle birlikte politik eylemlere katılıyor ve yavaş yavaş 

kadın hakları üzerine sorular sormaya başlıyorlardı. Başlangıçta kendi sorunları ko-

nusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını kavrıyorlar ve erkek arkadaşları 

tarafından da kadın konularında ciddiye alınmadıklarını saptıyorlardı. Ama bu durum 

onların giderek geleneksel rollerinden daha fazla kopmalarına ve eşitlik sorularına 

yanıt bulmaya doğru ciddi adımlar atmaya iten nedenlerin başında geliyordu. Yeni 
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feminist düşünceler eski siyasal ve ekonomik eşitlik istemlerine yeniden güncellik 

kazandırıyordu. Yeni feministler, kadını odak noktası olarak alıyor ve böylece erke-

ğin tüm olguların ölçüsü olduğu düşünce yapısına bir darbe indirmiş oluyorlardı. Bu 

açıdan kadınların yaşam çizgilerini yeniden çiziyor, öznel alın yazılarını erkeğe ve 

aileye bağımlı olmadan yorumlamaya çalışıyorlardı (Kadıoğlu, 2005: 346).  

Bununla birlikte feministler ileri sürdükleri savlar çerçevesinde tartışmaların 

açılmasını istiyor ve o tarihlere kadar tabu olan konuların artık yeniden düzenlenmesi 

gerektiğini söylüyorlardı. Cinsellik, doğurganlık gibi konuların güncel konular olma-

sı gerektiğini, bunların tartışmalara açıkça konulmasının zamanının gelmiş olduğunu 

belirtiyorlardı. Bu düşüncelerden yola çıkan bir Đngiliz kadın gurubu, Đngiliz toplu-

munda kadınların içinde bulundukları durumu aşağıdaki şu sözlerle analiz ediyordu:  

Bizi ekonomik açıdan eziyorlar; işyerlerinde verdiğimiz tam 
verime rağmen, yarım ücret alıyoruz, evlerimizde bütün gün 
ücretsiz çalışıyoruz. Reklâmlarda sömürülüyoruz, televizyon 
ve basın da aynı davranış içinde. Hukuksal açıdan sık sık ço-
cuklarla aynı düzeye konuluyoruz; ufkumuz erkeklerinken 
çok daha dar gelişim gösterecek bir biçimde yetiştiriliyoruz. 
Bu kadın olarak ayrı ve kadına özgü bir geriye itiliş. Bu ne-
denle kendi özel kimliğimiz çerçevesinde, kadınlar olarak ör-
gütleniyoruz (Kadıoğlu, 2005: 347).  

Yavaş yavaş her yerde seslerini duyurmaya çalışan kadınlar, düşüncelerini 

eyleme dönüştürme çabasındaydılar. 1968 de Amerikalı kadınlar Arlington Ulusal 

Mezarlığında meşaleli bir yürüyüşle geleneksel kadınlığın cenaze törenini yaptılar, 

bir koyuna Amerika güzellik tacı taktılar ve korseleri, takma kirpikleri özgürlük çöp 

tenekesine attılar; iki yıl sonra Fransız kadınlar Paris’te Arc de Triamphe’a meçhul 

askerin meçhul karısı adına bir çelenk koydular ve buna üzerinde küçümseyici bir 

biçimde didaktik bir demografik gözlemin yazılı olduğu başka bir çelenk eşlik etti: 

Her iki insandan biri kadındır (Ergas, 2005: 481).  

Bu yüzden 1968 kuşağı, feminist akımın başlamasına ön ayak olan bir kuşak 

olarak bilinir. Ancak feminist düşünceler 1960’lı yılların başlarında filizlenmeye 

başlamıştır. Bu hareketlerin çıkış noktasında Betty Friedan’ın The Feminine 

Mystique adlı kitabı ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kadın ve öğrenci hareket-
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leri olduğu kadar, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Afrika’daki bağımsızlık hareket-

leri de önemli bir rol oynamıştır. Artık çok sayıda kadın açıkça konuşmaya ve kendi 

görsel kimliklerinin kontrolünü ele geçirmeye başlar. Temsilin siyasal önemini vur-

gulayan bu kadınlar, eski klişeleri kırmaya ve kadınların kendilerini gerçekleştirebi-

lecekleri çeşitli yolları göstermeye çalışırlar. Özellikle 1970–1990 yılları, kadınların 

kendilerini ifade etmede belirleyici bir dönemdir. Marcelle Marini bu değişimi şu 

sözleriyle dile getirmiştir:  

Kadın hareketi tarihte ilk kez gerçek bir kültürel boyuta erişti 
ve kadınların kültürel alandaki talepleri gerçek bir sosyal et-
kiye kavuştu. Her şey, eşitlik ve özgürlük uğruna savaşla ya-
kından bağlantılı yaratıcı bir patlamayla başladı. Kültür her-
kesin işi haline geldi. Sokaklardaydı. Geniş bir alana dağıtı-
lan kitapçıklar, gazeteler, çizimler, duvar yazıları, şarkılar ve 
videolarla bireysel ve kolektif girişkenlik birbirini güçlendir-
di. Her kadın sırayla sanatçı ve izleyiciydi. Sosyal ayrımlar 
ve sınırlar çatırdadı. Birçok eserin altındaki imza sadece bir 
ilk ad, bir takma ad ya da grup adıydı. Sosyal hareket bir yeni 
eserler taşkınını teşvik ederken, kadınlar kendilerine olumlu 
bir kimlik oluşturmak için yenilikçi biçimleri tercih ettiler 
(2005: 275).  

20. yüzyılın son üç çeyrek dönemini içeren süreçte kadınlar büyük adımlar 

atmışlardır. On binlerce kadın mitingler düzenlemiş, eylemlere katılmış ve birçok 

konuda nihai bir çözüm bulabilmek için örgütlenmişlerdir. Uluslararası örgütler ka-

dın haklarını gündemlerine aldılar. Örneğin Birleşmiş Milletler Kadın Onyılı’nı 

Mexico City, Kopenhag ve Nairobi’de yapılan konferanslarda kutladı. Bu toplantılar 

feminist hareketlerin yaygınlığını ve hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkeler-

deki etkisini göstermekteydi. Tüm bunlar kadın sorunlarının kamusal görünürlüğünü, 

kadın aktivistlerin oluşturduğu güçlü şebekelerin ortaya çıkışını ve kadınların kaygı-

larına dikkat çekmeye devam eden Birleşmiş Milletler kararlarının benimsendiğini 

vurgulamaktaydı (Marini, 2005: 482-485).  

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde feminizm bir bilimsel çalışma patlamasını 

birlikte getirdi; pratik olarak her Batılı ülkede resmi akademik öğretim kurumlarının 

az çok desteği ile neredeyse her disipline dokunan ve hızla büyüyen bir bilimsel faa-

liyete dönüştü. Kadınların tarihini yeniden kurmaya ilgi, kadınların durumunu deği-
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şik bağlamlarda birleştiren koordinatları saptamaya gösterilen dikkat; toplumsal cin-

siyet rollerinde ve cinsel kimliklerde de farklılaşmanın kökenlerini ve imaları üzerine 

tartışmanın yoğunluğu; yeni feminist hareketlerin ilk yıllarındaki çalışmalarında 

önemle vurguladığı üç boyuttur (Offen, 1992: 81).  

Kadınlar ilk önce ünlü metinlerin başlıklarının duyurduğu gibi tarihten sili-

nen kadın deneyimlerini “görünür kılmak” için mücadele ettiler ve ardından kadın 

hikâyesinin kısmi anlatımlarından genel çözümlemeleri yeniden yazmaya çalıştılar. 

Feminist tarihçiler bunu yaparken kadın hareketlerinin deneyimlerini ve günlük ya-

şamlarını ortaya çıkardılar. Kadın tarihinin keşfi dişi bir özneyi tanımlamak ve meş-

rulaştırmak üzere kadınların durumu ve cinsel farklılığın anlamıyla ilgili çözümleme-

lerle kaynaştı. Kadınların birbirleriyle özdeşleşmelerine temel olan ortak yanların 

saptanması, toplumsal cinsiyete özgü bir belleğin oluşturulmasını sağladı (Ryan, 

1992, 51-55).  

Şüphesiz ki, kadının bu kimlik arayışı dönemin sosyal, ekonomik ve kültü-

rel gelişmeleriyle yakından ilgilidir. Amerika’da 1960 ve 70’lerde ortaya çıkan etnik, 

feminist ve eşcinsel hareketler kimlik kavramlarını temelden etkilemiştir. Kimlik 

kavramı bu hareketler için sadece eşit ve politik haklar, ekonomik özgürlük gibi is-

tekleri içermez. Kimlik var olmanın, toplumda saygı görmenin bir metaforu olarak 

önem taşımaya başlar. Geleneksel tanımlara meydan okuyan birçok kuram ortaya 

çıkar. 1970’lerde ortaya çıkan postmodernizm ve postyapısalcılık kuramları ve 1980 

sonrasında postsömürgeci kuramlarla bu meydan okuma en son aşamasına ulaşır 

(Barry, 1995: 33). Bu düşünce sistemleri hümanist düşünceyi ve özcülüğü temelden 

sarsarlar ve kimliğin tanımını yeniden yaparlar (Rishoi, 2003: 135). 

Postmodern ve postyapısalcı kuramlar, öncelikle özcülüğe karşı gelmeleri 

ile kimlik kuramını etkilerler. Gerçeğin sabit olmadığı ve güvenilmez olduğu felsefi 

görüşü bu kuramların başında gelir. Bu görüşe göre, ne sosyal gerçeklerin ne de do-

ğanın dil ile anlatılabilecek gerçek ve esas anlamları vardır. Anlamlar evrensel değil-

dir. Sabit anlamlar içermeyen söylemler, farklı kültür ve zamanlara göre değişiklik 

gösterir (Barry, 1995: 32). Cinsiyete ilişkin kavramlar, cinsel ya da sınıf kimlikleri 

gibi kavramlar da döneme, yere ve kültüre göre değişiklik gösterir. Bu bağlamda 
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Weedon’a göre, tüm zamanlar için geçerli, aynı olan, özcü kadınlık ya da erkeklik 

kavramları da yoktur. Kelimelerin çağrıştırdıkları ve anlamları dil içinde değişken ve 

çoğul anlamlar ile sosyal olarak üretilir (1997: 22).  

Dolayısıyla insanların varlığına ait bireysellik, toplumsal cinsiyet rolleri gi-

bi, bir takım özelliklerin, sabit esaslar olmadıkları, aksine sabit olmayan kategoriler 

olduğunu savunurlar. Bu oluşumların aslında gerçek dünyada var olmayan, sosyal 

kurgular olduğunu söylerler. Yani kimliği oluşturan özellikler, politik ve sosyal ge-

lişmelerden veya dönemin fikir akımlarından etkilenen değişikliklere açık kurgular-

dır. Özcülüğe karşı çıkanlara (anti essentialism) göre, bu tür kimlikler rastlantısal 

kategorilerdir (contingent categories), yani duruma göre değişen ve mutlak olmayan 

durumlardır (Barry, 1995: 34).  

20. yüzyılın en önemli açılımlarından biri de kimlik kuramlarını etkileyen 

dil ile ilgili olanlardır. Barry’e göre gerçeği oluşturan her şey dil ile şekillenir; gerçe-

ği görmemiz dil ile sınırlıdır ve dil ile belirlenmiştir. Gerçeğin sosyal bir kurgu olma-

sının yanı sıra, metinsel bir kurgu olduğunu savunan görüşe göre, dil gerçeği kayde-

den değil, yaratan araçtır (Barry, 1995: 35). Dolayısıyla metinlerdeki anlamlar da 

önceden var olan, belirli anlamlar değil, yazarın ve okuyucunun birlikte oluşturacak-

ları bir anlam kurgusudur. Bu görüş kuramcıları başka bir anlayışa, edebi metinlerin 

de asla güvenilir ve belirli olmadığı görüşüne götürür. Buna göre, herhangi bir me-

tindeki anlam aynı gerçeklik kavramı gibi, değişim halindedir ve farklı yorumlara 

açıktır. Yazarın ürettiği metin, okuyucuların katkıları, yorumlamaları olmadan an-

lamlı değildir (Barry, 1995: 35). 

20. yüzyıldaki bu yaklaşımlar, ayrıca her türlü bütünleştirici, hiyerarşik ka-

tegoriye karşı çıkmalarıyla da kimlik kuramlarını yeniden yapılandırırlar. Bazı cinsi-

yet ve ırktan olanların norm kabul edilmesi, yani diğerlerinin daha az değerli sayıl-

ması gibi yaklaşımlar hep büyük anlatıların sonucudur; bu yüzden de karşı gelinme-

lidir (Barry, 1995: 36). Postmodernizm ve post yapısalcılık, tüm bu yaklaşımları 

içermeleriyle kimlik kuramlarını etkileyen akımlardır. Postmodernizmin, kimlik poli-

tikalarına etkisi, gerçek ve bilimle ilgili kavramların sabit, değişmez anlamlı olması-

na karşı çıkması, bunların söylemsel kurgular olduğunu belirtmesiyle olur.  
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Kısaca bu yüzyıl düşünürleri ve onların Marksizm, psikanaliz, yapısalcılık 

savları, postmodern akım, postsömürgecilik ve metafiziği eleştiren yazılar, feminist 

düşünce akımını etkileyen olgular olmuştur. Bu yüzyılın son çeyreğinde kadınların 

bilinçleniş ve girişimciliklerinde büyük bir mesafe kat edilmiştir. Kadınlar, feminist-

lerin etkisi altında, egemen patriarkal sistemin ve piyasa ekonomisine dayanan küre-

selleşmenin kesinliklerini ve temellerini sarsmışlardır. Kadınlar bütün dünya kadınla-

rının insan hakları için saygı isterken; ailede, işletmede, ulusta ya da uluslararası top-

lumda geleneksel modellere seçenek olabilecek modeller önerirken; sınırları aşarak 

kadınlar arasında haberleşme ve dayanışma ağları kurarken, barış içinde bir başka 

dünyanın hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Yani, kadınlar, geçmişten günü-

müze eşitliklerine giden yolda ciddi bir dirençle savaş vermişler ve bu yolda büyük 

adımlar atmışlardır.  

En önemlisi kadınlar da kendi tarihlerini öğrenip yeni kuşaklara öğretme-

dikçe, köleliğin eski örüntülerinin tuzağına düşecekler ve güçlükle kazanılmış özgür-

lüklerini yitireceklerdir. Bu tarihin önemli bir bölümü, yüzyıllar boyunca geliştirilmiş 

olan feminist kuramdır. Kadınlar bu kuramın bilgisine sahip olmadıkça cahil kala-

caklardır. Đşte bu nedenle, bundan sonraki bölümde sosyal bir hareket ve sosyal bir 

kuram olarak feminizm ele alınacaktır. 



Konuştuğumuz zaman korkarız,  

sesimiz duyulmayacak diye, 

sözümüz küçümsenecek diye. 

Ama sustuğumuz zaman da korkarız. 

Öyleyse konuşalım daha iyi. 

Audre Lorde 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM  

SOSYAL BĐR HAREKET VE SOSYAL BĐR TEORĐ OLARAK 

FEMĐNĐZM 

2.1.  Feminizm Kavramı 

Diğer birçok izmden farklı olarak, feminizmin kuramsal ve kavramsal temeli 

herhangi bir kuramsal modele dayanmaz. Bu yüzden feminizmin tüm zamanlar ve 

tüm kadınlar için geçerli olan özgül, soyut bir tanımından söz etmek oldukça güçtür. 

Feminizmin tanımı değişebilir ve değişmektedir, çünkü feminizmin temeli, tarihsel 

ve kültürel somut gerçeklerin yanı sıra farklı bilinç, algı ve davranış düzeylerine da-

yanır. Feminizm, dünyanın değişik kesimlerinde farklı şekillerde ifade edilebildiği 

gibi, aynı ülkedeki değişik sınıfsal konuma, hayat tecrübesine, eğitim düzeyine ve 

bilince sahip kadınlar açısından farklılıklar gösterebilir. Genelde az çok aynı düşün-

celeri paylaşan kadınlar arasında bile, feminist düşün alanında özellikle ataerkil sis-

temin ve erkek egemenliğinin varoluş sebepleri (yani tarihsel kökenleri) gibi konu-

larda birbirinden farklı düşünce akımları ve tartışmalar ortaya konulur.  

Irk, toplumsal cinsiyet, kast ve sınıf ayrımının ve sömürünün olmadığı bir 

toplum için kadınların vermekte oldukları mücadelenin sonucu konusunda da bu 

farklılıklar sürer. Tüm bu farklılıklara rağmen, bu tez boyunca öne çıkan feminizm 

tanımları en çok kabul görenler arasından seçilmiştir.  

Feminizm kavramı, ilk olarak Latince kadın anlamına gelen femina sözcü-

ğünden türetilerek 1837’den sonra Fransızcaya girer. Daha sonra 1890’lı yıllarda 

Đngilizceye girerek womanism (kadıncılık) teriminin yerini alan bu kavram, Robert 
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sözlüğünde kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir 

doktrin olarak tanımlanmaktadır. Delmar’a göre en genel anlamda feminizm kadınla-

rın toplumdaki konumunun değişiminin arzu edilmesidir (1994: 5). Mitchell, femi-

nizmi kadınların toplumdaki ikincil konumunun baskı altına alınmalarının ve karşı-

laştıkları ayrımcılığın sosyal, kültürel, ekonomik neden ve sonuçlarını kadın özgür-

leşme stratejileri bağlamında farklı biçimlerde açıklama ve çözümleme çabası olarak 

değerlendirir (1992: 97). Bell Hooks ise ünlü eseri Feminist Theory: From Margin 

to Center’de feminizm nedir sorusunu en basit şekliyle cinsiyetçi sömürü ve baskıyı 

sona erdirmeyi amaçlayan bir harekettir diye tanımlar ve şu gerçeği vurgular:  

Kitabımda önerdiğim bu tanımı seviyorum. Çünkü hareketin 
erkek düşmanlığı ile alakası olmadığını çok net bir biçimde 
belirtiyor. Sorunun cinsiyetçilik olduğunu açıkça ortaya ko-
yuyor ve bu açıklık bize, erkek ya da kadın, hepimizin doğ-
duğumuz andan itibaren cinsiyetçi düşünce ve eylemi kabul 
etmek üzere sosyalleştirildiğimizi hatırlatıyor (2002: II). 

Berktay’a göre feminizm, kabaca, kadınların ayrı bir toplumsal grup oldu-

ğunun bilincine varmasıdır. Feminizm, önemli bir ideolojidir ve elbette politikası da 

vardır. Đnsanı dönüştürmek, yeni bir insan tipi yaratmak, kafamızdaki efsaneleri yık-

mak bakımından can alıcı bir önem taşır. Feminizmin en önemli katkılarından biri, 

insanların özel yaşamını, o çok mahrem ve dokunulmaz sayılan aile yaşamlarını ka-

mu önüne çıkarması, onu sorgulaması ve yargılamasıdır. Çünkü birçok haksızlık, 

eşitsizlik ve zulüm işte o dokunulmaz alanda cereyan eder, kadınlar da orada çaresiz-

dirler. Feminizm bunları ortaya döker. Bir şeyin ortaya dökülmesi ise, çözüm için 

vazgeçilmez başlangıçtır (1998: 105).  

Badran ve Cooke’a göre kendisini feminist olarak belirtsin veya belirtmesin, 

eğer ki söylem veya hareket kadının dezavantajlı bir konumda olduğu sonucundaysa, 

kadından beklenen düşünce ve davranış biçimlerine karşı çıkıyorsa, kendi deneyimi-

ni tanımlıyor ve kendi veya tüm kadınların durumunu ileri götürmeyi amaçlıyorsa, o 

söylem veya hareket feministtir (1990: 99). 

Offen, bireyci feminizm ve ilişkisel feminizm kavramlarını ön plana çıkara-

rak feminizmi şu şekilde yorumlar. Yazar, feminizmi, kadını ve haklarını erkeğe ve 
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erkeğinkine göre belirleyen, erkeğin bireyci liberalizm içindeki hak ve özgürlüğünü 

aynı şekilde kadınlar için de talep eden görüş ve öte yandan, kadını erkekten farklılı-

ğı içinde alıp ancak gene toplum içerisinde göreceli yerini irdeleyen yaklaşım olarak 

değerlendirir (1992: 87).   

Feminist hareketin öneminden hareket ederek yapılan bir diğer tanımına gö-

re feminizm; kadınların emeğinin doğurganlığının ve cinselliğinin, aile içinde, ça-

lışma hayatında ve genel olarak toplumda, hem somut hem de ideolojik boyutta ata-

erkil sistemin denetimine, baskı ve sömürüye tabi olduğunun farkında olmak ve hali 

hazırdaki bu durumu değiştirmek için kadınlar ve erkeklerin bilinçli olarak mücadele 

etmesidir (Bhasin ve Khan, 2003: 3). Feminist hareket, kadınların, cinslerin eşitliği 

üzerine temellenen eşit hak, özgürlük ve kurtuluş talebini hedefleyen akımdır ve bu 

tanımlama da ilk olarak 19. yüzyılda Amerika’da kadının konumunu güçlendirme ve 

geliştirme amacı taşıyan kadın hareketini adlandırmada kullanılmıştır. (Humm, 1990: 

74).  

Feminist harekette merkeze taşınan en önemli kavramlardan bir tanesi top-

lumsal cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet (gender) kavramının merkeze alınmasının iki 

temel nedeni vardır. Đlki, cinsler arasındaki ayrımın biyolojik farklılıklardan çok, 

ataerkil sistemin sosyal ve kültürel sürecinin bir sonucu ve yansıması olduğu gerçe-

ğini dile getirmektir. Đkincisi de, kavramın kadınların toplumsal olarak ikincilleşti-

rilmelerinin sistematik bir ayrımcılığı içermesine yapılan vurgudan kaynaklanmakta-

dır.  

Bell Hooks’un da belirttiği gibi ataerkil düşünce bizleri kendisini erkekler-

den daha aşağı gören, ataerkinin gözüne girmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet 

eden, kıskançlık, korku ve husumet besleyerek birbirini hor gören kadınlar olarak 

sosyalleştirir. Cinsiyetçi düşünce bize, birbirimizi merhametsizce yargılamayı ve 

acımasızca cezalandırmayı öğretir. Feminist düşünce ise bize, biz kadınların kendi-

mize karşı duyduğumuz nefreti kafamızdan atmamız konusunda yardımcı olur. Ata-

erkil düşüncenin bilincimizi altına aldığı boyunduruktan kurtulmamızı sağlar. Femi-

nist hareket, yıllar boyunca sayısız anlamlar geliştirmiştir ve bu doğrultuda feminiz-

min birçok tamını yapılmıştır.  
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Ancak Caroline Ramazanoğlu’na göre feminizm için genel bir tanımlama 

yapmaya çalışmak kaçınılmaz olarak kafa karıştırıcı olacaktır. Bunun başlıca nedeni 

de, kadınlar için mücadele edenlerin düşüncelerinin ve politik amaçlarının değişik 

olmasındandır. Örneğin 19. yüzyılda Avrupa’da ve Amerika’da gelişen feminist ha-

reketler, işçi sınıfını veya orta sınıfı yeğledikleri için, sosyalist veya liberal hareketler 

olarak ikiye bölünmüştür. Bazı mücadeleler beyaz kadınlara özgü kalırken bazıları 

da, kadınlar kadar siyahlar ve işçi sınıfı için de savaş vermiştir. 20. yüzyılın başların-

da kadın hareketleri dünyanın çoğu bölgesinde örgütlenmiştir. Buna ek olarak şimdi 

unutulmuş olan veya yer aldığı bölgenin dışında hatırlanmayan birçok kendiliğinden 

gelişmiş kadın hareketleri de olmuştur. Bu çeşitlilik karşısında feminizmi tanımla-

mak oldukça güçtür ve tatmin edici değildir (1998: 24). 

Tıpkı Ramazanoğlu gibi bazı feministler de, çeşitlilik üzerine zorla birleşik 

bir tanımlama yapmak yerine, feminizmi, toplumda kadın-erkek ilişkileri, bunların 

kökenleri ve nasıl düzeltilebilecekleri konularına ilişkin çeşitli görüşleri içeren çok 

geniş bir terim olarak kabul ederler. Lauretis’in de ifade ettiği gibi hiçbir tekil tanım 

çağdaş feminist siyasetin karmaşık toprağında yeterli bir rehber olamaz. Aslında fe-

minizm, öz nitelikleri yetkin bir biçimde saptanabilen tözsel bir terim değildir, teri-

min işaret ettiği görüngülerin ortak bir çekirdeği varsa, şudur: Feminizm kadın özne-

ler oluşturmayı ve yetkilendirmeyi merkez alan tarihsel olarak değişen kuram ve pra-

tik kümelerine işaret eder (1990: 267). 

Caroline Ramazanoğlu, kesin bir tanımlama yapmaksızın, feminizmin bir-

çok türünün belirli ortak özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayarak feminizmin tanım-

lanmasındaki güçlüğü cinsler arası ilişkileri açıklayan feminist toplumsal kuramlara 

ve kadınların toplumdaki yaşamlarının ve deneyimlerinin niteliğindeki iki temel çe-

lişki alanına oturtur:  

1. Feminizmin tüm türleri, kadınları, erkeklere bağımlı kılan mevcut cinsler 

arası ilişkilerin tatmin edici olmadığı ve değiştirilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

2. Feminizm, çeşitli toplumlarda doğal, normal ve arzu edilir sayılan birçok 

durumu sorgulamaktadır;  
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3. Feminizm, temel tanımlama sorunları yaratan düşüncelerden oluşmuştur. 

Đnsanlığın tüm tarihi ve geleceği sorgulanmaktadır.  

4. Feminizm yalnızca düşüncelerden ibaret değildir. Herkesin insan olarak 

tüm olanaklarını geliştirebilme fırsatına daha çok sahip olabilmesi için dünyanın de-

ğiştirilmesini, erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin dönüştürülmesini amaçla-

maktadır, bu nedenle feminizm, mantık gereği, aynı zamanda politik pratiği olan bir 

düşünceler dizisidir;  

5. Feminizm çok çeşitli politik pratikleri kapsar, ancak bunların tümü de, 

kadınları kendi yaşamları üzerinde denetim sahibi kılarak cinslerarası ilişkileri değiş-

tirmeyi amaçlar; bu amaçlar bilinç yükseltme gruplarından, bulaşığı kimin yıkayaca-

ğı tartışmasından, erkeklerden ayrı yaşama savaşımına ve yurttaşlık hakları, ekono-

mik ve politik güç uğruna örgütlü mücadeleye kadar uzanır. Dolayısıyla feminizm 

tanımı gereği kışkırtıcıdır;  

6. Feministlerin değişim yönündeki çağrıları her zaman direnişle karşılaşır; 

ancak, bu direnişin gücü ve niteliği değişebilir; 

7. Feminizm, kadın-erkek ilişkilerinin niteliği hakkında tarafsız ve nesnel 

bir bilgi konumundan yola çıkmaz. Kadın haklarının en ılımlı taraftarları bile, erkek-

lerin kadınların haksız biçimde yoksun bırakıldıkları haklardan yararlandıklarını ka-

bul etmek durumundadırlar. Bu tarafsızlık, feminist bilginin geçersiz olduğu anlamı-

na gelmez yalnızca bilgi derken neyi kastettiğimizi ve niçin bazı bilgi biçimlerinin 

diğerlerinden daha fazla geçerli sayıldığını sorgulamak anlamına gelir. Feminizm, 

bildiğimizi sandığımız şeyleri nasıl bildiğimiz konusunda ciddi sorular ortaya atarak 

aklın, bilimin ve toplumsal kuramın radikal bir biçimde sorgulanmasını içerir (1998: 

26-27).  

Hem bir sosyal hareket, hem de bir sosyal kuram olarak feminizm, tarihsel 

süreçte farklı anlam yüklemeleri kazanmıştır. Bu süreçte feminizm kendi sosyal ku-

ram ve yaklaşımı içinde modern bilim ve tarih anlayışına alternatif çözümler yaratma 

çabasına girişmiştir. Ancak her sosyal kuramda olduğu gibi, feminizm de kendi çe-
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lişkilerini beraberinde getirmekte ve bunları çözme çabası hareketin dinamiğini sağ-

lamaktadır.  

Feminist düşünce ve açıklamaların, toplumda olup biteni diğerlerinden daha 

iyi ortaya koyduğu inancını, tüm feminist ekoller paylaşır. Feminizm, en azından 

bazı yönlerden toplumu daha iyiye doğru değiştirmekle ilgilidir; bu yüzden feminist-

ler varolan toplumlarda neyin yanlış olduğu ve belirli değişikliklerde ısrar etmenin 

sonuçlarının neler olabileceği konusunda yeterli derecede fikir sahibi olmak zorun-

dadırlar. Feminizmin bütün türleri kadınların erkekler tarafından ezilmesine kendince 

bir açıklama getirir ama bu ezilmenin başka hangi etkenlerle ve ne kadar iç içe oldu-

ğu konusunda ayrılırlar. Feminizm en azından kısmen toplumla ilgili bir kuram oldu-

ğu için, toplumsal kuramın kurgulanması bağlamında ele alınması gerekir. Feminist 

eylemler farklı politik ve farklı politik ve kültürel biçimler alsa da her türlü feminizm 

var olan düzenlemelerin bir eleştirisini ve daha iyi düzenlemeler için politik strateji-

lerin geliştirilmesini içermek zorundadır (Ramazanoğlu, 1998: 71).  

Caroline Ramazanoğlu’nun da ifade ettiği gibi feminizmin amacı yalnızca 

aydınlar tarafından anlaşılan soyut bir toplum kuramı üretmek değil, toplumları daha 

iyiye doğru değiştirmektir. Bu nedenle feministler, günümüzde ve geçmişte erkekle-

rin ve kadınların içinde yaşadıkları toplumları anlamak uğraşı içindedirler. Aynı za-

manda kadınların gelecekte ezilmeden yaşayabilmeleri için toplumların pratikte de-

ğiştirilmesiyle de uğraşırlar. Dolayısıyla feminizm kısmen yaşanan bir deneyim, öz-

gürlük uğrana verilen politik bir mücadeledir ve aynı zamanda da zihinsel bir etkin-

liktir. Bu zihinsel etkinlik, toplumun doğasına ilişkin eleştirel kavrayışımızı geliştir-

meye ve böylece kadınların ezilmesinin nereden ve nasıl kaynaklandığını anlamaya 

yöneliktir. Kadınların günlük yaşamlarındaki deneyimlerine dayanan düşüncelerin de 

geliştirilmesini içerdiği gibi, düşüncelerin de bu deneyimler üzerindeki etkisini ele 

alır (Ramazanoğlu, 1998: 72).  

Feminist düşünce, kadınlara toplumsal yaşama ilişkin yeni bilgiler, içinde 

bulunduğumuz koşulları kavramamızı sağlayan düşünme gücü ve koşullarla ilgili 

olarak eyleme geçebilme gücü sağlar. Dolayısıyla feminizmin bilimsellik iddiası 

vardır. Günlük dille ifade edecek olursak, feminizm bir gerçeği arama yoludur. Top-
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lumsal dünyamız hakkındaki var olan bilgi, erkeklerin kadınların üzerindeki egemen-

liğini saptamayı ve bunun nedenlerini açıklamayı başaramamıştır; bu yüzden var 

olan bilginin geliştirilip düzeltilmesi gereklidir (Ramazanoğlu, 1998: 72).  

Feminist toplum kuramı erkek egemen toplumları değiştirmeye, feminist 

metodoloji de kadınları baskıdan kurtarmak için gerekli bilgiyi üretmeye yöneliktir. 

Saskia Wieringa’nın Subversive Women adlı kitabında belirttiği gibi, feminizm ne 

son zamanlardaki hareketlerle ne de batıya özgü koşullarla sınırlandırılamayacak 

kadar çok anlam taşır. Feminizm, tek boyutlu bir toplumsal eleştiri değildir. Aksine 

çok katmanlı, değişime açık, siyasi ve etik bir uygulamadır (Bhasin ve Khan, 2003: 

5). 

2.2. Feminizmin Tarihsel Gelişimi 

2.2.1. Birinci Feminist Dalga: Liberal Feminizm 

Feminizm hareketinin ne zaman başladığı konusunda tam bir görüş birliği 

yoktur. Feminizmin başlangıç tarihi tanımlamaya bağlı olarak farklılaşabilmektedir. 

Feminist hareket her ne kadar 19. yüzyılın bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktaysa 

da, Batı Avrupa’da kadın haklarını savunmaya yönelik ilk entelektüel çıkışlar Fransız 

feminist Chiristina de Pisan öncülüğünde 15. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Juliet 

Mittchel, feminizmin 17. yüzyıl Đngiltere’sinde feodalizmin bitmesi ve kapitalizmin 

gelişmesi ile kendini yeni toplumdan dışlanmış bir sosyolojik grup olarak hisseden 

orta sınıf kadınların talepleriyle ortaya çıktığını ileri sürmektedir. 17. yüzyılda femi-

nizm, Aydınlanma felsefesi ve liberal haklar söylemiyle, Mary Astell ve Aphra Benn 

gibi Đngiliz feministleri tarafından savunulmuştur. (Jaggar, 1988, Okin, 1989, Tong, 

1989, MacKinnon, 1994) 

17. yüzyıl feministleri; orta ve üst sosyal sınıflara mensup beyaz kadının 

haklarını, evrensel bir dille, kendi toplumlarında ulaşabilecekleri en yüksek özgürlük 

ve insanlık kavramlarıyla kadınlar adına savunmuşlardır. Kapsamı çok geniş olma-

makla beraber kadın sorunu geleneksel otorite sorunu içinde kamusal ve özel alan-

larda kadınların eş ve anne olarak uygun cinsel rol ve davranışlarını tartışmaya aç-

mıştır. (Bryson, 1992: 17) 
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18. ve 19. yüzyıllarda kadının toplumdaki konumu sanayileşme, kapitalist-

leşme ve ulus devlet sürecindeki büyük politik ve ekonomik dönüşümlerle birlikte 

ailenin değişen rolü ve önemi bağlamında hem entelektüel, hem de siyasi boyutlarıy-

la daha yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. Amerikan ve Fransız Devrimlerinin 

yarattığı entelektüel ortam, özgürlük ve insan rasyonelliğine dayanan Amerikan 

Bağımsızlık Bildirisi (1776) ve Fransız Đnsan Hakları Bildirisi (1789) kadın hare-

ketine de temel teşkil etmiştir. Bu bildirilerde öne çıkan önerme, her bireyin doğuş-

tan gelen doğal haklara sahip olduğu gerçeğidir. Amerikan Bağımsızlık Bildirge-

si’nde bu düşünce açıkça şöyle ifade edilir:  

Biz, her insanın yaratan tarafından vazgeçilmez haklara –ki 
bu haklar arasında yaşam, özgürlük ve mutluluğa sahip olma 
… hakları sayılabilir- sahip olarak, eşit yaratıldıklarının aşi-
kar olduğunu düşünerek bu gerekçeleri kabul ediyoruz 
(Donovan, 2001: 17).  

Ancak bütün bu söylem ve önermelere rağmen, yeniden formüle edilen dev-

let içinde, siyasal ve sivil toplum alanlarında kadına yer verilmemiştir. Yeni toplu-

mun siyasal kuramcıları, kamusal alanı sadece erkeğe ayırmış, kadınları görmemez-

likten gelmiştir. Bu olumsuzluktan en fazla orta sınıf kadını zarar görmüştür. Üretim 

faaliyetlerinden koparılarak, ekonomik ağırlığı olmayan bir kuruma yani aileye terk 

edilen bu orta sınıf kadınları kendilerini daha az üretken işlerle oyalamak zorunda 

bırakılmışlardır. Bu kadınları betimleyen Mary Wollstonecraft; onların, kocalarının 

sağlayacağı iktidar, prestij ve zevk uğruna özgürlüklerini, sağlıklarını ve faziletlerini 

kaybettiklerini dile getirmektedir (Wollstonecraft, 1992: 251).  

Evde kapalı kalıp süslenmekten öte bir şey yapmamakla sağlıklarını, kendi 

başlarına karar alamadıkları için özgürlüklerini, düşünce kapasitelerini geliştirmele-

rine imkân tanınmadığı için de faziletlerini kaybeden bu burjuva kadınları, aynı za-

manda dar anlamda liberal feminist hareketin, geniş anlamda ise kadın özgürlüğü 

hareketinin başlatıcıları olur (Arat, 1991: 45). Bunlardan biri olan Olympe de 

Gouges, 1791 Eylülünde Paris’te Kadın Hakları adlı bir el broşürü yayınlamıştır. 

Bu bildirgenin ünlü 10. maddesinde bu konudaki görüşünü kadınlara giyotine gitme 

hakkı tanınıyor; öyleyse kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır diye vurgulamıştır 

(Donovan, 2005: 15). Feministler, erkeklerin sahip olduğu doğal hakların aynısına 



 81

sahip olabilecekleri konusunda umut beslemiş olsalar da bu sürecin çok sancılı ola-

cağı bir gerçektir. Gouges’in savunduğu görüşlerinden dolayı 1793’te giyotinde can 

vermesi bunun ciddi bir göstergesidir.  

Ne yazık ki bu dönem Aydınlanma ve Akıl Çağı olmasına karşın, birçok Av-

rupa ülkesinde liberalizm soyut birey ve insan kavramının somut anlamı erkek ve 

erkek hakları olarak kabul görmüştür. Özünde Aydınlanma ideolojisinin yücelttiği 

insan, orta sınıf burjuvazisinin beyaz erkeği olmuştur. Kadınlar, çalışan sınıflar ve 

Batı dışı toplumlar dışlanmışlardır. Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquie ve 

Rousseau gibi pek çok Aydınlanma düşünürü kadınların duygusal ve zayıf varlıklar 

olarak biyolojik doğalarına uygun olan anne ve eş rollerini gerçekleştirmelerinin ide-

al olduğunu ileri sürmüşlerdir (Byrson, 1992, Pateman, 1988, Jaggar, 1988). 

Akılcılığın, faydacılığın ve özerkliğin alanı olarak görülen ve olumlanan 

kamusal alan erkekleri, irrasyonelliğin, duygusallığın ve bağımsızlığın alanı olarak 

görülen özel alan da kadınları tanımlamada kullanılmıştır. Kamusal alana kadınların 

katılımının ise, kadınların biyolojilerine uygun olarak ölçülülük temelinde olması 

gerektiği savunulmuştur. Siyasal iktidarlar da çoğu kez, kadınların zaten kısıtlı olan 

toplumsal ve siyasal katılımlarını daha da kısıtlamaya çalışmışlardır. Örneğin Đngilte-

re’de 1832 yılında kadınların oy kullanmaları yasaklanmış, kamusal alanda dolaşma-

ları sınırlandırılmış, evli kadınlara çalışma alanları belirlenmiştir (Mitchell ve 

Oakley, 1984: 28). 

19. yüzyılın birinci dalga feminist hareketinin, liberal feminizmin etkisi Bi-

rinci Dünya Savaşına kadar sürmüş ve bu dönem tüm dünyada kadın haklarının teş-

vik dönemi olarak adlandırılmıştır. Hareketin entelektüel tartışmalarında Mary 

Wollstonecraft, Elizabette Cady Stanton, Hannah More, Florance Nigtingale, Harriet 

Taylor ve John Stuart Mill gibi liberal feministler etkin olmuşlardır. Ancak ilk femi-

nist harekete üç öncü isim ve eserleri damga vurmuştur. Bunlardan ilki, Harriet Tay-

lor ve ünlü eseri Kadınların Oy Hakkı’dır. Đkincisi Mary Woolstonecraft’ın Kadın 

Haklarının Savunucusu (1792) (A Vindication of the Rights of Woman) ve diğeri 

de John Stuart Mill’in Kadınların Bağımsızlığı (1869) (The Subjection of Woman) 

dır. Her üç eserde de kadın hakları geleneksel liberal politik kuram çerçevesinde bir 
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insan hakkı olarak savunulmuştur. Kadınların sivil ve siyasi haklarının, özellikle ka-

mu kurumlarına ve mesleklere girmelerinin sağlanması savunulmuş, evli kadınların 

miras haklarının ve çocukları üzerindeki kontrollerinin olmaması gibi nedenlerle 

evlilik düzenlemelerine ilişkin tüm yasaların kaldırılması gereği savunulmuştur 

(Genevıeve, 1996: 27).  

Amerikan feminizminin doğal haklar temelli olduğunun farkına varan 

Harriet Taylor hiçbir Amerikalı demokratın yaşam, özgürlük ve mutluluğun insan 

ırkının ancak yarısının vazgeçilmez hakları olduğu görüşünü kabul edemeyeceğini 

savunur ve kadına boyun eğdirmenin nedenlerini sorgular:  

Bir türün yarısının varlığı niçin sadece diğer yarısının varlı-
ğına bağlıdır –kafasında erkeğin çıkarları ve hazzı ile çelişe-
bilecek hiçbir şey olmayan ve kendine ait hiçbir çıkarı bu-
lunmasına izin verilmeyen kadın niçin erkeklerin tali birer 
parçası olmak zorundadır diye sorduğumuzda verilebilecek 
tek cevap erkeklerin bundan hoşlanıyor olmasıdır (Firestone, 
1970: 107). 

Mill’e göre ise bir cinsin diğerinin üzerinde üstünlük kurması, kendi içinde 

yanlış olmaktan öte, insanlığın gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Đnsan ırkının 

yarısının üzerindeki baskı mutluluğu yok etmekte; hayatı insana değerli kılan her 

şeyi değersiz bir mevkiye getirmekte ve türleri daha fakirleştirmektedir (Firestone, 

1970: 125). Yazara göre kadının bastırılmasının başlıca mekânı ev ve evdeki kadın-

erkek ilişkisidir. Evlilikteki kadının rolünün tiranlıktaki gibi olduğunu ifade eden 

Mill, ahlaki ve mali bağımlılığından dolayı erkeklere çekici görünmenin… kadının 

eğitimine ve karakter oluşumuna yön veren kuzey yıldızı haline geldiğine dikkat çe-

ker (Firestone, 1970: 141). Ona göre kadınların bağımlılık konumlarını sürdürmele-

rinin nedeni –geleneksel rolün devamından öte- erkeklerin onları orada tutma isteği-

dir. Kadınları kamusalın dışında tutmanın temeli, erkek cinsinin çoğunluğunun, he-

nüz eşitleri olan bir kadın ile yaşama düşüncesine tahammül edememesinden dolayı, 

kadınların ev hayatındaki ikincil konumlarını sürdürmeleri isteğidir (Firestone, 1970: 

181).  

Wollstonecraft ise feminist gündemdeki en önemli maddenin, gerçek an-

lamda bir eğitim ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesi olduğuna inanmaktadır. Bu 
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kadınların kendi durumları hakkında daha net ve akılcı düşünmelerine olanak sağla-

yacaktır. Bu da onları daha az saf yapacak, muhtemelen bencilliklerini unutturacak 

ve köle fahişeler olmalarını engelleyecektir:  

Kadının zihnini genişleterek güçlendirmek kör sadakate bir 
son verecektir. Kör sadakat kadınları karanlıkta tutmaya gay-
ret eden iktidar, tiranlar ve şehvet düşkünlerince daima aran-
maktadır, çünkü birinciler (iktidar ve tiranlar) sadece köleler 
isterler; ikinciler (şehvet düşkünleri) ise bir oyuncak (1975: 
113). 

Yazara göre kadının aklını geliştirmesine engel olan her eğitim sistemi onun 

ölümsüzlüğe ulaşmasına engel olur, onu maddi ihtiyaçları peşinde ot gibi yaşayacağı 

bir cehenneme mahkûm eder. Kadınların akla ulaşması, gerçeği gizleyen aracılarla –

erkekler- sürekli uğraşması gerektiğinden dolayı engellenmektedir. Erkek her zaman, 

kadın ile akıl arasında durmuştur. Kadının her şeye sadece puslu mercekler aracılı-

ğıyla bakmasına izin verilmiştir ve Wollstonecraft’a göre aklın cinsiyeti yoktur: 

Akıl, sonuç olarak, basitçe gelişmenin gücü… gerçeğin sez-
gisidir. Bu noktada, her birey kendi içinde bir dünyadır… 
Eğer, yaratan ile yaratılanları birbirine bağlayan bağ tanrının 
varlığından oluşmuş ise, aklın doğası her şeyde aynı olmalı-
dır (Wollstonecraft, 1975: 142).  

Wollstonecraft, Rousseau’nun erkeklerin ve kadınların farklı düşündükleri-

ne ilişkin fikrine de karşı çıkmaktadır. Ona göre akıl her insanda aynıdır. Kadın farklı 

veya yanlış akıl yürütürse, bu onun eğitimindeki eksiklikle ilgilidir. Yazar, kadınların 

bazen ağaçları görüp, ormanı görmediklerini itiraf etmektedir. Çünkü eğitim eksikli-

ği, kadınları olguların ardındaki genel ilkeleri algılamadan alıkoyar; bu da kendi du-

rumlarını eleştirel bir şekilde analiz edememelerine neden olur. Bu tür bir yaklaşım 

kadınları anlamsız bir tekrara mahkûm eder. O halde, eleştirel akıl kadının daimi 

olarak çürüdüğü bitkisel bataklığından kurtulmanın yoludur (Wollstonecraft, 1975: 

144).  

Bir takım farlılıkların yanı sıra yukarıda adı geçen her üç feminist de liberal 

kuramın kamusal-özel alan ve rasyonel-duygusal alan ayrışımlarını benimser ve ka-

dınların özel alanda anne olarak önemli bir vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini 
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vurgular. Evliliğin ve anneliğin kadınların rasyonel bir seçimi olduğunu ve bunun 

toplumsal bir görev olarak düşünülmesi gerektiğini dile getirir. Ayrıca kadınların 

kamusal alanda iyi bir eğitim alarak rasyonel davranabileceklerini, yani kadın doğası 

olarak kabul edilen ve zayıflık olarak değerlendirilen duygularını kontrol edebilecek-

lerini ve kamusal alanda gerekli olan rasyonel eylemlerde bulunabileceklerini savu-

nur (Byrson, 1992: 22-26).  

J.S. Mill’de kadınların üzerinde Viktoryen döneminin baskılarının yoğun 

olduğu bir zamanda, cinsiyetçi bakış açısını eleştirmiş ve kadın haklarını savunmuş-

tur. Erkeklerin kamusal alanda çalışma yaşamında ve politikada yer almasına karşın, 

kadınları doğaları gereği, doğal ve zorunlu olarak ev merkezli gördüklerini, toplum-

daki yerlerinin ve rollerinin evle sınırlı olmadığını ifade eder (1996: 118-119). Dola-

yısıyla, ona göre, kadınların ikincilleşmelerinin temel nedeni kadınların kamusal 

alandan uzaklaştırılmaları ve kocalarının eşleri üzerindeki baskılarıdır (Mill, 1996:  

154). Bu nedenle, kadınların kamusal alanlara katılımlarının önündeki engeller kaldı-

rılmalıdır. Kadınlar eğitim olanaklarına kavuşarak erkeklerle aynı entelektüel düzeye 

ulaşıp vatandaşlık haklarını kullanabilirler. Mill ayrıca, kadınların kanun önünde 

eşitlikleri sağlanırsa erkeklerle aynı düzeye geleceklerini belirtmiştir (Mill, 1996: 

159).  

Yazar, Kadınların Bağımlı Kılınması adlı 19. yüzyıldan bu yana eşitlik 

konusunda insanlığı çok etkilemiş olan makalesinde, kendi düşlediği türden bir ahla-

kın ve adaletin yeryüzünde o güne dek gerçekleşmemiş olmasına dikkat çeker. Çün-

kü ona göre, gerçek ahlaki duygunun biricik okulu, eşitlerden oluşan bir toplumdur. 

Kölelerin ve bağımlı olanların bulunduğu bir toplumda, efendilerin de özgür olması 

mümkün değildir, diyen John Stuart Mill görüşlerini şöyle sürdürür: Bugüne kadar 

boyun eğme ahlakını, şövalyelik ve cömertlik ahlakını gördük, artık sıra adalet ahla-

kına geldi. (Berktay, 1998: 100).  

Gerçekten de, artık sıra adalet ahlakına gelmiştir ve bunun gerçekleştirilme-

si açısından kadınların insan haklarının savunulması ve hayata geçirilmesi büyük 

önem taşımaktadır.  
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Böylece birinci dalga feminist hareket, yani 19. yüzyıl liberal ya da eşitlikçi 

Aydınlanmacı feminizminde kadınların kamusal, konuşma ve katılım hakları, doğal 

haklar kuramı ve kanun önünde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda kadın haklarının 

bir savunucu olarak gündeme gelmiştir.  

Batı dünyasında orta sınıf burjuva kadınlarının başlattığı ve özellikle eşit 

eğitim isteyen bu hareketin ve liberal düşüncenin varlık ve toplum hiyerarşini alt üst 

edecek herkesi eşit kabul eden bireycilik anlayışı, o dönem içerisinde çok radikal bir 

çıkış sayılmaktadır. 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreği hatta ilk yarı-

sı boyunca, bütün Batılı ülkelerde medeni haklar mücadelesi başlatılmıştır. Bu bağ-

lamda New York- Seneca Falls’da 1848 yılında yapılan bir miting, kadınların kendi 

adlarına politik örgütlenmelerinin başlangıcı olmuştur (Tong, 1989: 13-14).  

Kadınların eğitim kurumlarından yararlanmaları, evli kadınların kendi adına 

mülk edinme hakları ve genç kızların da meslek edinme talepleri, kadın örgütleri 

tarafından gündeme getirilmiştir. Bu hakları siyasi temsil ve oy verme hakkı izlemiş-

tir. Bu amaçla ilk olarak Đngiltere’de Emeline Pankhurst’ün öncülüğünde 1858 yılın-

da Kadınların Sosyal ve Politik Birliği kurulmuş, bunu 1867 de Ulusal Kadın Derne-

ği izlemiştir. Aynı yıl ABD’de Sufraj dernekleri açılmıştır (Bryson, 1992: 38). Sufraj 

(suffrage) kavramı 19. yüzyılda Amerika ve Đngiltere’de kadınların oy verme taleple-

rine yönelik kampanyaları tanımlamak için sıkça kullanılmış ve bu dernekler politik 

bakımdan etkili olmakla birlikte, sonuçları açısından sınırlı düzeyde başarı kazana-

bilmiştir. Örneğin, ABD’deki Sufraj derneklerinde ırkçı ve muhafazakâr unsurlar rol 

oynamış, göçmen ve işçi sınıfı erkekleri ile zencilerin oy vermelerinin uygun olma-

dığı ileri sürülerek, bu hakkın beyaz erkeklerle beraber orta sınıf beyaz kadınlara 

tanınması gereği savunulmuştur. Bu çabalar sonunda 1869 yılında Wyoming ve 

1870’te de Utah Eyaletlerinde beyaz, orta sınıf kadınlar oy kullanma hakkını elde 

etmişlerdir. Bu gelişmeden sonra çalışmalar devam etmiş ve Uluslararası Kadın Kon-

seyi’nin kuruluş toplantısı yapılmış ve bu defa katılımcı sayısı önemli ölçüde artarak 

beşbin kadın delege sayısına ulaşmıştır (Humm, 1990: 219-220).  

Uluslararası Kadın Konseyinin bu toplantılarından sonra 20. yüzyılın ilk ya-

rısında, her ülkede Uluslararası Kadın Konseyinin şubeleri açılmış, bu Konseylerde 
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işçi kadınlarla, aristokrat-zengin burjuva kadınları, Katolik, Protestan ve Yahudi ka-

dınlar bir araya gelerek birlikte çalışmaya başlamışlardır. 1904 yılında ABD ve Đngil-

tere’de ikinci bir uluslararası örgüt olan Uluslararası Kadın Oy Hakkı Birliği kurul-

muş ve Kıta Avrupa’sında da şubeleri açılmıştır. Bu yolla enternasyonal bir politika 

izleyen kadınlar zor ve önemli bir mücadele sürecine girmişlerdir (Kayhan, 1999: 6). 

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Fransa, Đngiltere gibi ülkelerde çok sayıda 

kadın savaşa giden erkeklerin yerine silah fabrikalarında işe girmiştir. Erkeklerce 

boşalan yerlere mecburen daha çok kadın istihdam edilmiş ve kadınların çocuklarını 

düşünmeden daha iyi çalışabilmeleri için işyerlerinde kreşler açılmıştır. Đşçi kadınlar 

savaşta böyle bir rol alırken, burjuva kadınları da bilgi toplamak, ağır hastaları tedavi 

etmek, kaybolanları bulmak gibi işlerde çalışmışlardır. Fakat erkeklerin savaştan geri 

dönmeleri ile birlikte kadınlardan evlerine dönmeleri istenmiştir (Humm, 1990: 222).  

Bu süreçte Uluslararası Kadın Konseyi ve Oy Hakkı Birliği gibi feminist 

örgütler, savaşın önlenmesi, kadınların ve kadın emekçilerin haklarının savunulması 

hedeflerine odaklanmışlardır. Kadın işçilerin durumlarının düzeltilmesi, aile yardım-

ları, iki cins için çalışma koşullarının eşitlenmesi, evlilik dışı çocukların korunması, 

evli kadının milliyetini ve soyadını koruma hakkı vb. çalışmaları gerçekleştirmişler-

dir. Bu mücadeleler sonucunda feministler, 1918 yılında da Versailles Antlaşması ve 

Milliyetler Cemiyeti Sözleşmesine, birkaç kuşaktan beri savunageldikleri eşit işe eşit 

ücret ilkesini koydurmayı başarmışlardır. Birinci Dünya Savaşından sonra kadınların 

oy hakkı yirmi bir ülke tarafından tanınmıştır (Kayhan, 1999: 25).  

SSCB’de ise kadınlar 1917 Devriminin hazırlıklarına katılmış ve devrim es-

nasında da aktif rol oynamışlardır. Bolşevik Devriminin ilk sosyal içerikli kararları, 

sağlık sigortasının oluşturulması, doğumdan ve sonra onaltı hafta süre ile kadınlara 

parasız sağlık hizmetinin sağlanması ve hamile kadınların işten çıkarılmasının yasak-

lanması ile ilgilidir. Başta verilen bu haklarla her şey feministlerin istediği gibi de-

vam ederken, daha sonraları durum değişmiş, dönemin yöneticileri kadınların duru-

mundan çok verimlilikleri ile ilgilenmeye başlamış ve yavaş yavaş kazanılan haklar 

kadınların elinden alınmıştır. Sonunda kadınlara ve aileye araçsal bakımdan bakış 

ağır basmıştır. 1929’da Genotdel Örgütü dağıtılmış, 1930’da kabul edilen Aile Yasa-
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sı ile geleneksel aile diriltilmiştir. 1936’da daha önce yasal olan kürtaj hakkı ile evli 

olmayan kadının çocuğu için babadan mali destek talep etme hakkı ortadan kaldırıl-

mış, boşanma zor ve masraflı hale getirilmiştir. Eşcinsellik feministlerin isteklerinin 

tersine suç sayılmış, Stalinciler sosyalist bir toplum kurmak için aile içindeki gele-

neksel kadın ve erkek rollerine geri dönülmesi gerektiğini savunmuşlardır. Kadınları 

çok sayıda çocuk doğurmaya ve koyulan hedeflere ulaşabilmek için çok çalışmaya 

yönelten SSCB de feministler ücretli iş yoluyla ekonomik bağımsızlıklarını kazan-

mak, siyasete ve kültürel hayata katılma olanaklarını yitirmeme adına zorlu mücade-

lelerine devam etmişlerdir (Sevim, 2005: 46-47).  

Faşist toplumlarda ise kadınların durumu daha farklıdır. Faşist Almanya, 

Đtalya ve Đspanya gibi devletlerde, kadını, ailede kocaya ve çok çocuk doğurarak 

Nasyonel-Sosyalist Devlete hizmet etmesi gereken arka planda kalması zorunlu kişi 

olarak gören bakış açısı sistemleştirilmiş ve bir doktrin haline getirilmiştir. Faşizm 

nüfus siyasetini sürdürmek için kadınların vücudunu, özellikle üreme işlevlerini daha 

fazla kontrol etmeye çalışmış ve eski ataerkil aile ve baba otoritesi nosyonlarını mu-

hafaza etmeye önem vermiştir. Đtalya’da Mussolini diktatörlüğü kadınları yönetmek 

için ayrı bir sistem geliştirir. Nazi Almanyası ise 3 K (çocuk, mutfak, kilise) sloganı-

nı benimser. Kamu işlerinde çalışan evli kadınları bir kararname ile işten çıkaran ilk 

ülke Almanya olur. Ayrıca genç kızların kültürden uzak tutulmak amacıyla liselere 

ve karma okullara girmeleri yasaklanır, bunun yerine onları iyi ev kadını olmaya 

hazırlayan okullara yöneltmek üzere bir dizi önlem alınmıştır (Bock, 2004a: 220-

227).  

ABD’nde ise maddi refah beklentileri önceki kuşakların ötesine sıçramıştır. 

Yeniçağın kentliliği ve seri üretilen maddi ihtişamı ile birlikte modern Amerikalı 

kadın da satılmıştır. Evlilik modası özellikle kolej mezunları arasında belirginleşmiş; 

hem profesyonel, hem popüler edebiyat ve kurgu bir erkek bulamayan kadını sosyal 

bakımdan tehlikeli, irrasyonel, sağlıksız, erkeksi ya da frijit kadın olarak resmetmiş-

tir. Önceki kuşak feministlerin, evliliğin bir egemenlik sistemi olduğuna dair itirazla-

rı ortadan kaldırılmıştır. Kadınlık modellerini tarif etmede popüler medya ve reklâm-

cılık baskın çıkmış, reklâmcılık sektörü kadınların elimine ve tercihine feminist kur-
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guyu çökertip bireysel tüketimciliğe dönüştürmüştür. Bunun sonucunda sosyo-

psikolojik meslekler feministlerin cinsel özgürlük ve evlilik alanında söz hakkı iddia-

larını evcilleştirmiş, cinsel işbölümüne feminist meydan okuma ört bas edilmiştir. 

1920’leri sona erdiren ekonomik krizde kadınların eve geri dönmesini isteyen gerici 

çağrılar, modern kadının belirlenmiş rolünü, özgürlük ve bireysellik kavramlarından 

ne kadar uzaklaştığını göstermiştir (Duby ve Perrot, 2005: 80-93). 

Đkinci Dünya Savaşı sırasında ise, 1941’de Fransa cephesinin çökmesinden 

sonra, Çalışma Bakanlığı kadınlar arasında gerçek bir seferberlik başlatmıştır. Bu 

seferberlik gençlerden başlayarak tüm yaş gruplarını kapsar. Özel işverenlerin, Work 

Orders’ın çalışma düzeni denetimine giren yirmi ile otuz yaş arasındaki kadınları 

çalıştırmaları yasaklanır. Çünkü bu kadınların silah fabrikalarında çalışmaları istenir. 

Kadın işgücüne talep öyle artmıştır ki, kızların üniversiteye girişine bir üst yaş sınırı 

konulur. Bu seferberliği gerçekleştirmek için Đngiliz kadınlarına yarım gün çalışma, 

evde çalışma, kreş gibi kolaylıklar sağlanır (Sevim, 2005: 48).  

Fakat Đkinci Dünya Savaşının hemen ardından aynı senaryo tekrar gündeme 

taşınır ve tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrası gibi kadınlardan tekrar terhis edilen er-

keklere iş alanları açmak için işlerini bırakmaları istenir.  Savaş esnasında eşitlenir 

gibi olan erkeklerle kadınlar arasındaki ücret farkı, savaşın ardından yeniden büyür. 

Çalışan kadınların sayısı hızla azalır. Savaş yıllarında çalışan kadınlar için kurulan 

kreş ve yuva gibi tesisler savaş sonrasında kapatılır. Oysa liberal feministlerin de 

vurguladığı gibi çalışmak yani kamusal alana çıkmak kadın özgürlüğünün güvence-

sini oluşturmaktadır. Kadın özgürlüğünün güvencesi, ekonomik özgürlüktür. Kadının 

tam olarak özgürlüğe kavuşmasının ekonomik olarak erkekten bağımsızlaşmasına ve 

onunla eşit haklara bağlı olduğunu savunan Betty Freidan’a göre kadınların kurtuluş-

ları ancak ev dışında çalışmaları ile mümkündür. Đyi bir eğitim almadıkça ve ev dı-

şında çalışmadıkları sürece kadınların garip alışkanlara yakalanmaktan kurtulmaları 

pek mümkün görülmemektedir. Hatta kadınların tüm gün evde kalmalarının 

Friedan’a göre hem eşleri hem de çocuklarını olumsuz yönde etkilediğini söylemek 

bile mümkündür (1983: 330).  
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Birinci dalga feminist hareketinde feministlerin mücadeleleri eşit medeni 

haklar, eğitim, sağlık, işe girişte ve ücrette eşitlik hedeflerine, yani refahın eşit olarak 

bölüşülmesine yöneliktir. Bu yüzden adalet ve eşitlik kavramları onlar için çok 

önemlidir. Bütün bu isteklerini gerçekleştirebilmek yani toplumda kadınların kötü 

durumlarını düzeltebilmek ve çağdaş toplumlarda onları etkin hayata dâhil etmek 

için yasal, kurumsal ve sosyal ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğine inanırlar. 

Bu üç problemin çözümü gerçekleşmedikçe kısacası toplumsal bir reform yapılma-

dıkça bedenen ve zihnen güçlü, kendi ihtiraslarının, eşinin ve çocuklarının kölesi 

olmayan, mantıklı davranan ve bağımsız yaşayabilen kadın profilinin yaratılması 

imkânsızdır (Nye, 1988: 39). 

2.2.2. Đkinci Feminist Dalga: Kadın Özgürlüğü Hareketi 

Đkinci feminist dalga 20. yüzyıl boyunca biçimlenmiştir. Hareketin ortaya 

çıkmasında iki dünya savaşı ve sonrasındaki Keynesci devlet anlayışı etkin rol oy-

namıştır. Kadınların kamusal alanda elde ettikleri sınırlı hakların savaş ve savaş son-

rası dönemde yitirilmesi, toplumsal rollerinin anne, eş ve ev kadınına indirgenmesi, 

kadınların konumunun özel alanda yeniden tanımlanması, itici güç olmuştur. Böylece 

20. yüzyılda feminizm, 19. yüzyıldaki liberal anlamının kazanıldığı ivmeye karşın, 

geleneksel liberal feminizme ve siyaset anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır 

(Tong, 1989: 1).  

Andre Michel’e göre ise ABD, Đngiltere, Fransa ve pek çok başka Avrupa 

ülkesinde 1935-1945 arasında doğan bir önceki kuşak gibi kendilerini anti-faşist ve 

anti-kolonyalist mücadelelerde tüketmiş annelerinden genelde daha iyi eğitim gör-

müş yeni bir kuşak devreye girer. Pek çoğu karma okullarda okumuş, üniversite eği-

timi almıştır. Bu kadınların kulakları genç kızlıklarından beri dünyanın her yerinde 

en yürekli insanların faşizmi yenmek için verdikleri onurlu savaşın ilkeleri ile dolu-

dur. Bu genç ve okumuş kadınlar çevrelerinde olup bitene kayıtsız kalmamış, günde-

lik yaşamda cinsel bir nesne olarak algılanmayı reddetmişlerdir (1984: 84).  

1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan, ikinci dalga veya post feminizm olarak 

adlandırılan bu hareket kadın kurtuluş hareketi veya kadın özgürlüğü hareketi olarak 
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da bilinmektedir. Kadının kurtuluşunu temel hedef olarak seçen feminist grupların, 

kendilerini ortaya koyuş, söylem ve mücadeleleri öncekilerden tamamen farklıdır. 

Radikal, sol kanat ve postmodern feministlerin argümanları ile şekillenen kadının 

kurtuluşu hareketi eşitliği reddederken, temel amacının kadını patriarkal toplumun 

baskısından kurtarmak olarak ifade etmektedir. Đkinci dalga feminizm, kadını top-

lumsal her alanda bağımsız ve özgür kılma; çocuk doğurma ve büyütme faaliyetleri 

de dâhil olmak üzere cinsiyet bağlantılı tüm kadın rollerini terk etmeyi temel amaç 

olarak ortaya koymaktadır. Kadının kurtuluşunu siyasal bir proje olarak kabul eden 

feminist gruplar; bilinç oluşturma, alternatif yaşayış yollarını deneme, karşıt bir kül-

tür ve literatür geliştirme gibi faaliyetlere doğru yönelmişlerdir (Çaha, 1996: 42).  

1960’lı yılların sonlarında yaşanan radikal, siyasal ve toplumsal hareketler; 

öğrenci eylemleri, savaş karşıtı protestolar ve siyah hareket, liberalizmin eşitlik ve 

özgürlük söylemlerinin soyut anlamlarının ötesine geçilmesine ve gerçekliklerin ye-

niden gözden geçirilerek kamu politikalarına yansıtılması gereğine işaret etmiştir 

(Mitchel, 1992: 33). Bu süreçte feminist hareket de, ileri kapitalist toplumlarda ka-

dınların kamusal ve özel alandaki çelişkili konumlarının yeniden sorgulanmasının bir 

ürünü olmuştur. Özellikle özel olan ön plana çıkarılmış, kişilerin zihinsel ve yaratıcı-

lık kapasitelerinin ortaya çıkarma özgürlüğünü sağlayan bir alan olarak feminist ku-

ramın merkezine yerleştirilmiştir. Cinsiyet farkının önemini vurgulayan kadınlar aşk, 

arkadaşlık ve cinsellik kavramlarını sorgulamışlardır (Jaggar, 1988: 7).  

Ayrıca kendi bedenlerinin hâkimi olmayı talep etmişler ve cinsel nesneleş-

tirme ve yeniden üretim haklarını MacKinnon’un öncülüğünde kişisel olan politiktir 

söylemiyle dile getirmişlerdir. Yeniden üretim kavramı biyolojik üretkenliğin, yani 

doğurganlığın akrabalık ilişkilerinin ve evliliğin düzenlenme biçimidir. Bir başka 

ifade ile, çocukların dünyaya getirilmesi, bakılması, ev içi hizmetlerin yerine getiril-

mesi ve mevcut üretim tarzının gereklerine göre yetiştirilmesidir. Feministler, özel-

likle sosyalist feministler yeniden üretim kavramını vurgulayarak kadınların doğur-

ganlık sürecinin, emek gücünün üretilmesi, bakımı ve yetiştirilmesinin de üretim 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirler. Kadın emeğinin piyasalaşmamış- me-

talaşmamış olmasının üretken olmadığı anlamına gelmediğini savunurlar. Aile dışın-
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da üretildiğinde karşılığı ödenen, aile içinde üretildiğinde ise karşılığı ödenmeyen 

mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kadın emeğinin görülmez kılınmasının 

özünde karşılıksız bir emek sömürüsü olduğunu ileri sürerler. Kapitalizmde kadınla-

rın ücretlendirilmemiş ev içi emeğinin düşük statüsünü kapitalist ataerkillik ile açık-

larlar (Hartman, 1992, Savran ve Tura 1992, Molyneux, 1992). 

1960 ve 70’lerde doruk noktasına ulaşan feminizm, bir yandan kadınların 

siyasal temsil olanaklarının artırılmasına yönelik politikalarının geliştirilmesinde 

etkin rol oynamış, yasal ve politik süreçleri ulusal ve uluslararası boyutlarda harekete 

geçirmiştir. Diğer yandan da cinsiyetci ideoloji ile biçimlenen toplumda kadınların 

cinsiyet temeline dayalı toplumsal iş bölümü süreçlerindeki eşitsiz konumları ataer-

kil-kapitalizm ve cinsel politika kavramları etrafında yeniden sorgulanmıştır.  

Feminist kuramda cinsiyetçilik terimi ayrımcı bir bakış açısı ile bir cinsin 

tutumları bakımından ve fiili olarak öteki cins tarafından aşağılanmasını ifade etmek-

tedir. Cinsiyetçilik terimi zaman zaman erkek şovenizmi olarak da adlandırılmaktadır. 

Ataerkillik (patriyarki) kavramı ise feminist kuramda geleneksel siyaset kuramların-

dan ve sosyolojiden daha farklı bir anlamda oldukça tartışmalı olarak ele alınmakta-

dır. Sosyolojide Weber, kavramı geleneğin kutsallığına dayanan, belli kurallara bağlı, 

üstün ve özerk bir hak olarak gören şefin otoritesi olarak kabul eder (Weber, 1998).  

Feministlere göre ise ataerkillik genel kullanımının ötesinde tarihsel olarak 

farklı siyasal ve ekonomik sistemlerde farklı ideolojik ve kurumsal yapılarla ortaya 

çıkan erkek iktidarı ve egemenliğinin sistematik bir biçimi olarak tanımlanır. Kadının 

baskı altına alınışı ise erkekler arası dayanışma ilişkilerinin bir sonucudur. Örneğin 

Millet, Cinsel Politika adlı eserinde ataerkilliği, coğrafi ve tarihsel olarak evrensel 

bir iktidar ilişkisi ve egemenlik biçimi olarak betimler. Erkeğin mutlak üstünlüğü ve 

kadının ona tabi kılınış sisteminin, toplumsallaşma yoluyla korunduğunu ve ideolojik 

araçlarla sürdürüldüğünü ve gerektiğinde güce başvurulduğunu belirtmektedir (1975: 

65-67).  

Michel ise ataerkilliği, erkeklerin kendi iktidarlarını kurup, denetimi ellerin-

de bulundurdukları cinsel politikalar olarak ele alır (1995: 96-98). Marksist feminist-
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ler ise ataerkilliğin cinsiyete dayalı sömürü biçimlerinin maddi temelinin cinsler arası 

iş bölümü ve kapitalist ilişkilere dayandığını ileri sürerler (Hartman, 1992, 

Kandiyoti, 1991). 

Sonuç olarak, feminist literatürde kavram, farklı vurgular içerse de, erkek 

egemenliğinin tarihsel bir sistemini ifade eder. Bu sistemin temel işlevi, yaşamın tüm 

alanlarında farklı erkek egemenliği sistemlerinin ve onların sınıfsal ve etnik özellik-

lerine dayalı iç çeşitlerinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesidir. Bu da kamusal ve 

özel alandaki ayrıcalıkların ve güçlerin farklı ideolojik, psikolojik, simgesel ve ku-

rumsal yapılarla yeniden üretilmesi sürecini kapsar.  

Đkinci kuşak feministlerle kadın örgütlenmeleri kendilerini açıkça feminist 

olarak adlandırmış, harekete destek amacıyla kadın eylem grupları oluşturmuşlardır. 

Batıda ve Amerika’da ulusal ve uluslararası örgütlerin desteği ile yaygınlık kazanan 

hareket, ulusal ve uluslararası iktidar yapılarına büyük etkilerde bulunmuştur. Bu 

süreçte özellikle Amerika’daki feminist örgütlenmeler önemli rol oynamıştır. Betty 

Friedan’ın öncülüğünde 1958 yılında kurulan National Organisation of Women 

(NOW), kadınları hukuksal ve siyasi süreçlerde etkin kılmak, ayrımcılığı önlemek ve 

yaşamın her alanına katılımlarını sağlamak için önemli adımlar atmıştır.  

NOW, Ulusal Kadın Örgütü etkin çalışmaları sonucunda çalışma yaşamı 

başta olmak üzere, cinsiyetçi politikaların giderilmesi ve eşitliği sağlamaya yönelik 

yasaların çıkarılması ve gerekli kurumsal adımların atılmasında öncü rol oynamıştır. 

NOW’ın ve diğer kadın kuruluşlarının etkisiyle 1963 yılında Eşit Ücret Yasası, 1964 

yılında Sivil Haklar Sözleşmesi ve 1967 yılında Cinsiyet Ayrımcılığının Önlenmesi 

Sözleşmesi kabul edilmiş, 1972’de Eşit Đş Sözleşmesi çıkarılmış ve Eşit Haklar Ko-

misyonu kurulmuştur. 1967 yılında genç ve evli olmayan kadınlar NOW’dan ayrıla-

rak daha radikal söylemleri ve eylemleri olan Kadın Kurtuluş Hareketini kurmuşlar-

dır. Bu tür kadın örgütlenmelerinin çabaları 1970 ve 80’lerde de devam etmiştir. Bu 

yüzden ikinci dalga feminizm sadece kadınların eşit haklarını savunan bir hareket 

değil, aynı zamanda kadınların özgürleştirme politikalarını kapsayan bir söylem ve 

eylemler bütünü olarak yeniden tanımlanmış ve bir bilinçlilik süreci diye adlandırıl-

mıştır (Delmar, 1994: 8).  
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Đkinci feminist dalgadaki kadın hareketinde eski hareketten farklı olarak de-

ğişik kadın kategorileri tartışmaların merkezine alınmış ve kadın bakış açısı gelişti-

rilmeye çalışılmıştır. Kadının toplumdaki, özellikle çalışma hayatındaki konumu 

liberal feminist ve sosyalist feminist bakış açıları doğrultusunda gündemde tutulmuş-

tur. Liberal feministler meslek sahibi orta sınıfı burjuva kadınlarının evde ve iş haya-

tında karşılaştıkları ayrımcılığı ve bunların çözümüne ilişkin hukuksal önerileri tar-

tışmışlardır. Radikal feministler cinselliğin diyalektiğini, sosyalist feministler de 

emekçi kadınların ücret ve çalışma koşullarını kapitalist sistem ve ataerkillik kav-

ramları etrafında sorgulamışlardır.  

Ayrıca kadınlar bu süreçte, bilim alanında da harekete geçerek, bilimi sade-

ce erkek deneyimlerinin tanımlandığı bir alan olmaktan çıkararak, bilgi konusunda 

hak iddia etmek, kadın deneyimlerini görünür kılmak, kısaca kadınlar adına bilgi 

üretmek çabası içine girmişlerdir. Bu hareket aydınlanma çağı ile gelen egemen bi-

lim anlayışının kadınları dışlayan veya ikincilleştiren taraflılığın sorgulanmasında bir 

dönüm noktasını oluşturur (Çakır ve Akgökçe, 1995: 7-12).  

Đkinci feminist dalgada ortaya çıkan farklılıklara ve kimliğe olan vurgu, fe-

minizmin kuram ve pratiğine de yansımış, farklı feminizmler ortaya çıkmıştır. Bunlar 

arasında liberal feministler, sosyalist feministler, psikoanalitik feministler, 

postmodern feministler, bağımsız feministler, lezbiyen feministler, siyah feministler, 

üçüncü dünya feministleri gibi birçok değişik yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşım-

lar arasında bazıları diğerlerine göre daha ön plana çıkmış ve büyük taraftar topla-

mıştır. Bu yüzden çalışmamızda ele alınacak olanlar tezin temel izdüşümlerini taşı-

yan liberal, Marksist, radikal, kültürel, sosyalist, siyah,  postmodern, varoluşcu, etnik 

ve lezbiyen feminist türleridir.  

2.2.2.1. Kültürel Feminizm  

19. yüzyıl feminist kuramında ön plana çıkan eğilimlerin başında kültürel fe-

minizm gelir. Kültürel feministler, siyasal değişime odaklanmaktansa daha geniş bir 

kültürel dönüşümü ararlar. Eleştirel düşünme ve kendisini geliştirmenin önemini 

kabul etmeye devam ederken, hayatın akıldışı, sezgisel ve genellikle kolektif yönü 
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üzerinde dururlar. Kadınlarla erkekler arasındaki benzerlikleri vurgulamak yerine, 

genellikle kadınlık niteliklerinin kişisel kuvvet, gurur ve kamusal yenilenme kaynağı 

olarak kabul edilen farklılıkları üzerinde dururlar. Bu feministler liberal kuramcılar-

dan kalan, hemen hemen zarar görmemiş kurumlara –din, evlilik ve yuva- alternatif-

ler düşünürler (Donovan, 2005: 70). 

Kültürel feminizm, kadınların ürettiği ancak, kayıt veya tarihdışılaştırılmış 

kültür ürünlerini araştırıp ortaya çıkarmayı hedefler. Müzik, edebiyat veya diğer sa-

nat dalları bahsedilen araştırmanın kapsamına girmektedir. Kültürel feminizm, kültü-

rel maskülen kimliğine ek olarak feminen kimliğinin varlığını ortaya koymayı ve 

kültürünün cinsiyetsizleştirilebilmesini hedefler. Bu kuramı savunanlar kadınların 

toplumdaki ikincil ve baskı gören konumunun toplumun kültür yapısına temellendi-

ğini düşündüklerinden, kültürün kadını neden bu şekilde konumlandırdığını açıkla-

maya çalışır (Sevim, 2005: 61).  

Kültürel feminist kuramın altında anaerkil bakış yatmaktadır: Temelde dişil 

etki ve değerler aracılığıyla yönlendirilen kadın toplumu görüşü. Barışseverlik, işbir-

liği, farklılıkların şiddetsiz biraradalığı ve kamusal hayatın uyumlu bir şekilde düzen-

lenmesi bunlara dâhildir. Bu utopik görüş 19. yüzyılın ikinci yarısında anaerkil –

antropologların tarih öncesi zamanlarda var olduğunu varsaydıkları, yönetimin anne-

lerde (kadınlarda) olduğu dönem- kuram içinde dile getirilir (Donovan, 2005: 71).  

Đlk Amerikan feministlerinden sayılan Margaret Fuller’in Woman in the 

Nineteenth Century (19. Yüzyılda Kadın, 1845) adlı eseridir. Bu eser kültürel femi-

nist geleneğini başlatan en önemli yapıtlardan biridir. Kültürel feministler Avru-

pa’daki romantik akımın ya da özellikle Amerikan aşkıncılığının bir ürünü olarak 

Aydınlanma akılcılarının mekanik bakışından tamamiyle farklı biçimde bilginin 

duygusal, sezgisel yönü üzerine dikkati çeker ve organik dünya görüşünü savunur. 

Hem Goethe ve Novalist gibi Alman romantiklerini, hem de Wordsworth, Coleridge, 

Shelly ve Keats gibi Đngiliz şairlerini inceleyen Fuller, bu yazarlardan romantik birey 

düşüncesini alarak kadınlara uyarlamıştır (Donovan, 2005: 72). 
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Fuller, eserinde kadınlara çok uzun bir süre kendi içlerinden gelen yasaları 

değil, dışarıdan dayatılan kuralları öğrenmeleri gerektiği öğretilmiştir diyerek ka-

dınların özgüvenlerini geliştirmek zorunda olduklarını vurgular. Yazarın düşüncesine 

göre her birey üzerinde eşsiz bir desen dalgalanmış bir tohum olarak dünyaya gelir. 

Bununla kadının dış dünyadan dayatılan kurallarla diktatörce yönetilmesi düşüncesi-

nin aksine, içten gelen kuralları izlemeyi öğrenmesi gerektiğini ortaya koyar:  

Kadınların, bir kadın gibi davranmaya ya da yönetmeye de-
ğil, fakat doğa gibi büyümeye akıl gibi algılamaya, iktidarla-
rını yaymak için engelle karşılaşmadan yaşayan bir ruh ol-
maya ihtiyaçları vardır… (Fuller, 1971: 38). 

19. yüzyılda yerli Amerikalılara ve özellikle Kızılderili kadınlara yapılan 

baskılar hakkında da yazan Fuller, özgüveni geliştirmenin bir yolu olarak ayrılıkçılığı 

açıklamak için Amerikan yerli geleneğinden şu öyküyü kullanır:  

Bir zamanlar güneş ile evlenmeye söz verdiğine inanan Kı-
zılderili bir kadın varmış. Kampından taşınmış ve anlaşması-
nı gösteren amblemlerle dolu bir çadır kurmuş. Bu bağımsız 
hayatı göstermenin bir yoluymuş. Burada günlük uğraşlarına 
devam ederek ve sözde anlaşmasına sadık kalarak günlerini 
geçermiş … (Fuller, 1971: 101). 

Margaret Fuller bu öyküde kadının kabilesinin kadının aykırılığını 

hoşgörmesi olgusunu över ve onu, kalabalığın diktasından uzakta kendi güneşi ve 

hakikati ile yalnız yaşayan kadınların sembolü olarak görür:  

Kadının alıştığı gibi erkekler tarafından eğitilme ve yönetilme 
düşüncesini bir kenara bırakmasını isterim. Onun, kendini 
güneşe, doğruluğunun güneşine adamış Kızılderili kız gibi 
olmasını isterim… kendini uzlaşmadan, çıtkırıldımlıktan ve 
acizlikten kurtarmasını isterim. Çünkü varlığının yoksullu-
ğundan değil, olgunluğundan dolayı… yeterince iyi ve yete-
rince kuvvetli olmasını isterim (Fuller, 1971: 119-120). 

Yazara göre, kişinin kendi gerçeği ile girdiği ilişki aracılığıyla oluşan bu tür 

bir soyutlama ve özgelişim başkalarıyla ilişkiye geçebilmeyi kolaylaştırır. Fakat ka-

dını özel alanda konumlayan ve onun basit ve gereksiz işlerle uğraşmasına neden 

olan toplumun bugünkü örgütlenmesi buna asla izin vermez. Oysa dişiliğin kamusal 

dünya ile bütünleşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak kültürlerin kadınlaşması 
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her alanda uygulanan şiddete son vermek anlamına gelmektedir (Donovan, 2005: 

77).  

Kısaca, Fuller, kadının farklılığı ile ilgili ilk kuramı ortaya atmış ve kadının 

özel niteliklerinin ifade edilmesine izin verildiğinde, hem kendi hayatlarının hem de 

toplum hayatının nasıl değişeceğini ortaya koymuştur. Tüm feministlerin vurguladığı 

gibi, dünyadaki iyileşme kadınların özgürleşmesi ile bağlantılıdır.  

20. yüzyılın başında, toplumsal eleştirmen ve konuşmacı olarak ünlenen 

Charlotte Perkins Gilman ise kültürel feminizmin diğer öncülerindendir. Gilman’ın 

en ünlü eseri Women and Economy (Kadınlar ve Ekonomi, 1898) dir. Sosyal 

Darwinist hipotez üzerine kurulmuştur ve insanların toplumsal ve ekonomik ortamla-

rı tarafından belirlendiklerini iddia eder. Kadının toplumsal ve ekonomik ortamı, 

erkeğe ekonomik anlamda bağımlı olduğu için yapaydır. Bu, onun gelişmesinin 

anormalleşmesine neden olur ve ırkın tamamen yok olması tehlikesini doğurur. Ken-

disini hümanist olarak tanımlayan Gilman sadece toplumsal ilişkilerde insan oldu-

ğumuzdan … insan olmak için kadınların insanlığın hayatının bütününde yer alması 

gerektiğini savunmuştur. Yaşamları sınırlandırılan kadınlar, insanlığın ilerleyişini 

yavaşlatır. Organizmanın büyümesinde bireyin ya da toplumsal varlığın fiziksel, en-

tellektüel, manevi ve toplumsal alanların hepsinde kadının gücüne ihtiyaç duyduğunu 

söyleyen Gilman, bu dört alanın her birinde kadınların insanla ilgili işlerde göz ardı 

edildiğini belirtmiştir (Lane, 2007: 14).  

Gilman, kadının tarihsel boyunduruğunun, kadının tarımda ürettiği üretim 

fazlasının erkek tarafından el konulmasıyla başladığını belirtir. Yazara göre bu du-

rum, boyunduruğun ilk biçimidir ve daha sonra sömürü için model olmuştur. Bu bo-

yun eğme kadının gelişimini durdurmuş, böylece bütün kadınları insanlığın dışına 

itmiştir. Erkek özelliği dediğimiz cesaret, güçlülük, yaratıcılık, cömertlik ve dürüst-

lük gibi özellikler aslında bütün insanlara özgü özelliklerdir; ne var ki bu gerçek, 

kadınlardan esirgenmiş, böylece kadınlar bunların sadece erkeklere özgü özellikler 

olduğuna inandırılmışlardır. Bir kadının ise iffetli olması için gereken tek şey namus 

yani bekârettir. Kadın gelişmemiş erkek değildir demiştir Gilman, ancak insanlığın 

yarısını oluşturan kadınlar gelişmesi engellenmiş insanlardır (Lane, 2007: 14-15).  
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Yazar, Women and Economy’de bir dizi radikal değişiklikler önerir. Ona 

göre aile ilişkilerine ilişkin her kanun ve gelenek eril bakış açısından düzenlenir. Ay-

nı bakış açısından kadınların erkeklere hizmet etmesi gerektiği şartı ortaya çıkar. 

Onu bir mal gibi sahiplenen ve vahşice kıskanan egemen erkek, onu bin tür kuralla 

kuşatır. Erkeğin toplumsal ilişkileri, hizmetleri ve gerçek bir hayatı varken, kadın o 

kadar sakınılmıştır ki, bu onun insanca gelişmesini engellemiştir (Donovan, 2005: 

98).  

Yazara göre bu radikal değişiklikler şunlardır: Ev işleri meslekleştirilmelidir. 

Đnsanlar yemek yapma, beslenme ve çocuk yetiştirme konularında eğitilmeli ve ver-

dikleri hizmetler karşılığında para kazanmalıdırlar. Bu hizmetlerden birçoğu çamaşır 

yıkamak gibi kolektifleştirilmelidir. Çocuklar kolektif bakım evlerinde yetiştirilmeli-

dir. Ortak mutfaklar birçok aileyi bir seferde doyurabilir, bu da varolan bireyci sis-

temin yol açtığı olağanüstü israfa son verir. Ev içi emeğin yeniden düzenlenmesi ile 

kadınlar yirmidört saatlik ücretsiz daimi zulümden kurtulacaklar ve ücret karşılığında 

sekiz saat çalışacaklardır. Kadınların kamusal dünya ile bütünleşmeleri, kamusal ile 

özelin bütünleşmesi, kamusal alandaki erkek egemenliğini sona erdirecek, sonuç 

olarak da Gilman’ın daha önceki çalışmalarında belirttiği erkek merkezli hükümdar-

lığı bitirecektir. Dahası kadınların eve hapsedilmeleri sona ererse, kamusal dünyanın 

sokakları kadınlar ve çocuklar için yeniden güvenli olacaktır (Donovan, 2005: 101-

102).  

Kültürel feministlerin kadın ağlarına katılımları, onların anaerkil karakterli 

bakışını açıklamaya yardım eder. Bunlar kadınların farklı olduklarını ve ayrı bir kül-

türün ve etiğin mirasçıları olduğuna inanmışlardır. Bu miras Fuller, Gilman ve arka-

daşları tarafından anaerkil, işbirlikçi, özgecil ve hayat verici olarak tanımlanır. Bu 

bakış, yüzyıl dönümündeki reformcu ve barışçı feministler için temel motivasyon 

sağlamıştır. Bu feministler arasında Jane Addams, Emily Greene Balch, Crystal 

Eastman, Lilian Wald, Sophanisba Breckinridge ve Florence Kelly vardır. Bu femi-

nistlerin 20. yüzyılın ilk on yılında önemli etkileri olmuştur. Amerikanın üniversiteli 

eğitimli ilk kadın kuşağı olan bu feministler, kadınların (özellikle eğitimli olanların) 

dünyayı daha iyi bir düzeye getirme zorunlulukları olduğuna inanmışlardır ve kadın-
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lık değerlerinin mirasını korumayı eril ve çürümüş kamu sektöründe reform yapmak-

ta görmüşlerdir (Donovan, 2005: 111-112).  

1920 yılı Amerikan Feminizm tarihinde bir dönüm noktasıdır. 18 Ağustos’ta 

Anthony ya da sufrajet değişiklikleri Tennessee Eyaleti tarafından onaylanmış ve 

anayasanın bir parçası haline gelmiştir. Birçok feminist ve tarihçi 1920 yılını birinci 

dalga feminizminin sonu sayar. Ama bu, tam anlamıyla doğru değildir. Feminizm 

basit bir şekilde 1920’de ölüp, 1960’da yeniden ortaya çıkmamıştır. Tersine 1920’ler 

ve 1930’lar feminist eylemin devam ettiği bir dönemdir. Feminist kuram bu dönemde 

daha yavaş gelişmekle birlikte, geçmişte oluşturulan kuramlar pratiğe geçirilmiştir. J. 

Stanley Lemons, toplumsal feministler olarak adlandırdığı 1920’lerin kültürel femi-

nistlerini ilerlemeci dönemden New Deal’a geçişteki yolda önemli bir bağlantı olarak 

görür (Donovan, 2005: 121).  

1920’lerin toplumsal feministleri doğrudan birincil vatandaşlık hizmetleri ile 

ilgili reformların ve çeşitli toplumsal yasaların çıkartılmasını desteklemişlerdir. Kül-

türel feministlerin siyasal isteklerini ifade ettikleri araç, Women’s Joint 

Congressional Committee (Kadınların Birleşik Kongre Komitesi) dir. Bu komite yeni 

kurulmuş olan League of Women Voters’ı (Kadın Seçmenler Birliği) da içeren on 

kadın kuruluşunu şemsiyesi altında toplayan bir gruptur (Donovan, 2005: 122).  

Kültürel feminizmin ortaya çıkışı 19. yüzyıl sonlarına uzansa da, ikinci yük-

selişi 1970’lerdeki Amerikan hareketinde temellenir ve radikal feminizmin kolların-

dan biri olan çağdaş kültürel feminizm olarak karşımıza çıkar. Đkinci dalga feminist-

ler, kadın kültürünü araştırmanın, geçmiş deneyimleri ortaya çıkaracağını ve bunun 

toplumsal cinsiyet kimliğinin kavranması ve neden-sonuç ilişkilerini kurabilmek 

açısından önemli olduğunu vurgularlar.  

2.2.2.2. Marksist Feminizm 

Dağıtım ve sömürü ilişkileri çevresinde kurulmuş Marksizm, sömürülenlerin 

ve işgüçlerine el konulanların cinsiyetlerini göz ardı etmiştir. Oysa feminizm farklı 

bir yönü gösterir, Marksizmin sessizce geçme eğiliminde olduğu cins ilişkilerini -

daha genel bir ifade ile kadınların erkekler tarafından ezilmesini- vurgular. Marksist 
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feminizmin hedefi en genel açılımıyla, cins ilişkilerinin işleyişini tarihsel materya-

lizmin dayandığı üretim ve yeniden üretim süreçlerinden ayrı ya da onlarda bağlantılı 

olabildiği yerlerde ve bağlantılı olabildiği şekilde belirlemektir. Dolayısıyla cinsel 

örgütlenme, ev içi üretim, ev işleri vb. ile üretim tarzındaki tarihsel değişimler, dağı-

tım ve sömürü sistemleri arasındaki ilişkileri keşfetmek Marksist feminizmin amaçla-

rı arasındadır (Barrett, 1995: 14-15).  

Feminist kuramın gelişmesinde, Marx ve Engels’in görüşleri çok önemli bir 

yer tutmaktadır. Özellikle kadınların bilinçlerinin yükseltilmesinde,  Marksist tarihsel 

materyalist görüşlerin etkisi tartışmasız kabul görmektedir. Bu görüş, kültür ve top-

lumun köklerinin, maddi ve ekonomik koşullarda yattığını savunan maddeci deter-

minizm düşüncesine dayanmaktadır (Đmançer, 2002: 155).  

Marx bir toplumdaki egemen ideolojinin, yöneten sınıfın, kapitalistlerin, eko-

nomik çıkarları tarafından belirlendiğine inanır. Bu düşüncesi Alman Đdeolojisi’nde 

şu şekilde vurgulanmıştır:  

Egemen sınıfın düşünceleri her dönemde egemen düşünce-
lerdir, bir başka deyişle toplumun egemen maddi gücü olan 
sınıf aynı zamanda egemen entelektüel güçtür. Maddi üretim 
araçlarını kontrol eder. Böylece genel anlamda düşünsel üre-
tim araçlarından yoksun olanların düşünceleri de bu egemen 
sınıfa tabi olur (Donovan, 2005: 132). 

Engels’in açıklamalarına göre üretim ve bölüşüm biçimi toplumsal sınıfları 

belirler. Toplumların tarihi, maddi güçlerin gelişiminin öncülüğünde sınıf mücadele-

lerinden oluşmakta ve bu dialektik süreç değişimin sürekliliğini sağlamaktadır. 

Marksist düşüncede sınıf bilinci büyük önem taşımaktadır. Marksist feministlerin 

tartışmaya açtıkları temel konulardan biri kadınların yalnız başlarına bir sınıf oluştu-

rup oluşturmadığı sorusudur. Marx ve Engels kadınların kapitalizm altında ezilmesi-

ni eleştirmiş ve onların kölelikten kurtuluşunun sınıf mücadelesinden başarı ile çık-

malarına bağlı olduğunu iddia etmiştir (Folbre, 1993: 101).  

Tüm diğer ezilenler gibi kadınlar da ancak bu sistemden kurtulup sosyalist 

sisteme geçilince hiç kimseye ekonomik olarak bağımlı olmayacaklarından, erkek-

lerden bağımsız ve dolayısıyla onlara eşit olacaklardır. Bu nedenle Marksist feminist-
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lerin en çok vurguladıkları kavramlar kapitalizm, sınıf toplumu ve ekonomidir (Tong, 

1989: 2).  

Marksistler kadının ezilmesinde cinsiyet farklılığının pek de etkili olmadığını 

belirtmekte, kadının asıl kötü durumda oluş nedeninin sınıf farklılığı olduğu konusu 

üzerinde ısrarla durmaktadırlar (Massey, 1989: 692).  

Kadınların toplumsal üretimdeki konumları, mülkiyet ilişkilerindeki yerleri 

ve sahip oldukları bilinç bakımından tek bir sınıf oluşturmaları pek mümkün değildir. 

Ancak ev işlerini de ücretlendirilmesi gereken bir iş olarak gören ve bunun için mü-

cadele veren kadınlar, Marksist feministlere göre, işçi sınıfı bilincine benzer bir bi-

linç kazanmaktadır (Demir, 1997: 56-57).  

Marx ve Engels kadınların durumunu sosyal kalkınmanın genel seviyesinin 

bir ölçüsü olduğunu kabul ederek, kadınların kapitalist sistem altında biçare, sefil, 

acınacak şartlar içinde olmasını bu sistemin değiştirilmesi gerektiğinin bir göstergesi 

olduğunu iddia etmektedir. Engels, evli kadınların ücretli işlerde çalışmalarının sınır-

landırılmasını, erkek ve kadınların işyerlerinde ayrılmasını ve aile gelirini kadının 

değil, erkeğin kazanmasının gerektiği şeklindeki görüşler karşısında kararsızlık yaşa-

yarak kadının kocası üzerindeki ve kocanın kadın üzerindeki hâkimiyetinin doğal 

olmadığını savunmaktadır (Folbre, 1993: 101).  

Marksist feministlere göre, sömürü sistemi içerisinde kadınların erkeklerden 

daha çok ezilmelerinin önemli nedenlerinden biri, kapitalizmin bir sonucu olan ya-

bancılaşmadır. Yabancılaşma, kişinin hayatını anlamsız bulması ve yaptığı işleri bir 

bütünlük içerisinde kavrayamamaktan dolayı hissettiği bölünmüşlük duygusudur. 

Kapitalizmin, doğal sonucu olarak artan uzmanlaşma ve işbölümünün; kişileri emek-

lerine, diğer insanlara ve içinde yer aldıkları sisteme yabancılaştırdığı ileri sürülür 

(Demir ve Acar, 1992: 377).  

Marksist feministler bu yabancılaşma olgusunu, erkeklere kıyasla kadınlar ta-

rafından daha yoğun olarak yaşandığını savunmaktadır. Çünkü ev dışında iş ve arka-

daş çevreleri gibi değişik ortamlarda toplumla bütünleşebilen erkeklerin aksine ka-

dınlar, kendilerini ifade edecek ve toplumla bütünleştirecek imkânlardan yoksun 
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kalmaktadırlar. Bu da onların yabancılaşmasını kat kat artırmaktadır. Kadını eve 

mahkûm eden işlerin başında ev işleri, annelik ve çocuk bakımı gelmektedir (Engels, 

1992: 167).  

Marksist feministlere göre, liberal feminizmin kadın sorusuna yönelik öner-

diği çözümler (kadın-erkek fırsat eşitliği) geçerli olamaz. Çünkü sınıflı bir toplumda 

gerçek anlamda fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir ve kadının gerçek 

baskı altında olmasının nedeni kapitalizmdir (Tong, 1989: 2).  

Bu nedenle Marksist Feministler, liberal feministlerin iddia ettikleri gibi ka-

dın sorununun reformlarla çözülemeyeceğine inanırlar. Onlara göre reformlar sadece 

kadınların kötü durumlarını hafifletir, ancak tamamen değiştiremez. Mesela evlilik 

ekonomisi (marriage economy) aynı kaldığı sürece temelde değişme olmayacaktır. 

Kadını sömüren bir kurum olan fahişelik, ahlaki değil, ekonomik bir sorundur. Bu 

kurumda çalışan kadınların hemen hepsi ekonomik güçsüzlükten dolayı çalışmakta-

dırlar. Kapitalist dünya, kadını ya evde oturmak ya da ucuz işçi olarak çalışmak zo-

runda bırakmıştır. Her iki durumda da kadın rahat bir hayat sürememektedir. Mark-

sist feministlere göre evli kadınların birçoğunun durumu da fahişelik kurumundaki-

lerden farklı değildir. Onlar da ekonomik zorunluluktan dolayı kocaları ile beraber-

liklerini sürdürüp cinselliklerini sunmaktadırlar (Demir, 1997: 58).  

Birçok klasik Marksist, feminizmi kuram ve pratikte burjuva hareketi olarak 

görmüştür. Kapitalist sistem içinde erkeklerde ezildiğinden, kurtuluş mücadelesinin 

emekçilerin tümü adına verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Feminizminde cinsiyet 

teriminin sınıfın önüne geçmesinin, sınıfın önceliğinin yadsınmasına neden olduğu 

ve işçi sınıfı hareketini böldüğü öne sürülmüştür (MacKinnon, 1989: 5-7).  

Feministler ise Marksizmi insan yaşamının üreme boyutuna yeterince önem 

vermemekle ve cinsiyet körü olmakla suçlamışlardır. Bu nedenle Marksist feminist-

ler başlıca ilgi konusu olarak kadın ve iş ilişkileri üzerinde odaklaşma eğilimi gös-

termişlerdir. Bu çerçevede üzerinde durulan konular üç grupta toplanabilir:  

1. Aile kurumunun kapitalizmle ilişkisi, 
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2. Kadının aile içinde yaptığı işlerin nasıl gerçek üretken iş olarak görülme-

yip değersizleştirildiği,  

3. Kadınların niçin genellikle düşük ücretli, sıkıcı ve değersiz görülen işler-

de çalıştırıldıkları (MacKinnon, 1989: 11-12). 

Kollontai’nin Marksizm ve Cinsel Devrim adlı eserinde aile kurumunun ka-

pitalizmle olan ilişkisi şu şekilde açıklanır: Kapitalist üretim tarzının, insanlığın eko-

nomik yaşamının kesin ve ölümsüz şekli kabul edilmesiyle eş zamanda, monogamik 

evlilik sürekli ve dokunulmaz sosyal bir kurum olarak gösterildi. Kilise tarafından 

evliliğin kutsallığı, çözülmezliği öğütlendi; yasa tarafından, kadının kocasını aldat-

masının cezalandırılması ve ahlak tarafından da, aile ocağının kutsal karakterinin 

göklere çıkarılması sağlandı. Burjuvazi dünya üretiminin bütün iplerini elinde topla-

dığı zaman tek amacı, kendi sınıf çıkarlarını korumak olan burjuva ahlakı, burjuva 

davranış şekilleri ve medeni yasaları, yavaş yavaş diğer halk tabakaları için de zorun-

lu yasa durumuna geldi. Mülkiyet ve aile birbirine sımsıkı bağlıydı; burjuvazinin bu 

iki temel direğinden biri sarsılırsa, diğerinin sağlamlığı tehlikeye girerdi. Đşte bu yüz-

den burjuvazi aile temellerini büyük bir özenle korudu, evlilik yapısının bugün mo-

dası geçmiş biçimlerini şiddetle savundu (Kollontai, 2001: 13-14).  

Bu bağlamda kadınların ezilmesi sorununa Engels’in çözümü ev işini toplum-

sal bir endüstriye dönüştürerek, kadınların ev işinde hapsolmalarını engelleyip, onla-

rın tümüyle toplumsal işgücüne katılmalarını teşvik etmektir. Böylece Engels, top-

lumun ekonomik birimi olan tek eşli ailenin ortadan kaldırılmasını teşvik eder; bu 

kuşkusuz onun ve Marks’ın en tutkulu biçimde Komünist Manifesto’da savundukla-

rı düşüncelerdir:  

Üretim araçlarının ortak mülkiyete geçmesiyle tekil aile top-
lumun ekonomik birimi olmaktan çıkar. Özel ev işi toplumsal 
bir endüstriye dönüştürülür. Çocukların bakımı ve eğitimi 
toplumsal bir iş olur; toplum, meşru olsun olmasın bütün ço-
cuklar ile benzer biçimde ilgilenir (Donovan, 2005: 145).  

Savunulan bu düşünceler Marx ve Engels’e göre komünizmde gerçekleştirile-

cektir ve nihayetinde daha sonraki yıllarda kadınların kurtuluşunda Marksist ve ko-
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münist programın temelini bu düşünceler teşkil eder. Genel olarak kadın sorunu ile 

ilgilenen birinci dalga Marksist kuramcılar, sorunu komünist kuram içinde alırlar. 

Marksist feminizmin duayenleri olan Lenin, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin ve 

Rosa Luxemburg da bu yaklaşıma bağlı kalırlar (Sevim, 2005: 66).  

Marksist feministler kadının işlerinin ikincil konumdan kurtarılması için iki 

ayrı çözüm önerisi getirmişlerdir. Đlki, kadınlara özgü olarak kabul edilen ve kadının 

toplumsal üretimde ikincilleşmesine neden olan ev işlerinin toplumsallaşmasıdır. 

Buna göre, kapitalist sistemde kadınların aile içinde yaptıkları işlerin kamusal alanda 

yaptıkları işlere göre önemsiz görülmesi, kadını ikincilleştirmektedir. Bunun temel 

nedeni de, daha önce belirtildiği üzere, kadınların ağırlıklı olarak yaptıkları işlerin 

piyasa değerinin olmamasıdır. Dolayısıyla böyle bir sistemde kadın üretici değil, 

tüketici olarak görülmektedir. Bu sorunu çözmek için sadece kadının da dışarıda para 

getiren işlerde çalışması yeterli değildir. Çünkü bu durumda kadınlar, hem ev işlerini 

yapmak, hem de dışarıda çalışmakla daha fazla yorulmak, adeta bir günde iki vardiya 

çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sorunun kökten çözümü ev işlerinin tamamen 

toplumsallaşmasında yatmaktadır (Engels, 1992: 167).  

Đkinci çözüm ise kadınların ev dışında çalışması yerine, ev işlerinin ücretlen-

dirilmesidir. Buna göre kadınların yaptıkları işleri üretken olmayan işler olarak gö-

rüp, kadın sorununu çözmeye kalkmak temelde yanlış bir varsayıma dayanmaktadır. 

Çünkü kadınlar farkında olmasalar bile üretken işler yapmaktadırlar. Onların yaptık-

ları işi sadece yemek, temizlik ve çocuk bakımı olarak nitelendirmek de yanlıştır. 

Kadınlar aile yapısı içinde duygusal ilişkilerin düzenlenmesinde de merkezi rol oy-

namaktadırlar (Michel, 1995: 94).  

Bu çözüm önerisini savunan Marksist feministlere göre, kadının ev işleri bağ-

lamında gördüğü işlev temelde sistemin yürütülmesi amacına yönelik olduğu için ev 

işlerinin ücretlendirilmesindeki yükümlülük, tek tek bireylere değil, devlete düşmek-

tedir. Bunun için tüm toplumsal yapıyı etkileyecek makro düzenlemeler yapmak ge-

rekmektedir. Devlet, kadınlara ev işlerinde yeterli ücret ödenmediği zaman, grev 

yapabilme hakkı tanımalıdır. Grev, boşanma şeklinde olabileceği gibi, çocuk doğur-

mama ve ev işlerini yapmama şeklinde de olabilir. Çocuk sahibi olup olmama konu-
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sunda kadınlara herhangi bir baskının söz konusu olmadığı yasal düzenlemeler ya-

pılmalı ve bu gibi konularda onlara tam serbesti verilmelidir. Sonuçta, yaptıkları işle-

re yeterince ücret ödenmediği takdirde kadınlar, gerektiğinde bireysel olarak tepkile-

rini dile getirebilmeli, örgütlü olarak da bir baskı gücü oluşturabilmelidirler (Demir, 

1997: 61).  

Ev içi emek tartışması, 1969’da Margaret Benston’un The Political 

Economy of Women’s Liberation (Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği) 

yapıtında ele alınmıştır. Ev işinin, ekonominin işleyişinin çözümlenmesinde ciddiye 

alınması ve belirsiz bir statüye indirilmemesi gerektiği konusunda ilk dikkatleri çe-

ken Benston’dur. Yazar evde harcanan emeği kapitalizm öncesi bir kalıntı olarak 

değerlendirmiş ve tüketilen kullanım değerini üretmeyi sürdürenlerin kadınlar oldu-

ğunu vurgulamıştır:  

Bu iş, ücretli emek olmadığı için hesaba katılmaz. Kadınların 
çalışması paraya değer değildir, bu nedenle değersizdir, hatta 
bu nedenle çalışma da değildir. Bu olgu kadınların aşağı sta-
tülerinin maddi temelidir… paranın değeri belirlediği bir top-
lumda … bu değersiz işi yapan kadınların elbette para için 
çalışan erkekler kadar değerlerinin olması beklenemez 
(Donovan, 2005: 148). 

Tıpkı Benston gibi The Earthly Family’de (Dünyevi Aile, 1973) Lise Vogel 

farklı bir yol izleyerek bu noktayı geliştirmiştir. O kullanım değeri ürettiği için ev 

işinin göreli olarak yabancılaşmamış olduğunu savunmuştur. Vogel, yabancılaşma-

mış bir emek olarak ev işinin geleceğin yabancılaşmamış emek çevresinde örgütlen-

miş toplumunun nasıl olacağına dair bir görüntü sunabileceğini iddia etmiştir: 

Temelde yararlı emek olduğu için, kadının tüm emeğinin te-
melde yararlı olacağı geleceğin toplumunu öngörme gücü 
vardır. Bu nedenle ev kadınları yabancılaşmamış üreticisi ey-
lemlerin olduğu bir hayat tasarımına … açılabilirler. Kuşku-
suz böyle bir farkındalık kadınları devrimci eylemin ön saf-
halarına geçirecek bilinç ve gücün bir kaynağıdır (Donovan, 
2005: 149). 

Kısaca Marksist feministler, aralarında önemli farklılıklar olmasına rağmen 

temelde Marksist çözümlemenin toplumsal sorunlara ilişkin kategorilerinin kadın 
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sorunlarına da uygulanabileceği noktasında yoğunlaşmaktadırlar. Bu çerçevede Marx 

ve Engels’in temel çizgileriyle ortaya koyduğu dialektik materyalizmin kavramsal 

şemasının dışına çıkmadan da kadın sorunlarının çözülebileceğinin, bunun yolunun 

da kadının üretim sürecindeki konumunun analiziyle mümkün olabileceğini savun-

maktadırlar. Buna göre toplumsal sınıf mücadelesinden ayrı olarak kadın sorunlarını 

anlamak mümkün olmadığı gibi, sınıfsal yapı korunduğu ve temel çelişkiler devam 

ettiği sürece kadın sorunlarının sona erdirilmesi de mümkün olmayacaktır.  

2.2.2.3. Radikal Feminizm 

1960’lı yıllarda kadın-erkek ilişkilerini ve kadınların toplumsal konumlarını 

tümüyle farklı bir perspektiften değerlendiren radikal feminizm dönemin diğer femi-

nist yaklaşımlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Radikal feminizmin 

1960’lı yıllarda ortaya çıkması bir rastlantı değildir. Radikal ve tepkisel hareketlerin 

geliştiği bu yıllar bir döneme damgasını vuran 68 öğrenci olaylarının, anti nükleer 

hareketin, çevreci protesto hareketlerinin, Vietnam savaşının sonucu oluşan savaş 

karşıtı tepkilerin yaşandığı yıllardır. Bilime karşı kuşkunun ortaya çıktığı antibilim 

hareketleri de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu radikal tepkiler, kadın konusunda da 

kendisini göstermiştir. Đlk başlarda Đskandinav ülkelerinde yaygın olarak rastladığı-

mız radikal feminizmin merkezi 1970’lerden sonra Amerika olmuştur. Özellikle Bos-

ton ve New York’ta gelişmiştir (Ramazanoğlu, 1989: 10).  

Radikal feministler kadınların toplumda baskı altında olduklarını, ezildikleri-

ni ve bunun da temel nedeninin ataerkil sistem olduğunu ileri sürmekte ve bunu de-

ğiştirmedeki devrimci gücün temelinin feminizm olduğuna inanmaktadırlar 

(Donovan, 2005: 268).  

Radikal feministler kadının ezilmişliğinin maddi temellerinin ekonomide de-

ğil, biyolojide olduğu varsayımıyla yola çıkarlar. Kadın-erkek eşitsizliğini yeniden 

üretimde, yani doğurganlıklarında ve ailede sorgularlar. Bir başka ifadeyle kadının 

üreme işlevinin, ataerkilliği ve onun yönetme ideolojisinin, cinsiyet ayrımcılığının 

üzerine kurulduğu ve cinsiyete dayalı iş bölümü olduğunu ileri sürerler. Komünist 

devrimin amacının sınıfsız bir topluma ulaşmak olması gibi, feminist devrimin amacı 
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da cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırıldığı bir toplumdur. Bu toplumda androjen 

insanlar biyolojik olarak erkek ve kadın olarak kalacak, fakat toplumsal olarak artık 

kadınsılık ve erkeksilik kalmayacaktır (Jaggar, 1988: 86-87).  

Yapılabilecek şeylerin başında kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığı 

minimize edecek yeniden üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gelmektedir. Kadını 

anne, erkeği de baba yapan biyolojik farklılık, gebelikten korunma, kısırlaştırma ve 

kürtajla ilgili geliştirilen yeni teknolojilerle eski anlam ve işlevini kaybedecektir. 

Suni döllenme, anlaşmalı annelik gibi yeni yöntemlere uygun yasal düzenlemeler 

yapıldığında çocuk dünyaya getiren anne ona bakmak zorunda kalmayacak, çocuk 

büyütmek isteyen de çocuk doğurmaya mecbur olmayacaktır. Kısaca teknolojinin 

yardımıyla kadınların kurtuluşu karınlarından başlayacaktır (Michel, 1995: 82).  

Çoğu radikal feminist evlilik kurumuna karşıdır. Çünkü onlara göre evlilik, 

kadını baskı altında tutan temel ilişki şeklidir. Kadının evlilikle hem anneliğe, hem 

de cinsel köleliğe zorlandığına inanılmaktadır ve patriarkal kurumlardan olan evlilik-

ten kurtulmak kadının kurtuluşu için temel şarttır (Ryan, 1992: 50).  

Radikal feministlere göre kadınlar kendi bedenlerinin kontrolünü ellerine ge-

çirmelidirler. Kadınların çok veya az doğurması, çoğu yerde devlet politikası duru-

mundadır ve bu politikayı yapanlar da erkeklerdir. Aynı durum kürtaj meselesi için 

de geçerlidir. Cinsel taciz, tecavüz, kadın kaçırma şekilleri hep erkeklerin kadının 

vücudu üzerindeki haksız eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Kadınların bedenleri ile 

ilgili bir diğer eylem de pornografidir. Pornografi de patriyarkiye hizmet eden, kadın 

cinselliğinin pasif ve mazoşist olduğu mitini kuvvetlendiren, erkeğin ise aktifliği ve 

sadist olduğu imajını yayan bir propaganda aracıdır (Grant, 1993: 24).  

20. yüzyıl radikal feminist hareketinin öncü isimleri Simon de Beauvoir, 

Charlotte Perkins Gilman, Doroty Dinnerstein, Shulamith Firestone, Nancy 

Chodoraw, Judith Brown, Grace Atkinson, Martha Shelly, Virginia Woolf ve 

Marianna Hirsch’dir. Bunlar içinde en bilineni kuşkusuz Simone de Beauvoir ve 

onun ünlü eseri The Second Sex (Đkinci Cins, 1949)’dir. Bu çalışmasında yazar, ka-

dınların varoluş sorunu üzerinde durmuştur. Kadınların erkek egemenliğini içselleş-
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tirme mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Beauvoir, çağdaş toplumda kadın kim-

liği sorunsalını varoluşçu bir bakışla sorgulamıştır. Kadının diğer (öteki) olduğuna ve 

yabancılaşmasına işaret etmiştir (Agalinski, 1998: 55).  

Beauvoir’a göre, erkek, öteki bilinçlere karşı çıkarak kendisini bir özne ve 

özgürlük olarak ortaya koyar. Erkek varlığını anlamlandıran, özgür olan, kendisini 

aşan ve pozitif olanla tanımlayandır. Kadın ise, belirlenen ve olumsuz olanla tanım-

lanandır. Bu betimleme sürecinde ekonomi ve yeniden üretim başat rol oynar. Bir 

başka deyişle, Beauvoir’in açıklamaları farklılık olarak toplumsal cinsiyetin inşa 

sürecine olan vurgusuyla radikal feminizmin çıkış noktası olmuştur (Humm, 1990: 

84).  

Radikal feminizmin diğer önemli eserlerinden biri de Shulamith Firestone’nin 

Dialectic of Sex (Cinsiyet Diyalektiği, 1970) adlı kitabıdır. Yazar bu çalışmasında, 

kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılık üzerinde durmakta ve sınıf çatışması da 

dâhil, insanlar arasındaki en temel çatışma biçiminin cinsiyet çatışması olduğunu 

iddia etmektedir. Ona göre feminist devrim gerçekleştiğinde kadınlar hem üretimin 

(production), hem de üreyim (reproduction) mekanizmasının kontrolünü ellerine ge-

çirecek ve böylece tam kurtuluşa ulaşacaklardır (Fraser ve Nicholson, 1993: 286).  

Diğer radikal feministler gibi Firestone de feminist devrimin başta gelen he-

deflerinden birinin biyolojik aile diktatörlüğünü sona erdirmek olduğuna inanır. Böy-

le bir sonuç, başka kötülüklerin, çağımızın denetimsiz teknolojik emperyalizminde 

ana etmen olarak gördüğü duygusal olanla erotik olanın ayrılmasının gelişimine de 

son verecektir. Feminist devrimin başarı ile tamamlanabilmesi için ana yöntem, 

Firestone’a göre yeniden üretim araçlarına el koymak yani teknolojiyi kadınların 

biyolojik kaderlerinden kurtulmaları için kullanmak olacaktır. Firestone, özgül olarak 

sadece doğum kontrolünü değil, tüpte döllenme ve yapay plasentalar gibi aygıtların 

kullanıldığı yeni üreme yöntemlerini kastetmektedir. Bu, gebelikten kaçınılabileceği 

ve erkeklerin de çocuk sahibi olabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu türden yapay 

sistemler, çocuk doğurma ve büyütmeye bağlı cinsel rol ayrımlarını sona erdirecektir 

(Donovan, 2005: 280).  
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Firestone, erkekler libidolarını (cinsel ve duygusal ihtiyaçlarını) yaratıcı iş 

projeleri ile yüceltmeyi öğrenirken kadınların bunu yapmadığını yazar. Böylece er-

kek aşk için duyduğu ihtiyacı tanınma ihtiyacına dönüştürür. Bu süreç kadında o ka-

dar çok ortaya çıkmaz: Pek çok kadın doğrudan yakınlık ve onaylanma arayışını hiç-

bir zaman bırakmaz. Kadınlar bu nedenle, cinsel-politik oyunda dezavantajlıdır, çün-

kü erkekler cinsel ve duygusal ihtiyaçlarının bağlantısını kesebilirken, kadınlar ya-

pamaz. Bundan dolayı kadınlar, hiç karşılık görmeyen bir biçimde duygusal ihtiyaç-

ları için erkeklere bağımlı olmaya devam eder. Erkeklerin bağımsızlığı, kadınların 

baskı altına alınmışlığına katkıda bulunan çeşitli toplumsal baskıları sürdürmeye yar-

dımcı olan belirgin bir üstünlük sağlar (1970: 127).  

Yazara göre, aşk macerası ideolojisi, kadınları afyonlayan bir uyuşturucudur. 

Romantizm kadınların biyolojilerinden özgürleşmeleriyle orantılı olarak gelişir. Bu 

kadınların erkekler ve aşk/seks için yaşamaları düşüncesini teşvik eder. Politik kurtu-

luşu seks ile eşitler. Kadınları aşk nesneleri ya da seks nesneleriyle özdeşleştirir, böy-

lece onların bir sınıf olarak değer yitirmelerine katkıda bulunur ve kitle reklâmcılığı 

türünden araçlar yoluyla, kadınları, sayesinde mutluluğa ulaşacaklarına inanmaya 

iten bir güzellik ideali geliştirir –bu, bir adam, aşk macerası ve sekstir (Firestone, 

1970: 146-147).  

Firestone yukarıdaki düşüncelerini aşağıdaki şu sözleriyle özetler:  

Erkekler düşünüyorlar, yazıyorlar ve yaratıyorlardı, çünkü 
kadınlar bütün enerjilerini bu erkeklere akıtıyorlardı; kadınlar 
kültür yaratmıyor çünkü onlar aşkla meşguller (Firestone, 
1970: 126). 

Tıpkı Firestone gibi Sandra Bartky de feminizm açısından önemli bir maka-

le olan Narcissism, Feminity and Alienation’da (Narsisizm, Dişillik ve Yabancı-

laşma) kadınların sahte bir nesne –benle özdeşleşmesini sürdüren ötekini moda-

güzellik kompleksi olarak adlandırarak Marksist ve varoluşçu açıklamaları birleştire-

rek aynı konuya değinir. Batı toplumunda birçok kadında içselleşen ötekinin, moda-

güzellik kompleksinin türettiği bir şey olduğu kararına varır. Kitle iletişim araçları 

özellikle reklâmlar tarafından başarılan kültürel beyin yıkama yoluyla kadınlar ken-

dilerini işte bu erkekler tarafından belirlenmiş güzellik standartlarına göre ölçmeyi 
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öğrenirler. Böyle yanlış standartlar içselleştirilmiştir; ve kadınların kendilerine ilişkin 

fikirlerinin bir parçası haline gelmiştir: 

Bedenimi her biri farklı bir bozukluğa iyi gelecek şekilde ha-
zırlanmış binlerce kremle kremlemeliyim; onu yağlamalı, 
ovmalı, pudralamalı, traş etmeli, ağda yapmalı, tüylerini al-
malı, kokusunu gidermeli, tam doğru fondötenle kapatmalı, 
çok sıkı bir diyetle her taraftan küçültmeliyim (1982: 13). 

Bartky’e göre kadınların sömürgeleştirilmiş zihniyetlerinin sömürülmesi ve 

onların cinsel nesnelere dönüştürülmesi kültürler arası yaygın bir olgudur; erkek 

egemenliğinin sürmesini sağlar. Kozmetikler ve moda kadınların kendi ötekilikleri-

nin içine hapsolmalarına hizmet eder ve kadınları aşkınlığa teşebbüs etmekten alıko-

yar.  

The Second Sex’de de Beauvoir kostümlerin ve tarzların genellikle dişil 

bedeni herhangi bir olası aşkınlıktan alıkoymak üzere geliştirildiklerini yazar ve ör-

nek olarak Çinlilerin ayaklarını bağlamalarını, Hollywood yıldızlarının, onları elle-

rinden yoksun bırakan uzatılmış tırnaklarını, yüksek topuklarını, korselerini, kasnak-

larını, telli jüponlarını ve onları taşlaştıran makyaj ve mücevherlerini gösterir 

(Donovan, 2005: 262).  

Wollstonecraft, Sarah Grimke ve diğerleri gibi Beauvoir de bir kadının ken-

disini erotik bir nesne yapmasının toplum tarafından istenmesini protesto eder. Çün-

kü kölesi yapıldığı modaların amacı kadını erkek arzularına kurban olarak sunmak 

üzere kendi aşkınlığından koparmaktır (Donovan, 2005: 263).  

Susan Griffin ise kadınların dayanabilecekleri hiçbir özgün gerçeklik gele-

nekleri olmadığı için, onların ancak sahte benliklere öykünebildiklerini söyler:  

Kimdir bu sahte ben? Kadının pornografik olarak düşünülme-
sidir (Seks nesnesi olarak kadın). Onu kişileştirilmemeyi öğ-
rendik. Kölelik kurumu altında yaşayan erkekler ve kadınlar 
gibi olmadığımız gibi görünmekte yetenek kazandık (1981: 
202). 

Griffin’in vurguladığı sahte benlik, De Beauvoir tarafından da şu şekilde 

ifade edilir:  
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… bütün baskı altına alınanlar gibi, kadın bilerek gerçek 
duygularını saklar… bir efendinin kaprislerine bağımlı olan-
ların tümü, efendisine değişmeyen bir gülümseme ile ya da 
muammalı bir duygusuzlukla bakmayı öğrenmiştir; onların 
gerçek duyguları, olağan davranışları özenle gizlenmiştir 
(1976: 243).  

Aynı konu üzerinde vurgu yapan diğer bir feminist Adrienne Rich ise, ka-

dınların onlara ideolojik olarak boyun eğdiren ataerkil sahtelikleri kırabilmek için 

kendi haklarında doğruyu söylemeyi öğrenmelerinin zorunlu olduğuna dikkat çeker:  

Kadınlar delirtilmişlerdir; yüzyıllar boyunca, yalnızca erkek 
deneyimine değer veren bir kültürde deneyimlerini ve içgü-
dülerini yalanlayarak yanlış aydınlatılmışlardır. Bedenlerimi-
zin ve akıllarımızın hakikati bize gizemleştirilmiştir 
(Donovan, 2005: 264).  

Donovan’a göre Firestone’nın bu görüşü, yüceltmenin ve kültürün sona er-

mesi yoluyla erosun özgürleşmesini öngören neo-Freudcu görüşü, bu post kültürel 

toplumun örgütlenmesine yönelik daha pratik kaygılarla birleştirir. Böyle bir dünya-

da artık kadınlara boy eğdirilmeyecektir, çünkü erkekler ve kadınlar süregelen cinse 

dayalı özellikleri ve rol sorumlulukları ile tanımlanmış olarak var olmayacaklardır 

(2005: 284).  

Radikal feminist kuramın en iyi ifadesini bulduğu diğer önemli bir eser ise, 

Kate Millett’in yazdığı Sexual Politics (Cinsel Politika) dir. Millett bu eserinde şun-

lara dikkat çeker:  

Eğer bir grup diğerini yönetiyorsa, ikisinin arasındaki ilişki 
politiktir. Böylesi bir düzenleme uzun bir dönem boyunca 
sürdürülürse, bir ideoloji geliştirir (feodalizm, ırkçılık vs.). 
Tüm tarihsel uygarlıklar ataerkildir, ideolojileri erkek ege-
menliğidir (1975: 111). 

Yazar kuramını daha da ileri götürerek ataerkilliğin ya da erkek egemenliği-

nin nasıl oluşturulduğunu gösterir:  

Hükümet güç ile ele geçirilir; bu ya rızayla (kamuoyu) des-
teklenir, ya da şiddetle dayatılır. Bir ideolojiye dayanma, bi-
rincinin gelişmesine yol açar. Fakat rızanın geri alındığı bir 
anda ikincisine sığınılabilir-tecavüz, saldırı, alıkoyma, dayak, 
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cinayet. Cinsel siyaset, her iki cinsin ataerkil siyasalarda top-
lumsallaşması aracılığıyla rıza sağlar (Millet, 1975: 111).  

Millett’a göre devlet, yönetimini zor aracılığıyla, fakat aynı zamanda da ideo-

lojik hegemonya aracılığıyla sürdürür. Ataerkil ideoloji, kadınları erkeklere hizmet 

etmeye ve hizmet etme rolünü kabul etmeye şartlandıran erkek egemenliğinin ideolo-

jisidir. Yazar bu ideolojinin kültürün her noktasını kapladığını ve hayatımızın her 

yönüne dokunduğunu- en kişisel olana bile- ileri sürer. Millett kadınları zor ya da 

ideolojik şartlanma yoluyla sürdürülen kast gibi bir statü’ye göre programlanmış 

olarak görür. Kadınları yerlerinde tutmak için uygulanan zor, ayak bağlama, peçe ve 

klitoris sünneti gibi egzotik gaddarlıkların yanı sıra tecavüz edebiyatla dayatılan ide-

olojik şiddet ya da daha da uç noktada pornografiyi içerir (1975: 36).  

Sexual Politics, modern edebiyattan alınan cinsel politika örnekleri katalo-

guyla başlar. Bu örnekler dönemin tanınmış erkek yazarları D.H. Lawrence, Henry 

Miller ve Norman Mailer gibi yazarların yapıtlarında görülen kadınların cinsel kulla-

nımlarının grotesk betimlemeleridir. Bunlar radikal feministlerin isyan ettiği –

edebiyatta kutsanan ve normal olarak kabul edilen- ideolojik tutumların bir başka 

güçlü yansımasını sağlamaya hizmet ederler. Millett kadınların aşağılandığı ve kul-

lanıldığı bu ilişkilerin betimlemelerini politikanın cinsel yakınlığın kişisel alanında 

hüküm sürdüğünü vurgulamak için kullanır (Donovan, 2005: 276).  

Sonuç olarak, radikal feministler, biyolojinin kader olmadığını yani insanın 

bedensel yapısının, hormonlarının farklılıklarına karşın, kadın ya da erkeğe atfedilen 

özelliklerin, işlevlerin sosyal ve kültürel bir sürecin sonucu olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu süreci ifade ederken de toplumsal cinsiyet kavramını kullanmışlardır. Kadın ve 

erkek olma biyolojik özelliklerle beraber, sosyal ve psikolojik ögelerle tanımlanır. 

Erkeksiliğin (masculinity) sert, iddiacı, rasyonel, soyut ve analitik düşünme gibi nite-

liklerle, kadınsılığın (femininity) ise yumuşak başlı, nazik, empatik, duygusal, özveri-

li gibi psikolojik ve simgesel öğelerle tanımlanmasının temel nedeni, ataerkil örüntü-

lerin kadınların özgürleşme potansiyel güçlerinin önünü kesmesidir (Tong, 1989: 3).  

Chodorow da toplumsal cinsiyet kavramının, erkeksi cinsiyet modellerinin 

savunmacı kültürel mirasın bir parçası olduğunu vurgular (1989: 108-111). Benzer 
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biçimde MacKinnon, erkeğin gücünün erkek cinselliğinin inşası ve tecrübesiyle an-

lamlandırıldığını, bu doğrultuda da kadın cinselliğinin sosyal-psikolojik ve dilsel bir 

süreçle farklı ve ikincil konumda tanımlandığını belirtir (1994: 259).  

Bu yüzden radikal feministlere göre kişisel kimlikler yeniden düzenlenmeli, 

dilin ve kültürün erkeksi yapısından dönüşüm sağlanmalı, siyasal iktidar yeniden 

şekillenmeli ve yerleştirilmelidir. Ayrıca edebiyatta, kitle iletişim araçlarında, rek-

lâmlarda vs. kadının sunuluş biçimi değiştirilmelidir. Böylece insan doğası yeniden 

biçimlenmiş ve geleneklere meydan okunmuş olacaktır (Michel, 1995: 90).  

2.2.2.4. Sosyalist Feminizm 

Sosyalizm en geniş anlamıyla, özel menfaatlerin yerine genel menfaatlerin 

önceliğini ve özel mülkiyetin yerine kamu mülkiyetinin yerleştirilmesini savunan eko-

nomik ve siyasal doktrinlerin adıdır. Daha sonra Maksizmden de etkilenen sosyalist 

düşünürler, toplumcu görüşleriyle sosyal bilimlerde, özellikle de siyaset biliminde 

liberal yaklaşımların karşısında, sürekli eleştiren ve alternatifler sunan bir konumda 

var olagelmişlerdir. Sosyalist bakış açısı içinde kalarak feminist söyleme katkıda 

bulunan düşünürler sosyalist feminizmi oluşturmuşlardır (Dursun, 1990: 487). 

Sosyalist feminizm, feminizmin 1970’lerde doğan genç bir koludur. Sosyalist 

feministler, temel olarak, Marksist ve Radikal feministlerin sorunlarından sakınarak, 

bu ikisi arasında bir sentez yapmaya çalışmışlardır. Sosyalist feministler, Marksist 

feministlerin yaptığı gibi Marks ve Engels’in ileri sürdüğü temel kavramların dışında 

herhangi bir kavramsal sisteme ihtiyaç duymadan kadın-erkek ilişkilerinin tarihinin 

açıklanabileceği ve kadınların ezilmişliğinin ancak sınıfsız topluma ulaşınca ortadan 

kalkacağı tezini yetersiz bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra kadın sorununun Marksist 

feministlerin yaptığı gibi sistematik olarak ekonomi ve sınıf kategorileri altında top-

lanamayacağı iddiasında bulunmaktadırlar (Jaggar, 1988: 123).  

Marksist feminizm kadınlara, toplumsal üretim sürecine entegre olarak sınıf 

bilincini yakalamaları ve böylece sosyalist, ardından da komünist devrimin gerçek-

leşmesine katkıda bulunmalarından öte çok fazla bir işlev yüklememektedir. Hâlbuki 

Sosyalist feministlere göre, kadınların ezilmesine neden olan patriarkal ilişkiler ve 



 113

bunların sonucunda kadın ve erkek arasında ortaya çıkan çelişkiler, en az sınıf çeliş-

kileri kadar köklü ve topluma nüfuz etmiş durumdadır. Dolayısıyla kadınların erkek-

ler tarafından egemenlik altında tutulması ve denetlenmesi anlamına gelen 

partiyarkiyi, sınıf ilişkilerine indirgemek, sorunun esasını görmemek demektir. Bu 

nedenledir ki Marksizm ile feminizmin birleşmesi (Marksist feminizm) Sosyalist 

feministler tarafından mutsuz bir evlilik olarak tanımlanmış, bunun nedeni ise şöyle 

formüle edilmiştir: Marksistlere göre Marksizmin ve feminizmin tek bir kaynağı var-

dır, o tek kaynak da Marksizmin kendisidir. Sosyalist feministlere göre böyle bir 

düşünce tarzı sağlıklı değildir. Öyleyse tıpkı sağlıksız evlilikler gibi, ya beraberliği 

sağlıklı hale getirmek ya da ayrılmalarını sağlamak gerekmektedir (Humm, 1992: 

105).  

Sosyalist feministler, kadın sorununa Marksist feministlerin ana neden olarak 

sınıflı toplumu görmelerine karşı çıktıkları gibi radikal feministlerin de ana neden 

olarak patriyarkiyi görmelerine karşı çıkmaktadırlar (Ring, 1991: 27).  

Sosyalist feminist bakış açısından patriyarki bir maddi temel ile bir yapı ola-

rak kavramsallaştırılırken, radikal feministler patriyarkiyi bir fikir veya her gün ya-

şanan ve evrensel olarak kadınların daima erkeklerin baskıları altında kaldıkları bir 

gerçek olarak görmektedirler (Grant, 1993: 51).  

Marksist feminizmin kadınların ikincil durumlarını sınıflı toplum, radikal fe-

ministlerin de patriyarki kuramları ile açıklamaya çalışmalarından kaynaklanan ek-

siklikleri giderebilmek ve kadınların ezilmesinin kapsayıcı ve tam bir açıklamasını 

sunabilmek için sosyalist feministler iki kuram geliştirmişlerdir. Bunlardan birisi Đkili 

Sistemler Kuramı, diğeri ise Birleşik Sistemler Kuramıdır. Đkili sistemler kuramı ka-

pitalizm ve patriyarkinin farklı sosyal ilişki biçimleri ve farklı çıkar kümeleri oldu-

ğunu ileri sürmektedir. Buna göre, kadının ezilmesini anlayabilmek için önce kapita-

lizm ve patriyarkinin ayrı birer olgu olarak çözümlenmesi, ardından da bu ikisi ara-

sındaki diyalektik ilişkinin ortaya konulması gerekmektedir (Tong, 1989: 75). 

Bu kuramı destekleyen feministlere göre patriyarkinin oluşmasına imkan sağ-

layan üreyim, cinsellik ve toplumsallaşma gibi unsurlar, ekonomik ilişkilere indirge-
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nerek açıklanamazlar. Örneğin aile kurumu, bir yandan ekonomik ihtiyaçların gide-

rilmesi anlamında ekonomik bir birim iken, diğer yandan da kadın biyolojisi ile sos-

yal çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu olması anlamında biyososyal, dahası ka-

dın ve erkeğin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde bulunması gerektiğine dair yerleşik 

anlayışların bir sonucu olması anlamında da ideolojik bir birimdir. Üretim tarzlarının 

değişmesi, zorunlu olarak bu biyososyal ve ideolojik yönleri de değiştirmediği için 

sosyalizmde bile bu patriarkal unsurlar ortadan kaldırılmadığı sürece kadının durumu 

pek değişmeyecektir (Humm, 1992: 87-89).  

Patkiyarkinin de kapitalizm gibi maddi nitelikli olduğunu savunan ikili sis-

temler tarafları sosyalist feministler, patriarkal ideolojinin temelinin kadının emeği-

nin tarihsel olarak erkek tarafından denetlenmesinde yattığını savunmaktadırlar. Do-

layısıyla patriyarki, erkeklerin kadınların işgücü ile cinselliklerini denetlemek ve 

üzerinde baskı ve etkinlik kurmak için aralarında oluşturdukları dayanışma ve yar-

dımlaşma sonucu meydana gelen sosyal ilişkiler kümesi olarak tanımlanmaktadır. 

Erkeklerin kadınları denetleme istekleri en az kapitalistlerin işçileri denetleme isteği 

kadar güçlü olduğu için sadece kapitalızmin yok edilmesi, kadının kurtuluşu için 

yeterli olmamakta, bunun yanında erkeklerin kadınları denetmelerine de son verilme-

si gerekmektedir. Bu ikili mücadelenin aynı anda verilmesinin zorunluluğu, onların 

sonuçta birbirine indirgenmesini gerektirmemektedir (Tong, 1989: 78-80). 

Birleşik sistemler kuramını geliştiren sosyalist feministlere göre ise patriyarki 

ve kapitalizmi birbirinden bağımsız olarak ele almak bir sürü problem getirmektedir. 

Öncelikle patriarkal olarak tanımlanan unsurlar büyük oranda, kapitalizmin birer 

ürünüdür. Marksist kuramdaki sınıf çözümlemesinin merkeze konulması durumunda, 

kadınların ezilmesi ve ikincilleştirilmesi sorununun açıklanabileceği düşünülmekte-

dir. Đş bölümü çözümlemesi dikkatleri toplumsal üretimde yer alan bireylere çevir-

mektedir. Böylece kadınların neden düşük ücretle ve değeri düşük işlerde çalıştırıl-

dıklarını, daima emir aldıklarını açıklamak kolaylaşacaktır (Tong, 1989: 83).  

Sosyalist çerçevede bütünsel bir sistem kuramı kurmaya yönelik diğer bir fe-

minist girişim Alison M. Jaggar’dan gelmektedir. Jaggar, kadınların ezilmişliğini 

ortaya koymanın yabancılaşmanın yeni bir yorumuyla mümkün olduğunu savunmak-
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tadır. Bu yaklaşıma göre, cinsellik, annelik ve entelektüel alanlarda meydana gelen 

yabancılaşma, kadın sorununun özünü meydana getirmektedir. Đşçilerin yabancılaş-

ması emekleri, kadınların yabancılaşması ise bedenleri yoluyla yer almaktadır. Dola-

yısıyla çağdaş dünyadaki kadının konumunu anlamak demek, onun yabancılaşma 

derecesini anlamak demektir. Kadın sorunlarının çözümü de, bu yabancılaşmanın 

önce farkına varmakla, sonra da onu içine sindirdiği kurumsal kültürel yapıların dışı-

na atmakla mümkündür (Jaggar, 1988: 209-210).  

Almanya’da August Bebel, Clara Zetkin ve Rosa Luxembourg’un çalışmaları 

ilk sosyalist feminist harekete öncülük etmiş ve sınıf hareketi içinde özgün bir kadın 

hareketinin gerekliliği dile getirilmiştir. Engels’in tezlerinden yola çıkarak kadının, 

özellikle kadın emekçilerin durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapmışlardır. 

Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eseri bu sosyalist fe-

ministlerin ilham kaynağı olmuştur. 20. yüzyılda Mariorosa Dalla Costa, Julliet 

Mitchell, Shulamith Firestone, Gayle Rubin, Michelle Baret, Margaret Benson, Lisa 

Vogel, Irısh Young, Heide Hartmann, Veronica Beechey, Silvia Walby ve Alison M. 

Jaggar gibi sosyalist kadınlar sosyalist feminizme öncülük etmişlerdir (Engels, 1992: 

76-78).  

Kısaca, sosyalist feministler Marksist ve radikal feministlerin iddialarını aş-

makta ve ikisinin eksiklerinden hareketle kadın sorununa yeni bir yaklaşım sunmak-

tadırlar. Marksist feminizm sınıf mücadelesini kadın sorununa göre birincil görürken, 

radikal feminizm kadın özgürlüğü mücadelesini diğer bütün mücadele türlerine önce-

likli olarak kabul etmektedir. Oysa sosyalist feminizm bu ikilemi reddetmektedir. 

Sosyalist feminizm kadınların baskı altında oluşlarını, patriyarki tarafından üretilen 

ve birbiri karşılıklı etkileşim altında olan cinsiyetçilik, ırkçılık ve sınıf ayrımcılığı ile 

açıklayarak konuya farklı bir eksende katkıda bulunmaya çalışmıştır. Ayrıca sosya-

list feministler özgün bir feminist epistemoloji için kadın söylemini zenginleştirmiş 

ve genişletmişlerdir (Sands ve Nuccio, 1992: 490).  
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2.2.2.5. Siyah Feminizm 

Siyah feminizm kültürel ve politik yönden 1980’lerde gelişti. Hem sağlık 

hizmetleri ve eğitimdeki ırkçılığa karşı hem de özellikle eğitimdeki ırkçı göçmen 

yasaları ve polis şiddeti yoluyla uygulanan devlet baskısına karşı yayınlanan yazılar 

çeşitli kampanya girişimleriyle desteklendi. Özellikle 1980’li yılların sonunda 

varolan feminizm ırkçı, etnosentrik ve heteroseksüel olduğu gerekçesiyle eleştirildi. 

Bu eleştirilerin başını çeken siyah feministlerdi (Sevim, 2005: 87). 

1970’li yıllara kadar siyah kadınlar eleştirel metinlerin çoğunda yanlış sunul-

du ya da kenara bırakıldı. Hatta 1979 gibi geç bir tarihte bile, antolojiler siyah kadın-

ların çalışmalarından hiç bahsetmediler ya da Zora Neale Hurston gibi yazarlar W. E. 

B. Du Bois’dan kaynaklanan erkek egemenliğine bulaşmış mektuplarda göz ardı 

edildiler. Afro-Amerikan kadınların yazıları erkekler tarafından yazılan siyah edebi-

yat tarihinde açıkça yer almadılar (Humm, 2002: 247).  

Ben bir kadın değil miyim?’i Amerikan kadın hareketinin temel sloganı ya-

pan Sojourner Truth’un gök gürlemesini andıran bir sesle yaptığı aşağıdaki konuşma 

siyah kadının, kapitalist sömürü sisteminde ırk, sınıf, cinsiyet sömürüsüne karşı veri-

len mücadelenin ayrılmazlığını, kendi yaşam ve mücadele pratiğiyle sorgulayarak 

ortaya koymasının en güzel örneklerinden biridir:  

Ben bir kadın değil miyim? … Ben saban sürdüm, tarlada ça-
lıştım, ahırları yönettim ve hiçbir erkek bana şeflik yapmadı 
ve ben bir kadın değil miyim? –Sahip olduğum zaman- bir 
erkek kadar çok çalışabilir ve çok yiyebilirdim. Ve kamçı-
lanmayı da kaldırabildim. Onüç çocuk doğurdum ve çoğunun 
köle olarak satıldığını gördüm ve bir ana üzüntüsüyle bağır-
dığımda sadece Đsa beni duydu! Peki ben bir kadın değil mi-
yim? (Davis, 1994: 12) 

Kadın ve felsefe üzerine ciddi araştırmalar yapan ünlü Amerikalı akademis-

yen ve yazar Angela Davis, yüzyıllar boyu ırk ve cinsiyet ayrımı altında ezilip sömü-

rülen siyah kadının Amerikan toplumundaki konumunu ve beyaz ırkın politikalarını 

eseri Kadınlar, Irk ve Sınıf’da şöyle dile getirir:  



 117

Kölelik sistemi siyah halkı mal olarak tanımladı. Siyah kadın 
öncelikle sahibi için tüm-zamanlı bir işçiydi ve ancak kazara 
eş, anne ve ev kadın. Siyah kadınlar anneler yerine yavru ve-
renler olarak sınıflandırıldığından, yeni doğmuş çocukları da 
buzağılar gibi satılabilirdi. Dişiler olarak siyah kadınlar cinsel 
baskının tüm biçimlerine karşı savunmasızlardı. Erkeklerin 
en şiddetli cezalandırmaları kamçılamak ve kötürüm edil-
mekse, kadınların kamçılanıp kötürüm edildikleri gibi teca-
vüze de uğruyorlardı. Kadın köleler, özgür işçilerden ya da 
erkek kölelerden büyük ölçüde daha karlıydı. Genç erkeklerin 
sermayeleştirilmesinden ve bakımından daha ucuza geliyor-
lardı. Siyah kadınlar kömür madenlerinde vagonları çeken 
yük hayvanlarının yerine kullanıldılar. Bugün de kullanımda 
olan birçok Güney demiryolları, siyah kadınların emeğiyle 
inşa edildi. Çalışmaları sırasında erkekler gibi erkeksi olmala-
rı efendileri tarafından istenen siyah kadınlar, bütün bunlara 
rağmen aşırı güçlerinin üretme ve yaratma yeteneklerinin far-
kındaydılar (Davis, 1994: 26).  

Davis’in kitabında beyaz egemenlerin tarla işçisi, demiryolu, maden ocakları, 

fabrika, inşaat işçisi, yük taşıyıcısı, buzağı diye adlandırılan köle çocukların doğuru-

cusu, ev hizmetçisi, beyaz çocukların dadısı, beyaz erkeklerin cinsel aracı olarak 

karşımıza çıkan siyah kadın direnci, kararlı radikalizmi ve her şeye rağmen yaratma-

yı başardığı kendine özgü hayatı ile sömürü sisteminin sonlanışı için verilecek müca-

dele tarzının önemli ipuçlarındandır. En koyusundan dışlanmışlığı içinde siyah kadı-

nın, egemen sistemin değer yargılarını benimsemesine olanak vermeyen yaşamıyla 

kendine özgü duruşunu koruduğu vurgulanır. Davis, siyah kadının dik başlılığını ve 

çelik iradeli kişiliğini gündeme taşıyarak hiçbir zaman kadınsı olmadığını belirtir:  

Ne ekonomik zorluklar ne de gelenekler siyah kadına erkil 
otoriteye boyun eğme ruhunu aşılayamıyor. Siyah kadınlar 
erkekleriyle eşit biçimde sömürülmelerinin ve köleci baskıla-
rın acısını, kendi topluluklarındaki sosyal ilişkilerinde eşitliğe 
dönüştürüyorlar. Acılı yaşam deneyimlerinin öğreticiliğinde 
siyah erkeğin eşiti siyah kadın, ırkının, cinsiyetinin ve sınıfı-
nın onurlu savunucusu, önde gelen savaşçısı oluyor (Davis, 
1994: 11).  

Davis gibi pek çok siyah feminist de, siyah ve beyaz kadınların tarihlerindeki 

deneyim farklarına işaret eder. Bunlardan biri yüksek sınıftan beyaz kadınların üreti-

ci işe erişmelerinin reddedilmesi problemini siyah kadınların nadiren yaşamasıdır. 

Buna karşılık siyah kadınların çoğu eve ailelerinin beslenmesine, giyinmesine yar-
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dım etmek amacıyla bir işte zorunlu olarak çalışır. Siyah kadınlar siyah iş gücünün 

önemli bir yüzdesini oluşturur. Bu durum en yoksul siyah aile için olduğu kadar orta 

sınıf diye adlandırılan bir aile için de geçerlidir. Bell Hooks, siyah kadının bu serü-

venini şöyle anlatır:  

Siyah kadının fiziksel görünüşü şirretçe habisleştirilmiştir, 
beyaz sömürgeci tarafından cinsel olarak taciz edilmiş ve kö-
tüye kullanılmıştır; en berbat türden ekonomik sömürüye kat-
lanmak zorunda kalmıştır. Kendi çocukları aç ve yalnızken 
beyaz kadına hizmetçilik yapmaya ve beyaz bebeğe sütanne-
lik yapmaya zorlanmıştır. Bu toplumsal olarak güdülecek, fi-
ziksel olarak tecavüz edilecek, kendi ailesine zarar verecek 
şekilde kullanılacak ve bu sendromu tersine çeviremeyecek 
biçimde güçsüz olacak denli derin bir aşağılamadır (Childers 
ve Hooks, 1990: 65). 

Pauli Murray ise yazılarında siyah ve beyaz kadının ekonomik ve toplumsal 

konumları arasındaki farkı şu şekilde vurgular:  

Siyah kadın daha sık yalnız başına kalır, da çok çocuk sahibi 
olur, iş pazarında daha uzun süre kalır, daha az eğitim alır, 
daha az kazanır, daha erken dul kalır ve bir ailenin başı ola-
rak beyaz kardeşinden daha ağır bir ekonomik yük taşır 
(Chrıstian, 1990: 88). 

ABD’de yaşayan siyah feminist Audre Lorde ise ırkçılığın nasıl, bir ırkın di-

ğer ırklara göre üstün olduğu, bundan dolayı egemen olması gerektiği fikrinden çık-

tıysa, cinsiyetçiliğin de bir cinsin diğer cinse göre üstün ve dolayısıyla egemen olma-

sı fikrine dayandığını anlatır. Ona göre siyah kadınlar bu iki baskıyı iç içe yaşarlar. 

Nitekim Hazel V. Corby de Lorde’nin düşüncelerini şu cümleleriyle destekler:  

Bizim yaşamımızda bu baskılar eş zamanlı yaşanıyor. Irksal-
cinsel baskı vardır, bu ne tek başına ırksal, ne de cinseldir. 
Siyah erkekle ırkçılığa karşı beraber savaşırken aynı anda ona 
karşı cinsiyetçilik mücadelesi veriyoruz (Russell, 1990: 89).  

Bütün bu açılımlar siyah kadının feminist kuramın önemli kavramlarını (aile, 

patriyarka, yeniden üretim, deneyim siyaseti gibi …) yeniden sorgulamasını ve kendi 

feminist deneyimleri doğrultusunda pratiğe dönüştürmesine neden olur. Bunun sonu-

cunda siyah feminizm, siyah kadın kuramcıların eleştirileri doğrultusunda yeniden 
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farklı bir ivme kazanır. Daha önce ortaya konulan siyah feminizm çalışmaları kadın 

düşmanlığına ve beyaz feminizm eleştirilerinin yanlış temsillerine saldırırken ilerle-

yen süreç içinde Audre Lorde, Alice Walker, Barbara Smith, Barbara Christian, 

Valerie Smith, Mary Helen Washington, Toni Morrison, Gloria T. Hull ve Toni Cade 

Bambara gibi siyah kadın eleştirmenler, siyah kadın yazarları merkeze oturtarak si-

yah edebiyatı ve edebiyat tarihini toptan tekrar değerlendirmeye tabi tutarlar (Humm, 

2002: 245).  

Siyah kadınlar hakkındaki mitler ve siyah dişiliğinin klişelerini araştırarak, 

ezberi bozmayı amaçlarlar. Çalışmalarında, aynı zamanda siyah kadınların estetiği-

nin çeşitliliklerini ve farklılıklarını da keşfederler. Alice Walker, In Search of Our 

Mother’s Gardens’da siyah edebiyat alanını genişletmek amacıyla zengin ve önemli 

siyah kadın otobiyografilerini ortaya çıkarır. Kölelik ve din değişimi hikâyeleri siyah 

kadın hakkındaki öncü bir makalede Mary Washington tarafından araştırır. Çağdaş 

siyah feminist eleştirmenleri arasında anne olarak adlandırılan Zora Neale Hurston 

siyah halk kadınlarının değerini belirlemeye çalışırken, kent deneyimini, cinselliği, 

ırk ve sınıf kavramları arasındaki ilişkileri çeşitlerini tanımlayarak siyah feminist 

eleştirinin anlam kazanmasını sağlar (Humm, 2002: 248). 

Birçok siyah feminist eleştirmen, Afrika merkezli bir bakış açısını tanımla-

maya çalışırlar. Afrika merkezli bu düşünce Batılı düşünce formlarına karşı çıkışı 

işlevleştirir. Afrika merkezcilik Afrika dinlerine, siyah toplumların değerlerine ve 

diline, sözlü edebiyatın, kültürün ve toplumsal aktivitelerin karşılıklı dayanışmasına 

ve özellikle de anneliğin kültürel önemine dayanmaktadır. Alice Walker womanist 

(kadıncı) terimini feminist teriminden ayrı olarak Afrika merkezciliğini kutlamak ve 

daha geniş bir kadın resminin ortaya çıkmasını sağlamak için kullanır: Feminist için 

kadıncı, lavanta için mor gibidir diyen Walker bu tanımın önemine vurgu yapar 

(Walker, 1984: xii).  

Afrika kültüründe anne mitlerinin büyük gücü vardır ve anneliğin geleneksel 

olarak saygı gördüğü birçok Afrika kültürüne ait eserde ele alınan başlıca temalardan 

birisidir. Bu mit birçok siyah yazarın otobiyografisini eleştirel bir metin olarak kale-

me almasını ve siyah kadın toplumunun deneyimlerinden yararlanmasına ortam ha-
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zırlar. Birçok siyah yazar kadın ataları tarafından anlatılan sözlü öykülerin siyah mi-

rasın yazın kısmı kadar öneme sahip olduğunu savunur. Örneğin, Amerika’nın en 

önemli yazarlarından bir olarak tanınan Walker’ın çok bilinen kadın imajlarından 

çoğu Afrika sözlü edebiyatı ve mitlerinden ortaya çıkmıştır. Walker’ın bakış açısı 

siyah kadınların kültürel üretimde ustalaşmış büyük sanatçı ve düşünürler oldukları 

yönündedir (Humm, 2000: 2).  

Walker gibi pek çok siyah feminist yazar, siyah edebiyatını toplumsal sanat-

lara ve Afrika maneviyatına doğru genişletirler ve geleneksel edebiyat eleştirisi ile 

edebiyat tarihini sorgularlar. Siyah feminist eleştirinin maneviyat ile güçlenmiş siyah 

kadın hakkındaki görüşleri farklı konulara vurgu yapar, birçok metni yeniden can-

landırır ve bu metinlere uygun olan yeni metotlar keşfeder.  

Kısaca, Smith, Lorde, Walker ve başka siyah feminist eleştirmenlerin keşfi, 

bütün feminist yazarların tecrübe ve ihtiyaçlarına hizmet eden yeni odak noktaları ve 

teknikler yaratırken, beyaz eleştirinin sınırlı hudutlarını bir kenara bırakır ve siyah 

kadınların renksiz beyaz kadınlar olamayacağını ortaya koyacaktır.  

2.2.2.6. Postmodern Feminizm 

1980’lerle birlikte feminist kuramda postmodern feministler öne çıkmaya 

başlamıştır. Postmodern feminist kuram, hareket noktası olarak makro analizleri ön-

ceden mahkûm etmek zorunda olmadığını kabul ederek işe başlar. Yapılması gere-

ken, tarihsel olarak kurulan veya tamamen tarih dışı olan kavramların tutsağı olma-

dan, farklı toplumların ve dönemlerin kültürel özgürlüklerine; bu toplum ve dönem-

lerdeki farklı grupların özgürlüklerinin gözden kaçırılmamasına özen göstermektedir. 

Böylece kuramsal zaman boyutu ile sürekli yenilecek ve özgürlüklerle onarılmış ola-

caktır. Bu şu anlama gelmektedir: Tarihsel olarak kurulmuş, kültür ve toplumlara 

özgü kavramları mutlak referans olarak alıp, bu kavram ve kategorilere dayanarak 

tüm toplumlar ve zamanlar için gerekli açıklamalar sunulabileceği yanılgısı modern 

dönemde kalmıştır. Bundan sonra projektör, yerellik ve özgüllüklere çevrilecektir. 

Yani insanlığın gelişiminin bütünsel açıklaması ve tarihin öznesinin belirlenmeye 
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çalışılmasına ilişkin girişimler, birer tarihsel anı olarak kalacaktır (Fraser ve 

Nicholson, 1993: 276-277).  

Postmodernizmin Aydınlatmacı akla ve modern topluma yönettiği eleştiriler-

den hareket eden J. Fax, C. Owens, N. Fraser, R. Tong ve L. J. Nicholson gibi 

postmodern feministler, radikal feministlerin görüşlerine paralel olarak liberalizmin 

rasyonel aklının erkek aklı temsil ettiğini belirtmişler ve modern toplumun Batı mer-

kezli tercihlerine ve siyaset anlayışına karşı çıkmışlardır. Postmodern feministler, 

feminist harekette eksi olan boyutun toplumsal cinsiyet ilişkilerinin incelenmemiş 

kimlik olduğunu ifade etmişlerdir. 20. yüzyılda feminist kuramdaki ikilemin toplum-

sal cinsiyet bilinci ile kimlik arasında çözümleneceğini öne sürerler. Başka bir anla-

tımla, politik birliğin ve alternatif görüşün temsili arasındaki gerilimin insanın seçim 

ve olasılıklarının toplumsal cinsiyet reçetesinin yapı çözümünde olduğunu savunur-

lar. Bunun da kültürel ve tarihsel olarak anlaşılabileceğini ileri sürerler (Bordo, 1994: 

465).  

Postmodern feminizme zemin oluşturan üç akım bulunmaktadır. Đlki, 

postmodernizm; ikincisi Simone de Beauvoir’in görüşleri çerçevesinde gelişen 

varoluşcu feminizm; üçüncüsü de, yapısalcı ve postyapısalcı bir çerçevede gelişen 

Fransız feminizmi veya diğer bir adıyla linguistik feminizmdir.  

2.2.2.6.1. Postmodernizm 

1960’ların sonlarında öncelikle Fransa’da dile getirilmeye başlanan ve akılcı, 

modernist Batı düşüncesini kökünden sorgulayan onun insana ve gerçeğe olan inan-

cını yadsıyan postmodern görüş, yirminci yüzyılın ikinci yarısında değişik alanlarda 

çok etkin olmaya başlar. 1960’larda dil, politik tarih, felsefe ve okuma edimi konula-

rına Jacques Derida, Michel Foucault ve Roland Barthes postmodern bir yaklaşımla 

eğilirler. 1970 sonlarında Jean-François Lyatard toplum tarihini, Jean Baudrillard 

sosyoloji, sosyal psikoloji ve iletişim dallarını bu açıdan irdelerler. 1970’lerde 

Richard Rarty, Đhab Hassan, Herbert Blau, Paul de Man, Hillis Miller, Geoffrey 

Hartman, Barbara Hernstein Smith, Steplen Greenblatt gibi Amerikalı düşünür ve 

bilim adamları da Fransız meslektaşları gibi postmodernizmi öncelikle bir söylem 
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türü, sonra da temel bir düşünce biçimi olarak ele alıp savunurlar. 1980’lere gelindi-

ğinde postmodernist yaklaşım Đngiltere ve Almanya da dâhil olmak üzere hemen tüm 

Avrupa’da ve dünyanın birçok bölgesinde kabul görmeye başlar (Doltaş, 2003: 23).  

Postmodernist yaklaşıma göre toplum, sanat, dil, politika hatta bilim hem in-

san gerçeğinden doğar, hem de onu oluşturur. Modernistlerin yaptığı gibi bilgi alan-

larını ayırarak tartışmak ise onların çarptırılmasına, yapaylaşmasına ve anlaşılmama-

sına neden olur. Postmodernistler, Rönesans ve hümanist düşünceler üzerine temel-

lendirilmiş insan merkezli kurumları, ideolojileri, kuramları ve uygulamaları böyle 

bir yaklaşımla incelerler; bunların nasıl kendileri dışındaki gerçekleri değil, yalnızca 

kendilerini yansıttıklarını dil, söylem ve kavram düzeyinde kanıtlamaya çalışırlar. 

Modernist yaklaşımın temelini oluşturan insan ve us-merkezli kuramların, değer ve 

yöntemlerin kendilerinden başka, kendilerinin dışında ve/veya üstünde bir gerçeği 

yansıttıkları savının yanlışlığını, yanıltılıcılığını böylece göstermek isterler. 

Postmodern düşünürlerin insana, topluma ve gerçeğe bakış açıları farklıdır. Onlara 

göre insan sürekli bir oluşum halindedir. O hem her an çevresini yorumlayarak algı-

larken, ondan etkilenir ve bu etki sonucu değişir, hem de çevresini kendi eylem, tavır 

ve görüşleriyle etkiler ve onu bir ölçüde değiştirir. Bu görüşün ışığında insandan ta-

nımlanabilir, özgün ve özgür bir kişiymiş gibi söz etmek, yaşam gerçeğini çarpıtmak 

olur. Postmodernistler bu nedenle kişi sözcüğü yerine özne sözcüğü kullanırlar 

(Doltaş, 2003: 24).  

Postmodern düşünce, modern düşüncenin devamı değildir, ondan farklıdır. 

Đnsana ve onun çevresine birbirinden başka, karşıt kavramlarmış gibi yaklaşmak, 

dahası, herhangi bir ayrımdan, sınıflandırmadan kavramsal düzeyde söz etmek 

postmodernler için imkânsızdır. Modern düşünce ise bunun tam tersini yapar: Özneyi 

nesneden, kişiyi toplumdan, yaşanan gerçeği izlenen gerçekten, sanat ürünlerini sa-

natsal olmayan ürünlerden ayırmak gerektiğini ileri sürer. Bu ayrımı değişik kuram 

ve yöntemlerle yaptıktan sonra da ayrım ve sınıflandırmadan nesnel, evrensel ve sü-

rekliymiş gibi söz eder. Dahası yeni kuramları da bu varsayımlara dayandırır (Doltaş, 

2003: 26-27).  
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Postmodernist bir çerçeve içinde kalınarak feminist bir kuram nasıl geliştiri-

lebilir düşüncesinden yola çıkan düşünürler, postmoden eleştiri ile feminist eleştiri-

nin benzer noktalarından ve postmodernizmin feminist eleştiriye olan katkılarından 

olmak üzere iki noktadan hareketle bunun olabilirliğini savunmaktadırlar. Bu iki yak-

laşım arasındaki benzerlikleri Nancy Fraser ve Linda Nicholson (1993: 276) üç mad-

dede toplamaktadır:  

(1) Hem postmodernizm hem de feminizm felsefe kurumunu derin ve geniş 

kapsamlı olarak eleştirmişlerdir.  

(2) Her ikisi de felsefe ve daha geniş kültür arasındaki ilişki üzerinde eleşti-

rel bakış açıları geliştirmişlerdir.  

(3) Daha da önemlisi ikisi de geleneksel felsefe saç ayağına yaslanmayan 

yeni toplumsal eleştiri paradigmaları geliştirmeye çalışmışlardır.  

Kısaca, her ikisinin ortak paydası felsefesiz eleştiri paradigmaları geliştirecek 

şekilde felsefe ve toplumsal eleştiri arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemeye çalışma-

larıdır.  

Öte yandan hem postmodernizm, hem de feminizm birer radikal harekettir ve 

her ikisi de modernizmin meşruluğuna karşı argümanlar geliştirmektedirler. Buna 

göre Aydınlanmacı hümanizmin sınırlarını çizdiği epistemoloji, bütün Batı felsefe-

sinde olmasa da temelde yanlış anlaşılmıştır. Sonuçta her ikisi de epistemolojinin 

yeniden kurulmasının ve insan bilgisinin farklı bir betimleme biçiminin geliştirilme-

sinin gerekliliğini savunmaktadırlar. Bu çerçevede postmodernizm gibi feminizm de, 

felsefeden fiziğe bütün disiplinlerdeki modern düşünceyi eleştirmektedir. Ancak bu 

eleştirilerin en keskin olanları insan bilimlerinde ortaya çıkmaktadır (Hekman, 1990: 

1-2).  

Postmodern düşünce ile feminizmin ittifak içinde oldukları hususunu Daryl 

McGowan Tress ise şöyle ifade etmektedir: 

Her ikisi de toplumun katı yapılarına ve düşüncenin kesin 
çizgilerle sınırlandırılmasına eleştirel bir gözle veya ikili dü-
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şünme tarzına şüphe ile bakarlar. Yine her ikisi de, kişiler ve 
şeyler için merkez olarak tanımlanan öz kavramını reddeder-
ler (1988: 196-197).  

Kısaca günümüzde postmodernizm ve feminizm benliğin (self), toplumsal 

cinsiyet, bilgi, toplumsal ilişkiler ve kültürün, doğrusal, ereksel (teleological), hiye-

rarşik, bütüncül veya ikili düşünce ve varoluş şekillerinin dışında, yeniden inşa edi-

lebileceği ve anlaşılabileceği üzerinde durmaktadırlar (Flax, 1990: 39). 

Postmodernizmin feminist düşünceye önemli katkılarından biri, kadınlar ara-

sındaki farklılaşmanın öne çıkarılması ve feminist kuramın bu farklılaşmayı kuram-

sallaştırmasıdır. Diğer bir katkısının ise feminizmin özcülüğe ve temelciliğe kayma 

eğilimlerine karşı frenleyici bir rol oynaması olduğu söylenebilir (Fraser ve 

Nicholson, 1993: 276-277). 

2.2.2.6.2. Varoluşçu Feminizm 

Varoluşçuluk, özellikle Đkinci Dünya Savaşının yarattığı maddi ve manevi 

çöküntünün içinden yeni bir arayış biçimi olarak ortaya çıkmış ve bazı yönleriyle 

ateizmden, bazı yönleriyle de Hıristiyan teolojisinden beslenerek değişik şekillere 

bürünerek gelişmiştir. Đkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan karmaşa ve kar-

gaşa ortamında en belirgin olan şey, belirsizlik ve kaygıdır. Bu yıllarda konjonktürün 

de uygun olması nedeniyle, varoluşun olumsuz yönleri olan acı, hüsran, hastalık ve 

ölüm 19. yüzyıl iyimserliğinin tersine insan gerçekliğinin temel özellikleri haline 

gelmiştir. Varoluşçuluk, bu kaygının dile getirilmesinde önemli bir işlev görmüş, 

yabancılaşma kuramlarının yükseldiği 1960’lı yıllara kadar hızla yayılarak varlığını 

devam ettirmiştir. Varoluşçuluk, özellikle insanın varlığının büyük bir farklılık içinde 

olduğunu; insanın istikrarsız bir dünyada yaşamak zorunda bırakıldığını, yani dünya-

ya fırlatılıp atılmış olduğu temasını işlemiştir. Varoluşçu düşünürler, bilinç, ruh, akıl 

ve düşünceye öncülük veren tüm idealizm türlerine karşı çıkarak varoluşun her za-

man tek ve bireysel olduğunu savunurlar. Onlara göre insanın varoluşu, imkânların 

sınırı içinde geleceğe dönük bir tasarımdır. Bu tasarımı herkes kendisi kurar ve her-

kes kurduğu tasarımdan bizzat sorumludur (Tong, 1989: 197).  



 125

Çağdaş feminist kuramın en önemli çalışmalarından biri olan Simone De 

Beauvoir’in The Second Sex ideolojik önermelerini yirminci yüzyıl felsefe akımla-

rından biri olan varoluşçuluktan türetir. Bu fikirler bütünün kökleri, aralarında Hegel, 

Husserl ve Heidegger gibi Alman düşünürlerin eserlerine uzanır, ancak sözkonusu 

fikirler en bilinen ifadesini De Beauvoir’in tüm hayatını birlikte geçirdiği Fransız 

düşünür Jean Paul Sartre’ın çalışmalarında bulmuştur (Donovan, 2005: 223).  

Varoluşçuluğun Tanrıtanımaz kanadının temsilcilerinden biri olan Jean Paul 

Sartre önemli eseri Being and Nothingness’de (Varlık ve Hiçlik) beni iki yönde 

görür: pour-soi (kendi için) aşkın, yaratıcı, geleceği düşünen bendir; en-soi’nin dü-

zeyini varlık, pour-soi’ninkini ise hiçlik olarak belirler (Donovan, 2005: 227).  

Sartre’a göre pour-soi sürekli olarak kendini gerçekleştirme, kendini yansıtma 

sürecindedir ama bu pour-soi bütünsel kendisi olmadıkça gerçekleşemeyecek bir 

süreçtir; bunun da anlamı, onun pour-soi olarak özelliğini yitirmesi ve en-soi’ye dö-

nüşmesidir. Bu insan özgürlüğünü ya da insanın bağımsızlığını oluşturan bu süreçte-

ki, kendini yaratma potansiyelidir (Donovan, 2005: 228).  

Varlığın bu iki temel biçimine Sartre bir de başkaları için varlıkı ekler. Đnsan-

lar bilinçlerini diğer insanlarla olan ilişkileriyle kurarlar. Yani insanlar özgürlüklerini 

başkalarının tahakkümünden sakınabildikleri ölçüde koruyabilirler. Tüm insanlar için 

ortak insan doğası diye bir öz olmadığı için, her insan teki için geçerli bir olması 

gereken de olamaz. Ne değişmeyen, zaman ve mekândan bağımsız bir insan doğası, 

ne de tüm insanlar için geçerli ve gerekli bir yaşam biçimi vardır. Dünyaya fırlatılmış 

olan insanlar, kendi bilinçlerinin ve bakış açılarının yardımıyla kendi yollarını çize-

ceklerdir. Bu o kadar kolay bir şey değildir. Çünkü farklı insanların bilinç durumları 

da farklı olacağı için, insanlar arasında ortaya çıkan çelişki ve çatışmanın ortadan 

kaldırıldığı çelişkisiz bir dünya mümkün değildir (Tong, 1989: 197).  

Bu yüzden hayatta cevaplar değil, sadece sorular vardır. Sorulara her insan 

bizzat kendisi cevap verecektir. Đnsanın varoluşu ona atfedilen her türlü özden önce 

gelir. Her insan özünü kendisi yaratır. Verilmiş bir insan özü yoktur. Yani insan ter-

cihler yaparak ve kararlar vererek bilinç yoluyla kendi bağımsız kimliğini oluşturana 
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kadar sadece bir yaşayan organizmadan ibarettir. Bu varoluş imkanları içinde yapılan 

tercihler insanın özünü ortaya çıkarır; yoksa insan hayat boyu dünyaya geldiğinde 

taşıdığı, taşımak zorunda olduğu bir özün mahkumu değildir (Tong, 1989: 198).  

Sartre’ın Being and Nothingness adlı eserindeki tartışmanın bir başka yönü 

de, onun, Simone De Beauvoir’in kuramıyla özellikle uyuşan öteki kavramıdır. Yazar 

ötekini bir çeşit farklılaştırılmış kamu görüşü olarak görür: kişinin üzerine, onu ya-

pay bir konuma sabitleyen ve onun otantik, bağımsız, ayrı bir bilinçlikte kalmasına 

izin vermeyen güçlü bir bakış gibidir. Ötekinin bu bakışı ya da kanısı böylece içsel-

leştirilir; bu en-soi’yi şekillendirmeye yardım eder. Kendini özne olarak kurabilmek 

için pour-soi, ötekine nesne rolü vermelidir. Diğer yapıtlarında Sartre, ortak öteki 

düşüncesini, toplumdaki egemen grubun istenmeyen yönleri için bir günah keçisi 

geliştirir. Öteki üzerine özellikle yansıtılan, fizikselliktir ve ölümsüzlüktür. Sartre’nın 

kuramının önemli bir feminist eliştirisinde, Margery L. Collins ve Christine Pierce, 

pour-soi’nin eril, en-soi’nin ise önemli bir miktarda dişil tavırları temsil ettiğine işa-

ret ederler. Varlık ve Hiçlik’te üstü kapalı olarak ele alınan kadının varoluşçu şema-

da belirlenen yeri daha sonra Simone De Beauvoir’in eseri Đkinci Cins’te net olarak 

açıklanır (Tong, 1989: 229-232).  

Simone de Beauvoir’ın feminist kurama katkısı, kadının kültürel ve politik 

statüsünü açıklamak için varoluşçu vizyonu kullanmış olmasıdır. Çünkü de Beauvoir, 

bir dialektiğin bir kültür içinde olduğu kadar birey içinde de baskın olduğunu kanıt-

lamıştır: ataerkil bir kültürde, erkek ya da eril olan, olumlu ya da norm olarak kuru-

lurken, kadın ya da dişillik olumsuz esas olmayan, normal dışı, yani kısaca öteki ola-

rak kurulur. Erkek kadına göre değil, kadın erkeğe göre tanımlanır ve ayırt edilir, 

esas olan erkeğe karşı kadın, esas değil raslantısaldır. O (erkek), özne ve mutlak ko-

numundadır, kadınsa ötekidir (Tong, 1989: 232).  

Ötekiliğin insan düşüncesinin temel bir kategorisi olduğuna inanan de 

Beauvoir kadınların, erkeklerin onları öteki konumunu benimsemeye zorladığı bir 

dünyada yaşadıklarını vurgular. Sartre tarafından pour-soi ve en-soi arasında betim-

lenen mücadelede kadınlar en-soinin rolünü üstlenirken, erkekler pour-soi’nin ba-

ğımsız, aşkın konumunu yüklenirler. Erkek kadını nesne olarak sabitleştirmek ve onu 
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edebi bir içsellik durumuna mahkûm etme rolünü üstlenir; zira kadının aşkınlığı her 

zaman egemen olan erkek tarafından gölgelenecek ve bastırılacaktır. Kadınlar böyle-

ce içlerinde pour-soi dürtülerini hissederek ama en-soi statüsüne sıkıştırılmış olarak 

sonsuz bir ikileme yakalanırlar. De Beauvoir daha sonra, erkek kadın dialektiğinin 

hastalıklı kültürel manikeist bir yönü olduğunu ileri sürer. Yazara göre ötekilik 

olumsuzlama ile aynı şeydir, bu yüzden de kötüdür. Kadınların kötülükle birleştiril-

mesinin bir örneği olarak da de Beauvoir, Pythagoras’ın şu aforizmasını verir: Düze-

ni, ışığı ve erkeği yaratan, iyi ilkeye karşılık, kaosu, karanlığı ve kadını yaratan kötü 

bir ilişki vardır (Tong, 1989: 233).  

Simone De Beauvoir’e göre kadın sorununu anlamak için ne biyolojiye, ne 

psikolojiye, ne de tarihsel materyalizmin iktisadi determinist yaklaşımının dayattığı 

insan tanımına ihtiyaç vardır. Çünkü bu gibi yaklaşımların sunduğu insan anlayışları, 

her zaman varoluştan önce gelen bir özün olduğu varsayımına dayanmaktadırlar. Bu 

da şu veya bu noktada, kadınları bir kadere mahkûm etmekte, kuruluşların önüne, 

toplumsal veya iktisadi kurumları, insanın biyolojik yahut psikolojik yapısını aşıla-

maz engeller olarak koymaktadır (Demir, 1997: 95).  

Yazar’a göre biyolojik olgular, ontolojik, ekonomik, sosyal ve psikolojik bağ-

lamın ışığında değerlendirilmelidir. Zira yalnız başına biyoloji, neden kadınların öte-

ki olduklarını açıklamak için yeterli değildir. Kadının bedeninin, onun birçok gücünü 

kullanmasının engellenmesinde yahut sınırlandırılmasında oldukça önemli bir faktör 

ve kadının dünyadaki durumunun temel unsurlarından biri olduğu doğru olmakla 

birlikte, kadını kadın yapanın sadece onun bedeni olmadığı da ortadadır. Onu da 

kendi başına varlıktan çıkarıp kendi için varlık yapan bir varoluş süreci vardır (De 

Beauvoir, 1976: 69). 

De Beauvoir’e göre, kadınların ötekiliklerini açıklamaya çalışan pisikanalizm 

de biyolojik açıklamalardan pek farklı olmayan bir şekilde kadını, kadınsı ve erkeksi 

cinsel isteklerin çatışmasının ortaya çıkardığı bir yaratık olarak sunmaktan başka bir 

şey yapmamaktadır. Yani tüm uygarlığı bastırılmış yahut yüceltilmiş cinsel dürtülere 

indirgemek mümkün değildir. Yazar özellikle Freud’un kadının, üstünlüğü sembolize 

eden cinsel organdan mahrum olduğu için, toplumsal olarak ikincilliğe mahkûm ol-
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duğu biçimindeki tezine şiddetle karşı çıkar. Kadınların mücadelesinin böyle bir or-

gana sahip olmaya yönelik olmadığını, istedikleri şeyin erkeklere tanınan ayrıcalıkla-

rın kendilerine de tanınması, başka bir deyişle ayrıcalıkların ortadan kaldırılması 

olduğunu vurgular. Üstelik erkeklere ayrıcalık sağlayan şeyin, onların cinsellikleri 

değil, cinselliklerini üstünmüş gibi gösteren sahip oldukları iktidardır. Cinsel organ-

ların sembolize ettiği şey, işte babanın temsil ettiği bu iktidardır. Kadınların da yok-

sun olduğu erkek cinselliği değil, onların sahip olduğu güçtür (De Beauvoir, 1976: 

83).  

De Beauvoir The Second Sex adlı kitabının ilk bölümünde üçüncü olarak, ta-

rihsel materyalist görüşü ele alır. Bilindiği gibi tarihsel materyalizm her türlü sömürü 

ve tahakkümden üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan sınıfı sorumlu tutar. Da-

ha doğrusu sorun sınıfın toplu yapısındadır. Yazar, kadın ve erkek arasındaki ilişki-

nin, toplumdaki üretim araçlarının mülkiyetinin toplumsallaştırılması ile sona erme-

yeceği, yani kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçince kadının durumunda kök-

lü bir değişme olmayacağı düşüncesindedir. Aynen kapitalist toplumda olduğu gibi 

sosyalist toplumda da kadınlar öteki olarak kalmayı sürdüreceklerdir. Temel sorun, 

kadınları öteki konuma taşıyan mekanizmaların ortadan kaldırılıp kaldırılmamasında 

yatmaktadır (De Beauvoir, 1976: 84-91). 

Bu nedenle de Beauvoir, The Second Sex adlı bu klasik kitabının daha son-

raki bölümlerinde, özellikle erkek egemenliğinin kadınlar tarafından içselleştirilme-

sinin mekanizmalarının niteliği ve tarihsel gelişimi üzerinde durarak, erkeklerin ka-

dınları denetlemek için ileri sürdükleri yahut uydurdukları kadın doğası ve ruhuna 

ilişkin mitleri çözümler. Bütün bu analizlerden sonra kadınların en büyük düşmanı-

nın, çok büyük önem taşımakla beraber onlara dışarıdan dayatılan engeller değil, 

tersine kendi konumlarını yanlış kavramalarına neden olan kafalarının içindeki en-

geller olduğunu vurgular (Demir, 1997: 97).  

De Beauvoir’e göre her insanın kendi özünü kurarken başkaları üzerine yap-

tığı vurgu, yani kendi ve başkası ayrımı, kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi de açıkla-

maktadır. Kendi, daima başkasının tehdidi altındadır. Đnsanlık tarihi boyunca farklı 

mekanizmalarla, erkekler kendi kadınlar da başkası olduğu için, erkekler kendilerini 
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daima kadınların tehdidi altında hissetmişlerdir. Bu yüzden özgür olmak isteyen er-

kek, kadını kendisine tabi kılma yolunu tercih etmiştir. Buradaki sorun, erkeklerin 

bunu nasıl başardıkları değil, kadınların bu ilişkiyi nasıl özümsedikleridir (Tong, 

1989: 202). 

Sonuç olarak, de Beauvoir kadınların kurtuluşunu, varoluşçu bir anlayıştan 

hareketle, onları birer kendi başına varlık (nesne) ile başkaları için varlık arasında 

bir yerlerde tutmaya çalışan her türlü uygulamaya karşı çıkarak, kadınların da aynen 

erkekler gibi ve onlar kadar kendi için varlık olduklarını ortaya koymalarından geçti-

ğini söyler. Bunun için kadına ilişkin tüm özcü varsayımları terk edip bütün toplum-

sal rolleri yeniden kurarak işe başlamak gerekir. Bu, kolay değildir, böyle bir girişim 

büyük bir dirençle karşılaşacaktır. Ancak kadınlar için bundan başka çıkış yolu yok-

tur.  

Kadınların trajedisi, onlara atfedilen rolleri bizzat kendilerinin seçmeleri, bu 

rollerin onlara dayatılmalarında yatmaktadır. Dolayısıyla kadınlar, kendilerine daya-

tılan tüm rolleri reddetmek, yeniden tanımlamak, özgürlüğüne sahiptirler. Çünkü ne 

kadın ne de erkek için oluştan önce bir öz vardır. Mevcut öz kurguları tarihseldir ve 

kadınlar aleyhine kurulmuştur. Bunların veri alınması durumunda bu trajedi sürecek-

tir (Demir, 1997: 99).  

Varoluşçu feminizmin postmodern feminizme oluşturduğu zemin başlıca dört 

temadan oluşmaktadır: 

(1) Varoluşçuluk, modern dönemin kuramsal çerçevelerine karşı biraz sor-

gulayıcı biraz da umutsuzluk taşıyan düşünce ve bakış açılarının geliştirilmesine 

önemli ve ciddi bir zemin hazırlamıştır. Varoluşçu feminizm de bu zemini feminist 

söyleme taşımıştır. Böylece modern feminist yaklaşımların sorgulanması daha kolay 

hale gelmiştir.  

(2) Varoluşçuluk ve varoluşçu feminizm kadın ve erkeğe ilişkin özsel var-

sayımlara dayalı açıklamalara karşı çıkacak oluşu, yani süreci öne çıkarmaktadır. 

Özsel varsayımlara dayalı olarak geliştirilen büyük anlatılara ve toptancı çözümlere 
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bel bağlamadan kadın sorununa yaklaşmayı öneren postmodern feminizm de kısmen 

bu varoluşçu düzlemi paylaşmaktadır.  

(3) Postmodern feminizmin önemli kavramsal araçlarından olan ötekilik 

analizi, kadın sorununun çözümlenmesinde ilk kez varoluşçu feministler tarafından 

kullanılmıştır.  

(4) Varoluşçu feminizm kadınlara ilişkin genelleyici ve homojenleştirici 

varsayımlar yerine, farklılığın öne çıkarılması ve kadınlar arası farklılaşmanın ku-

ramsallaştırılmasına katkıda bulunarak postmodern feminist yaklaşımlara öncülük 

etmiştir (Demir, 1997: 99-100). 

2.2.2.6.3. Yapısalcılık, Postyapısalcılık ve Fransız Feminizmi 

Postmodern feminizme zemin oluşturan diğer önemli bir oluşum ise yapısalcı 

ve postyapısalcı bir çerçevede gelişen Fransız feminizmi veya diğer bir adıyla 

linguistik feminizmdir.  

Yapısalcılık, çözümleme birimi olarak yapıyı merkeze taşıyan ve yapıyı da, 

onu oluşturan öğelerin toplamından daha farklı bir nitelikte kabul eden yaklaşımları 

karakterize etmektedir. Bu yaklaşıma göre bir cümlenin anlamının o cümleyi oluştu-

ran kelimelerin anlamlarının toplanması ile değil, fakat tam tersine kelimelerin an-

lamlarının o cümlenin bütünlüğü içinde oluşması gibi, toplumsal olay veya kurumlar 

da içinde yer aldıkları toplumsal yapının bütünlüğü ile ilişkileri çerçevesinde anlaşı-

labilirler (Demir ve Acar, 1992: 379).  

Yapısalcılığın dönüştürülmesiyle ortaya çıkan yaklaşım tarzına ise 

postyapısalcılık denmektedir. Yapısalcılıkta anlam dil içerisinde sabit olan ve zaman 

içinde kendi niteliğini koruyan, hiçbir zaman değişime uğramayan bir unsur olarak 

ele alınmaktadır. Bu yaklaşım postyapısalcılıkta değişmekte ve anlam çoklu, değiş-

ken ve yoruma açık bir hale gelmektedir. Dolayısıyla postyapısalcılar anlama içinde 

bulunduğu sosyal, siyasal ve tarihsel çerçeve içinde bakmak ve evrensel doğrular 

ileri süren büyük anlatıları terk etmek eğilimindedirler. Postyapısalcılık, bu açıdan 
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bakıldığında, postmodernizm ile zaman zaman eşanlamlı biçimde kullanılmaktadır 

(Demir, 1997: 101).  

Postyapısalcılık edebiyatın ve edebi dillerin belirli kültürel ve eğitsel çerçeve-

ler içerisinde nasıl çalıştığı üzerine odaklaşır. Postyapısalcılık, sistemleri, onları 

kontrol eden otorite ve güç yapılarından bağımsız olarak ölçerek yapısalcılığın kade-

rine yapısöküm uygulanır. Bir başka deyişle, postyapısalcılık, erkek ve kadın, temsil 

dilini konuşan ya da o dile sahip olanın kim olduğuna bağlı olarak, bu temsil içeri-

sinde ne şekilde yer aldığının farkına varmamızı sağlar (Humm, 2002: 194-196).  

Jean W. Scott’a göre postyapısalcı literatürde yer alan ve postmodern feminist 

düşünceye katkı sağlayan dört kavram bulunmaktadır. Bunlar, dil, söylem, farklılık 

ve yapıçözümüdür. Bu kavramların başında gelen dil postyapısalcı çözümlemenin 

odak noktasını oluşturmaktadır. Postyapısalcılara göre dil, anlamın kurulduğu ve 

kültürel pratiklerin örgütlendiği, insanların dünyalarını anlayıp temsil ettikleri sözsel 

veya başka türlü bir sistemdir. Bu anlayışa göre fikirler birer temsil değil, maddi iliş-

kilerin hem nedeni, hem de bir sonucudur (1988: 34).  

Postyapısalcılık; cinsiyetin oluşumu ve edebi süreçleri anlamanın bir yolunu 

sunar, o da en basit haliyle oluşturmadır (construction). Eğer cinsiyet oluşumu edebi 

eleştirmenler tarafından yıkılabilirse o zaman cinsiyet kimlikleri belki bir gün, yazar-

lıkta ya da anlatımın herhangi başka bir sosyal ifadesinde, kadın düşmanlığı oluşun-

dan kurtulabilir. Mary Jeo Frug’a göre postmodern feministler dilin, iktidarın yayıl-

ma ve yeniden üretilme mekanizmalarında yardımcı ama önemli bir işlev gördüğünü 

savunmaktadırlar. Feminist yaklaşım dil çözümlemesini üç biçimde kullanmaktadır:  

(1) Kadın ve erkeğin nitelik ve özellerinin metinlerde nasıl dile getirildiği-

nin çözümlenmesi üzerine odaklaşmak. 

(2) Kadın ve erkeklere ilişkin kültürel tipleme ve söylemlerin nasıl ikilem-

ler biçiminde ele alındığını incelemek. 

(3) Bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yerleşmiş bulunan toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinin retorik yoluyla nasıl kullanıldığını ortaya koymak (1992: 1046-1047).  
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Söylem ise sadece bir dil ya da bir metin değil, tarihsel kurumsal ve sosyal 

olarak oluşan önermeler, terimler kategoriler ve inançlardan oluşan belirli bir yapıdır. 

Postyapısalcılıkta söylem çözümlemesinin önemli unsurlarından birisi fark kavramı-

dır. Postyapısalcılara göre her kavram başka bir kavramla zıtlık ilişkisi içinde var 

olur. Kısaca dilin içindeki kavramların birbirleri ile düzenli bir biçimde zıtlık ilişkisi 

içinde olmaları onların birbirlerini gerektirmektedir. Anlamların çözümlenmesi de, 

bu zıtlıkların ortaya çıkarılmasıdır (Demir, 1997: 104). 

Postyapısalcılığın diğer kavramsal araçlarından birisi de yapıçözümdür. 

Yapıçözüm, metinlerde farkın işleyişini, yani anlamın oluşturulma yollarını çözüm-

lemeyi içermektedir. Yöntem iki aşamadan oluşmaktadır: Đkili zıtlıkların tersine çev-

rilmesi ve yerinde oynatma veya birbirinin yerini alma (displacement) (Detels, 1992: 

202).  

Yapıçözümünün ilk aşaması olan çevirmede, biri egemen diğeri bastırılmış 

iki kavram arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Đki terimden biri diğer terimi olumsuz-

laması sayesinde egemen; diğeri de tabi terimdir. Bu egemenliğin ve ayrıcalığın or-

taya çıkarılması ve değersiz kılınmış terimin değerinin yeniden kazanılması 

yapıçözümün ilk aşamasını oluşturmaktadır. Tersine çevirmeyi yerinden oynatma 

aşaması izler. Bu aşamada, bastırılmış terim yerinden oynatılarak egemen ve merkezi 

terimin yerine yerleştirilmesi, onun kişiliğinin ve varlığının zorunlu bir koşulu oldu-

ğunun kabul edilmesinin sağlanması işlemi bulunmaktadır. Yerinden oynatma, ege-

men terimin tabi terime olan bağlılığını ortaya çıkarılması ve görünür hale getirilmesi 

demektir. Fikir/madde, aynılık/farklılık, söz/yazı, varlık/yokluk, erkek/kadın, zi-

hin/beden, gösteren/gösterilen gibi Batı felsefesinin ikili yapısı içinde olumlu yere 

sahip olan egemen terim, kendi ayrıcalığını ve varlığını, olumsuzlayarak tanımladığı 

terime olan bağlılığını yadsıması sayesinde sağlar. Yapıçözümcü bir okuma ise, kül-

türün doğaya, varlığın yokluğa, erkeğin kadına bizzat kendi kimliklerini kurabilmek 

için bağımlı olduklarının görünür kılınmasını amaçlar (Mutman ve Yeğenoğlu, 1992: 

43-44).  

Yapıçözümcülüğün feminizme olan katkıları Mary Poovey’a göre üç noktada 

toplanmaktadır:  
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(1) Feminizmin ırk ve sınıf gibi sosyal belirleyiciler ve tarih ile ilgilenme-

sinde yapıçözümcülüğün temel katkısı, gizemli hale getirilmiş olan ilişkilerin bu gi-

zemlilikten arındırılması noktasında kendisini gösterir.  

(2) Yapıçözümcülük hiyerarşisi ve zıtlığa dayalı olarak geliştirilen meşru-

laştırma mantığını eleştirmektedir. Yapıçözümcülük sosyal ve iktisadi hayattaki iki-

lemleri çözmek ve sabit değişkenlerin olmadığını söyleyerek, feminizmin de içinde 

bulunduğu bir dizi farklı söylemin ileri sürülmesine ortam hazırlamakta ve bu söyle-

min geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.  

(3) Yapıçözümcülük ikisi arasında (in between) fikirlere hayat hakkı tanır. 

Buna göre insanlar, yapıçözümcü yöntemlerle mevcut yaklaşımları çözdükten sonra, 

mevcut zıtlıklarla değil, ikisi arasında yer alacak biçimde düşünme imkanı kazan-

maktadırlar. Bu yolla kadınlık/erkeklik ikileminin dışında, anatomik cinsellik ile top-

lumsal cinsellik arasında bir ilişkinin olmayacağının düşünülmesi mümkün olmakta-

dır (1988: 58-59). 

Postmodern feminist düşünceye önemli bir kaynak oluşturan diğer bir görüş 

ise Fransız feministlerden gelir. Fransız feministler J. Lacan, M, Foucault, J. Derida, 

Julia Kristeva, Luce Irıgaray ve Héléne Cixous gibi dilin yapısını ve temelindeki 

varsayımları sorgulayan kuramcıların fikirlerinden etkilenmişlerdir. Fransız feminist-

ler, patriarkal ideolojinin temelinin dilde olduğunu düşünmektedirler. Bu yüzden 

özellikle de dil alanında çalışmakta, kadının ikincilleştirilmesinde dilin işlevi üzerin-

de durmaktadırlar. Buna linquistik feminizm de denilmektedir.  

Fransız feminist düşünürler kadının ikincil durumunun somut ekonomik, si-

yasal ve sosyal yapılardan değil, dilin kendinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. 

Bu anlayışa göre anlam sistemi, dilsel ve mantıksal anlam yükleyerek kadınların ko-

numunu ikincilleştirmektedir. Gerçek olarak kabul edilen her ne varsa, erkek mer-

kezli değerler tarafından üretilmektedir. Bu nedenle de Fransız feministlere göre ka-

dının ikincilliğinin köklü bir biçimde değiştirilmesinin yolu patriarkal zihniyeti ba-

rındıran erkek organlarını merkeze alan düşünce biçimi olan falosentrizmi yeniden 

çözümlemek ve ortadan kaldırmaktır (Çaha, 1996: 55-56). 
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Lacan’ın da vurguladığı gibi dil, öznenin zihnin içindeki düşünceleri ifade 

etmek için kullandığı ve kullanma özgürlüğüne sahip olduğu bir araç değil, tersine 

öznenin kuruluşunda temel bir rol oynayan dışsal bir güçtür. Đnsanın toplumun bir 

ferdi haline gelebilmesi, dilin dolayımından geçen toplumsal ilişkileri içselleştirme-

sine bağlıdır. Bu yaklaşıma göre ailesel ilişkiler ve cinsel konumlar dünyaya geldi-

ğimiz andan itibaren konuşuluyor, adlandırılıyor. Bu yüzden dildeki anne, baba, kar-

deş, kız kardeş, hala, düşman, dost, devlet, ordu vs. gibi tüm kavramlar, toplumun o 

kavramlara verdiği değere göre anlam yüklenirler. Hepsinin de değeri ve hiyerarşik 

konumu diğerinden farklıdır (Çaha, 1996: 1992: 49).  

Dünya, ancak dilin imkânları ve ilişki ağı içinde kurulabildiği için, dilin için-

deki kavramlar arası güç ilişkilerini içselleştirmeden dünyayı tanımak mümkün de-

ğildir. Bu dünya içinde annenin, babanın, kardeşin, devletin vs. bir konumu vardır ve 

insanlar o kavramları konumuyla beraber kavrarlar. Tabiî ki kavramlar zamanla ağır-

lık noktalarını değiştirdikçe bilinçaltı da buna ayak uydurur. Sonuç olarak söylemek 

gerekirse özne, dilin sahibi ve efendisi değil onun sonucudur (Mutman ve 

Yeğenoğlu, 1992: 50).  

Buna göre, toplumsal ilişkilerde egemen konumda olan erkek merkezli ve er-

kek üstünlüğüne dayalı yapı, dil aracılığıyla sürekli olarak yeniden üretilmekte ve 

sonraki kuşaklara iletilmektedir. Bu alanda en önemli kişilerden biri 

Wittgenstein’dir. Onun ortaya koyduğu dil oyunları kuramına göre dil insanların 

yaşam tarzlarıyla ayrıştırılamaz bir ilişki içindedir. Dil değiştikçe dış dünya da de-

ğişmektedir ve dilin değişimi de yaşam tarzlarının değişimine bağlı olarak gerçek-

leşmektedir (Demir, 1997: 107-108).  

Sonuç olarak Dennis Paterson’un da belirttiği gibi postmodernizmin kişi-

lik/benlik (self) eleştirisinde söylediklerini (ontolojik anlamda kişi yoktur, kişi olu-

şur), postmodern feminizm kadın konusunda söylemektedir. Yani kadın olarak do-

ğulmaz, kadın olunur.  
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2.2.3. Üçüncü Feminist Dalga 

1960’larda başlayan ve 1980’lerde bittiği öne sürülen ikinci dalga feminizm 

yerini, değişen zamanların gelişmelerine ve sorunlarına cevap verecek yeni bir femi-

nizm hareketine bırakmıştır. Feministler yaşadıkları yeni ve değişmiş dünya ile ilişki-

lerinde kadın sorununa yeni bir bakış açısı kazandırmış ve yeni feminizm akımlarını 

yaratmışlardır. Bu akımlar kesin sınırlarla ayrılmamış, zaman zaman birbirleriyle 

benzer öğeleri savunan, bazen de eski feminizm akımlarının etkisinde kalan feminist 

yaklaşımlardır. Bu akımlar arasında hem benzerlikler, hem de farklılıklar bulunmak-

tadır.  

Yeni feminizm akımlarının hepsini kapsayacak biçimde gelişen oluşuma 

üçüncü dalga feminizm denir. Bu terim, ikinci dalga feminizmden sonra gelen tüm 

feminist görüşleri farklılıklarından bağımsız olarak kapsayan bir kullanımdır. Günü-

müzde yeni feminizm akımları ile ilgili farklı görüşler vardır. Bazılarına göre femi-

nizme artık ihtiyaç yoktur, çünkü yeni kuşağın kadınları güçlüdür ve haklarını elde 

etmişlerdir ve feminizm artık eski dönemlerde olduğu gibi politik ve etkin bir hareket 

değildir. 1990 yılında Newsweek’te yayınlanan The Death of Feminizm başlıklı bir 

makaleye göre, feminizm ölmüş, kadınlara özgürlük yerine ağır işgücü, az maaş ve 

yalnızlıktan başka bir şey kazandırmamış ve hatta erkeklerin sorumluluklarından 

kurtulmalarına yaramıştır (Baumgardner ve Richards, 2000: 89). 

Feminizmin öldüğünü savunanlar ikinci dalga feminizmin kuramlarına eleşti-

ri getirenlerdir. Đkinci ve üçüncü dalga feminizmin arasındaki ilişki tıpkı iki kuşak 

arası anne ve kızı arasındaki ilişkiye benzetilir. Not My Mother’s Daughter kitabı-

nın yazarı Astrid Henry’in de vurguladığı gibi ikinci dalga feminizm, üçüncü dalgaya 

sürekli ne yapması gerektiğini söyleyen baskıcı bir anne gibidir. Henry’e göre bu 

kuşaklar ilişkisi iki şekilde yorumlanabilir: Birinci yorum, her yeni kuşağın, eskisin-

den daha ileriye geçtiğini savunan positivist modeldir. Bu yoruma göre yeni femi-

nizm, ikinci dalga feminizmle özdeşleşmek istemez (Henry, 2004: 1-10). Schulamith 

Firestone’un bir makalesinde ifade ettiği gibi, feminizm olumsuz imgeler içerir: Fe-

minist kelimesi insanın aklına granit yüzlü, oy hakkı ile takıntılı, kız kurusunu akla 

getirir. Üçüncü dalga feminizmin ikinci dalga feminizme bakış açısı da böyledir. 
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Yeni feministlere göre ikinci dalga baskıcı, kısıtlı, sabit anlamlı bir feminizm türüdür 

(Baumgardner ve Richards, 2000: 158). 

Bütün bunlara rağmen bazı kuramcılar feminizmin daha ölmediğini savunur-

lar. Onlara göre üçüncü dalga terimi, içerisinde her iki modeli de barındıran çeşitli 

yorumlara açık bir tanımdır. Bir dalga olarak tanımlanması, bir şeylerin parçası ve 

devamı olduğunu simgeler (Henry, 2004: 24). Kadınlara karşı adaletsizlik, eşitsizlik, 

ataerkil sistem gibi sorunlar hala devam etmektedir. Đkinci dalganın açtığı yolda iler-

lemek üçüncü dalga için de en ideal mücadele yoludur. Bunu savunanlara göre femi-

nizm kelimesi açıkça kullanılmasa da, feminizm genç kadınların hayatlarında dene-

yimlerinde, çok farklı kesimlerde yer alan kadınlar için hâlâ geçerlidir (Findlen, 

2001: xii). 

Feminizm ölmemiştir, bazen aynı şekilde, bazen de farklı şekillerde devam 

etmektedir. Yeni feministlerin egemen kültürle, ataerkil sistemle olan ilişkileri onlar-

dan önceki kuşakların sorunlarıyla aynıdır, ancak eski kuşak feministlerin çözemeye-

ceği yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Yeni kuşak feministler şanslıdır, çünkü eski ku-

şak feministlerin uğruna savaştıkları ve karşı geldikleri birçok sorun çözülmüş, yeni 

genç kızlar bu şekilde birçok yasal ve sosyal hakka sahip olmuşlardır. Ancak sosyal 

ortam değişse de, eşitsizlik, ataerkil sistem tarafından baskılanma gibi bazı temel 

sorunlar devam eder. Bu temel sorunlara eklenen AIDS gibi hastalıklar, teknolojik 

gelişmeler, iletişimin gelişmesi, tüketimin artması, global değişiklikler, yeni sosyal 

kültürel akımların hepsi, yeni feminizm hareketlerini doğrudan ya da dolaylı yoldan 

etkiler.  

Yeni feminizm akımları farkı kuramcılar tarafından farklı terimlerle adlandı-

rılırlar. Bu yeni akımların, savundukları kimlikler gibi, post modern ve post yapısalcı 

dönemin etkisiyle, sabit olmayan ve çok anlamlı tanımları vardır. Young 

Femininity’de üç farklı feminizm akımından bahsedilir. Birinci tür, güç feminizmi 

(power feminizm) denilen eşitlik yanlısı harekettir. Bu hareket kadınların ekonomik, 

sosyal ve politik konuların cinsel hayatları ve giyim kuşamlarından daha önemli ol-

duğu görüşünde birleşir (Aapola, 2005: 202). Natasha Walker, Naomi Wolf, Katie 

Raiphe ve Rene Denfeld gibi kuramcılar, politik ve sosyal alanda eşitliği kazanmaları 
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ile ikinci dalganın kurban olarak gördüğü kadınların güçlü duruma geçeceklerini 

savunurlar. Bu kuramcılar geçmiş kuşakların, kadın üzerindeki erkek baskısını, çok 

fazla sorun haline getirmelerini eleştirirler. Genç kızlara, ataerkil düzenin baskıladığı 

kadınlar olmak yerine, her alanda güç sahibi olmaları gerektiği mesajını verirler 

(Aapola, 2005: 203).  

Naomi Wolf, Fire with Fire’da kadınların politikadaki güçlerini kullanmaları 

gerektiği, oy ve vergi veren bireyler olarak, bu güçlerini eşitlik için politikada kulla-

narak gerçekleştirmelerini önerir. Wolf, güç feminizmi ile, kadınların kendi cinsellik-

lerine sahip olan ve erkeklerle sorunları olmayan bireyler olacaklarını savunur 

(Siegel, 1997: 68). Katie Raphie The Morning After’da tecavüz karşıtı eylemlerin 

ikinci dalga feministler tarafından çok abartıldığını, bunun kadınların kurban rollerini 

daha da pekiştirdiğini öne sürer. Camille Paglia da yeni kuşak feminizmin, kurban 

olmayı reddedip, özgürlüklerinin tadını çıkarmaları gerektiğini savunur (Sorisio, 

1997: 137-138). Ancak güç feminizmi iki yönden eleştirilir. Birinci eleştiri ikinci 

dalga feminizmin bitmediği ve hâlâ devam ettiği yönündedir. Çünkü güç feminizmi 

ikinci dalga feminizmin, kadınlar iyidir, erkekler kötüdür ikili karşıtlığını eleştirir. 

Đkinci eleştiri ise güç feminizminin ırksal ve sınıfsal farklılıklarla ilgilenmediğidir.  

Diğer bir yeni feminizm akımı ise kendin yap ya da kız gücü (girl power ya da 

do it yourself- DIT) diye adlandırılan akademik anlamda çok kuramcısı bulunmayan 

bir alt kültür akımıdır. 1990’ların bu feminizm türü ise, egemen kültürün her anlam-

da karşısında duran, alternatif yayınlar, fanzinler, web sayfaları ve müzik gibi kültü-

rel araçlarla, ideolojisini yayan bir harekettir. Özellikle genç kızların güçlü, sert, be-

cerikli ve açık olmasını savunan bu türe kız merkezli feminizm de denir (Aapola, 

2005: 203). Güç feminizmin aksine, kişisel alanla, yani cinsellik, kadın bedeni, ikili 

ilişkiler gibi konularla ilgilenir ve bunların politik olduğunu vurgular. Kız gücü, ken-

dini kültürel alanda gösterir. Müzik, televizyon, sinema ve yazılı medya alanlarında 

kızların haklarını savunur. Popüler kültür ile politika yapar. Kızlara cesur, güçlü ol-

malarını, her istediklerini yapıp eğlenmelerini öğütler.  

Yeni feminizm akımlarına verilen ortak terim olan üçüncü dalga feminizm 

aynı zamanda güç feminizmi ve kız gücünden ayrı bir akımın adıdır. Bu kısıtlı anla-
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mıyla, üçüncü dalga feminizm etnik, cinsel ve ekonomik olarak çok farklı grupları 

içinde barındırmasıyla, farklılığı öne çıkarmasıyla diğer yeni feminizm hareketlerin-

den ayrılır. Kız gücü gibi, kızların kültürel alandaki durumlarıyla daha çok ilgilenir. 

Bu akım da internet ve fazzinler gibi yeni iletişim araçları kullanır. Bunun nedenle-

rinden biri, daha politik olan güç feminizmi gibi akımların aksine, daha marjinal fe-

minizm akımlarına ait kitapların ya da edebiyatın basılmasının egemen kültür tara-

fından zorlaştırılmasıdır (Heywood, 1997:1). Televizyon, müzik sektörü, dergiler 

feminist hareketin sürdürüldüğü başlıca alanlardır. Feminist eleştiri ve düşünce, ede-

bi eserlerde gelişmenin yanı sıra bu tür kültürel alanlarda yaratırlar. Rebeca Walker, 

Barbara Findlen, Jennifer Baumgardner, Amy Richards gibi kuramcılar ikinci dalga 

feminizmin bu kuşaktaki genç kızların hayatlarına, çok önemli katkıları olduğunu 

kabul etmekle birlikte, geçmiş feminizm akımlarının mücadelelerinin bitmediğine, 

şimdiki genç kızlar için farklı şekillerde devam ettirmenin gerektiğine inanırlar 

(Aaapola, 2005: 206).  

Farklı adlandırmalarına rağmen yeni feminizm akımlarında ortak noktalar bu-

lunur. Bu noktaların bir kısmı eski kuşak feminizm hareketlerinin devamıdır, bir 

kısmı ise tarihi ve kültürel şartların doğurduğu yeni gelişmelerdir. Yeni feminizm 

akımlarında eski kuşaklardan alınan bir miras kişisel olan politiktir yaklaşımıdır. 

Barbara Findler’in editörlüğünü yaptığı Listen Up bu yaklaşıma iyi bir örnektir. 

Üçüncü dalga feminizmin savunucuları bu kitapta tek tek kendi hayat öykülerini an-

latırlar. Aslında her bir farklı otobiyografik öykü birer bildungsroman gibi bu genç 

kızların nasıl feminist olduklarını, nasıl kendi kimliklerini kurguladıklarını anlatır. 

Kitapta genç kızların lezbiyenliği nasıl seçtikleri, ilk cinsel ilişkileri, kendi bedenle-

rinden memnun olmamaları, yaşadıkları cinsel tacizleri ve tecavüzleri,  yalnız anne-

liğin zorlukları, işyerinde yaşadıkları ayrımcılığı, ekonomik sorunları, ırkçılık, kürtaj 

ve bunun gibi sorunları anlatılır. Akademik olanla akademik olmayan arasındaki ay-

rımı ortadan kaldıran üçüncü dalga eserlerinde yaşanmış deneyimler, öyküler, aka-

demik terimlere gerek duyulmadan günlük konuşma dilinde verilir. Bu farklı kimlik-

lere ait genç kızların tüm anlatıları kendi ağızlarından, sansürsüz, samimi ve oldukça 

bireyseldir. Üçüncü dalga feminizm bu öznel söylemler ile kişisel olanı politikleşti-

rir, ikinci dalga feminizm hareketinin en önemli sloganını devam ettirir. Sıradan genç 
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kızların yaşadıkları diğer kızlara yalnız değilsiniz, hepimiz aynı sorunlarla boğuşuyo-

ruz ve beraber karşı koyacağız mesajları verir. Bu anlatıların hepsinin birinci tekil 

şahıs ve kişisel öyküler olmasının yanı sıra hepsinde ortak olan başka bir nokta daha 

vardır. Bu da her bir anlatının, bu feminist paylaşım ile genç kızları güçlendirdiğidir.  

Jenifer Baumgardner ve Amy Richard’ın kaleme aldıkları Manifesta, yeni 

feminizmin kurallarını ve ideolojisini belirler. Kitabın en sonunda on üç maddelik bir 

üçüncü dalga bildirisi bulunur. Manifesta X kuşağının da feminist olduğunu açıkça 

belirterek, eski kuşakların uğruna savaştığı konulara dikati çeker. Bu yeni feminizm, 

kadınların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olmaları, cinsiyet eşitliği, feminist 

aktivizm, eşit sağlık güvencesi, işyerinde eşitlik ve daha iyi çalışma koşulları gibi 

konulara dikkat çeker. Eski feminist kuramcıları okuyup, kadın tarihini her genç fe-

ministin öğrenmesi gerektiğini belirtirler ve kız kardeşliği savunurlar. Bunların ya-

nında lezbiyenlerin çocuk sahibi olma hakları, lezbiyenlere hayatın her alanında güç 

verilmesi, kadınların askeri olanaklardan faydalanması, özellikle genç kadınların 

cinsel tacizden, şiddetten ve sessizlikten kurtarmanın yolları gibi yeni konularda mü-

cadele vereceklerini de belirtirler. Feminist ideolojinin hayatın her alanında uygu-

lanması gerektiğini savunan manifestocular tüm genç kadınların feminizmi aktif bir 

şekilde yaşamaları için üçüncü dalga feminist derneklerin web sitelerinin, yayıncıla-

rın, sağlık kuruluşlarının adreslerini vererek genç kadınları sorunları konuşan, tepki 

veren ve mücadele veren feministler olarak eğitmeyi amaçlar (Baumgardner ve 

Richards, 2000: 381-382). 

Yeni feminizm akımları içinde en çok üçüncü dalga diye adlandırılan bu son 

akım, kapsadığı kadın deneyimlerinin çeşitliliği ile hem diğerlerinden hem de ikinci 

dalga feminizmden ayrılır. Üçüncü dalga feminizmin, hem güç feminizminden hem 

ikinci dalgadan, hem post-yapısalcılık kuramlarından, hem de işçi sın1fı ve etnik 

kadınların feminizminden etkilendiği öne sürülür. Üçüncü dalga farklı etnik, sınıf ve 

cinsel tercihleri olan kadınların sorunları ile ilgilenir. Çünkü kadınlara yönelik baskı-

nın sürekli ve çok çeşitli olduğuna inanır (Heywood, 1997: 3). Đkinci dalganın kadın-

lara sağladığı olanaklara minnettar olsa da, ikinci dalga feminizmin bireyselliğe ve 

mükemmel olmayan yaşamlara çok yer vermediğini düşünür. Çok kültürlü, çok ırklı, 
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farklı cinsellikleri barındıran bir feminizm olan üçüncü dalga feminizm, her türlü 

karşıt ve melez kimlikleri içerir; postmodernizm yapısalcılık ve post sömürgeci ku-

ramların kesişme noktasında kurgulanan bir harekettir. Ann Brooks üçüncü dalga 

feminizmi, ikinci dalgadan ayıran en önemli özelliğin artık eşitlik değil, farklılık üze-

rine kurgulanması olduğunu söyler (Brooks, 1997: 4).  

Üçüncü dalga feminizmin antolojisi olan Listen Up, beyaz kadınlardan bekâr 

annelere, her türlü farklı etnik gruplardan toplum dışı punk kültürüne ait kadınlara, 

sakat kadınlardan yazarlara, öğrencilere, şişman kadınlara kadar çok çeşitli deneyim-

leri içeren bir derlemedir. Barbara Findlen bu kadınları tek tek sayar:  

Bu kitaptaki kadınlar, başka şeyler arasında, kendilerini dü-
şüncelerini rahatça ifade eden, orta sınıf, kolej çocuğu; vahşi 
ve zapt edilemez bekar anne; Asyalı biseksüel; punk …., aktif 
kadın; orta sınıf siyah kadın; genç anne; tembel; kolay uyum 
sağlayan; öğrenci, öğretmen; yazar, birey; genç bir hanım; 
görülür bir sakatlığı olan kimse, androjen; … lezbiyen kız; 
eylemci; fanzin yazarı ….; evli; tek eşli; … (2001: xiv). 

Üçüncü dalganın çok çeşitliliği kapsayan ideolojisi özcü feminizm akımlarına 

tepki olarak, farklı ırk, sınıf ve cinsel kimliklere sahip kadınların da deneyimlerini 

yansıtmayı amaçlar ve tek tip bir tanımlama ile kısıtlamayı reddeder. Farklı sosyo 

ekonomik, etnik ve cinsel kimliğe ait kadınların karşılaştıkları seksizm, ırkçılık ve 

ataerkil baskı gibi farklı konulara değinir. Bu çeşitlilik, tekil kimliklere karşı gelmek-

tedir. Rebecca Walker da günümüzde kadınların deneyimleri için binlerce değişik 

durum olduğunu belirtir. Feminizm kelimesinin kısıtlı anlamlarına karşı çıkar:  

Birçoğumuz için gördüğümüz ya da anladığımız şekilde fe-
minist olmak bireyselcilik, mükemmel olmayan kişisel tarih-
lerimize izin vermeyen bir kimlik ve yaşam biçimine uymak 
demekti. Bu kimliğin yaşamlarımızı yönlendireceği ve düzen-
leyeceğinden, bir anda birilerine karşı kışkırtacağından, bizi 
esnek olmayan ve değişmeyen, erkeğe karşı dişi, beyaza karşı 
siyah, baskılayana karşı, baskılanan, kötüye karşı iyi gibi ta-
rafları seçmeye zorlayacağından korktuk (1995: xxxiii). 

Bu yüzden 1990’lar, kendi farklı feminizmlerini Kur’an ve çok çeşitli gruplar 

içeren yeni feminizm hareketlerinin ortaya çıktığı yıllardır. Bu dönemde kadın kimli-

ğinin çeşitliliği sadece ırksal değil, sınıfsal ve cinsel olarak da egemen kültürün dış-
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ladıklarını kapsamaya başlar. Çalışmamızın konu kapsamı içerisinde farklı feminizm 

hareketlerinden, sadece etnik ve lezbiyen feminizm ele alınacaktır.  

2.2.3.1. Etnik Feminizm 

Çok kültürlü feminizm de denilen etnik feminizm; feminizmin daha çok be-

yaz kadınlar tarafından yönlendirildiği ve beyaz feministlerin kendi ırklarıyla yüz-

leşmeden farklı etnik gruplara ait beyaz olmayan kadınların onların yanlarında 

olamaycağını, dayanışma içine giremeyeceğini ve bunun sonuçsuz kalacağını belirtir. 

Kısacası, feminizm akımının savunduğu kız kardeşlik kavramının tüm kız kardeşleri 

kapsamadığını, bu hareketin birinci dalgadan beri sadece beyaz, orta sınıf ve hetero-

seksüel kadınların hakları ve sorunlarına değindiğini öne sürer.  

Farklı etnik gruplara ait, beyaz olmayan kadınlar Amerika’da diğerleri olarak 

görüldükleri için, bu ikincil durumdan kurtulmak adına beyaz kadın feminizminden 

ayrı bir feminizm kurgularlar. Bu çok kültürlü feminizm yani beyaz ırktan olmayan 

kadınların ataerkil ve ırkçı kültürde yaşadıkları ortak sorunlar politik ve kültürel bir 

hareket oluşturur. Bu feminizm hem cinsiyetleri, hem etnik kökenleri, hem sınıfları, 

hem de cinsel tercihleri yüzünden toplumun dışına itilmiş kadın kimliklerini esas alır 

(Öztarhan, 2006: 38).  

Tong’un da vurguladığı gibi egemen kültürde kabul görmeyen kimlikler bire-

yin bölünmüş kimliklere sahip olmasına yol açar. Birey egemen kültürün ondan iste-

diği davranış kalıpları ve kişilik özellikleri ile kendi inandığı ve istediği değerler, 

özellikler ve davranışlar arasında kalır. Bu kimlik bölünmesi kültüreldir. Çok kültür-

lü feminizm, feminizmin özcülüğüne bir tepki olarak ortaya çıkar. Yeni kimlik ku-

ramlarının etkileri etnik feminizde de açıkça görülür. Kadın deneyiminin ve kimliği-

nin çoğul ve çeşitliliğini savunarak bir tek kadınlık durumu olmadığını, farklı etnik 

kökenlere ya da sınıfa ait kadınların her birinin farklı şekilde baskılandığını savunur. 

Çok kültürlülük kuramı farklılığın övülmesine, tüm kültürel grupların eşit olduğu 

görüşüne dayanır. Bazı kuramcılara göre farklılığın göz ardı edilmesi en büyük bas-

kıdır (1998: 216).  
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1980’lerin etnik kökenli kadınları için kadın kimliğini belirleyen en önemli 

antolojilerden biri Madison’un The Women That I Am’dir. Yazara göre, bireysel ve 

kolektif kimlik etnik kökenli kadınlar için bir arada bulunan ayrılmaz bir bütündür. 

Bu hem kendi ırklarından olan kadınlarla birlikteliği hem de diğer beyaz olmayan 

kadınlarla ortak bir kimlik anlamına gelir (1994: 1). Çünkü çok kültürlü feminizmde, 

kadınlar hem kendileriyle aynı sorunları olan aynı etnik gruba ve ırka dâhil kadınlar-

la ortak bir paylaşım alanı kurarlar, hem de ırkça, kapitalist ve ataerkil sistemde ben-

zer dışlanmışlığı ve ezilmişliği yaşayan farklı etnik gruplara ait kadınları ortak bir 

feminist alanı paylaşırlar.  

1990’lara gelindiğinde bu esnek ve kapsamlı kadın kimliği tanımı daha da 

değişir. Kadın kimliğinin çeşitliliği sadece ırksal değil sınıfsal ve cinsel olarak da 

egemen kültürün dışladıklarını kapsamaya başlar. Gloria Anzaldua’nın editörlüğünü 

yaptığı Making Face Making Soul, This Bridge I Call My Back, This Bridge We 

Call Home gibi birçok antoloji bu kadınlara da seslerini duyurma imkânı verir. Bu 

antolojiler, etnik kadınların edebi eserlerine yer veren antolojilerden, bu kadınların 

bireysel sorunlarını anlatan anılarından oluşan derlemelere geçişi de gösterir. Anı 

tarzında yazılan bu kısa yazılar, özcü olmayan kimliklerin ortaya çıkmasına imkân 

verir. Her bölümün yazarı kendi hayatındaki ırksal, sınıfsal ya da cinsel baskılanmayı 

anlatarak kadınların sorunlarının çeşitliliğine dikkat çeker. Kişiselin politikleşmesi, 

kadınların kendi kimliklerini kullanmalarına olan ihtiyaçtan doğar (Öztarhan, 2006: 

39).  

Meksikalı Amerikalı kadın kuramcı ve eylemci Gloria Anzaldua, 

Borderlands/LaFrontera: The New Mestiza adlı kitabında Meksikalı Amerikalı 

olmayı sınır kültüründe yaşamak diye tanımlar. Kökeni Meksika’ya ait olup, Ameri-

ka’ya göç etmiş olmanın her iki kültürün de dışında kalmak olduğunu belirtir. Ne 

Meksikalı ne Amerikalı bir kimliğe sahip olmak, yani Meksikalı Amerikalı olmak 

arada kalmış bir kimlik kurgulamasıdır. Kendisi de ikinci kuşak göçmen olan 

Anzaldua gibi, Amerika’ya göç eden farklı etnik gruplara ait, ailelerin çocukları da 

ne geleneksel ve etnik kültürlerini, ne de yeni geldikleri ülkenin kültürünü tamamen 

benimseyebilmişlerdir. Göçmenlerin kimlik kurgulaması bu yüzden sorunlu ve zor-



 143

dur. Göçmen kadın arada kalmış bir kimliğe sahiptir. Bu arada kalmış kimlikleri ile 

göçmen kadınlar, her iki kültüre de aitmiş gibi görünseler de aslında her iki kültürün 

de dışındadırlar (Rishoi, 2003: 133).  

W. E. B. Du Bois ise Amerika’da öteki olmayı çifte bilinçlilikle tanımlar. Af-

rikalı Amerikalıların kendilerine hep başkalarının gözleri ile bakmak zorunda olma-

larını anlatır. Hem Amerikalı hem siyah, kendi içinde bir ikilik sahibi olmak, bir be-

dende iki farklı ruh ve kimliğin olması demektir. Bu görüş Afrikalı Amerikalı kadın-

lar gibi etnik kökenleri farklı kadınlar için üçlü bilinçlilik diye formüle edilir. Ameri-

ka’daki etnik kökenli kadınların büyük çoğunluğu birden fazla bilincin ve kimliğin 

kurbanıdırlar (Öztarhan, 2006: 116).  

Homi Bhabba Location of Culture’da, göçmenler gibi herhangi bir kimliğe 

ait olmamanın üçüncü yerde bulunmak olduğunu öne sürer (1994: 139). Althusser’e 

göre ise kimlik bir seslenmedir (interpellation). Göçmen kadınlar her iki kültürden de 

çağrı alırlar ama hangisine kulak vereceklerini bilemezler. Bu yüzden Amerika’daki 

göçmen kadınların en çok kendi kimliklerini kendilerinin oluşturmalarına ihtiyaçları 

vardır (2000: 31).  

Kısacası, hem bir etnik gruba ait, hem Amerikalı hem de kadın olmak tüm bu 

kimliklerden hangisinin daha ağır basacağına karar vermeyi gerektirir. Egemen kül-

tür tarafından baskılanan etnik kadınlar için bu arada kalmışlık, güçsüzlük yaratan bir 

durumdur. Çünkü liberal hümanist, kimlik kuramlarına göre kimlik tekil ve değiş-

mezdir. Yani etnik kökenli kadınlar ya Amerikalı kimliklerini seçip asimile olmalı ya 

da kendi kültürlerini savunup, değişime karşı gelmelidirler.  

2.2.3.2. Lezbiyen Feminizm 

Feministlerin, lezbiyenlere kamusal yaşamda var olma hakkı konusunda des-

tek sağlaması tüm dünyadaki lezbiyenleri ortaya çıkmaya teşvik etmiştir. Dünyanın 

birçok yerinde bu hâlâ çok tehlikeli bir şeydir veya bilgi akışı öylesine kısıtlıdır ki, 

çoğu kadının lezbiyenlik kavramından haberi yoktur. Lezbiyen feministler, lezbiyen 

olarak baskı gördüklerini sergileyerek, kadınlar arasındaki cinsel farklılıkları ortaya 

çıkarırlar (Tsoulis, 1987: 214).  
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Bu bağlamda lezbiyen feminizm, 1970’lerde ve 1980’lerin ilk dönemlerinde 

popülerliği artan lezbiyenliğin feminizmin mantıksal sonucu olduğu görüşünü savu-

nan feminist bir ideolojidir. Lezbiyen feminizm ve lezbiyen eleştiri, feminist eleştiri-

nin cinsiyet rollerinin eşitliği için verdiği mücadeleyi, cinsellik ve özgür cinsel ter-

cihler için verir. Lezbiyenler kadınların baskı altına alınmasının temelinin heterosek-

süelliğin kurumsallaşması olduğunu ifade ederler.  

Lezbiyen feminist kuramının ilk büyük bildirisini hazırlayanlar, New Yorklu 

bir grup olan radikal lezbiyen feministlerdir. Bu grubun ısrarla öne sürdüğü düşünce-

ye göre ancak kadınlar birbirlerine yeni bir benlik arayışı verebilir ve o kimliği er-

keklerle ilişkili olarak değil, kendileri ile yaptıkları referanslarla geliştirmeleri gere-

kir. Yayınlanan makalelerinde Martha Shelley lezbiyenin bağımsız kadın modeli 

olarak görülmesi gerektiğini ileri sürer. Shelley’e göre erkek egemen bir toplumda 

lezbiyenlik bir akıl sağlığı işaretidir ve kadınların özgürleşme hareketinin kalbidir 

(Sevim, 2005: 86).  

Sosyal ve politik amacı heteroseksüel sisteme karşı olan lezbiyen feminizm, 

kadın cinselliğinin heteroseksüel baskılardan ve kısıtlamalardan özgür bırakılmasını 

amaçlar. Bu sistemin, yüzyıllarca ikili karşıtlıklarla normal olan ve olmayanları belir-

lediği bir güç ilişkisi olduğunu öne sürer. Bu sisteme göre, heteroseksüel olmayanlar 

yani lezbiyenler, aynen erkek eşcinseller, biseksüeller gibi hem biyolojik, hem de 

sosyal olarak normal kabul edilmezler. Bu da farklı cinsel tercihi olanların toplum-

dan ayrı tutulmasına, dışlanmasına sebep olur. Sadece heteroseksüel sistem değil, 

feminizm ve feminist eleştiri de lezbiyenleri diğer olarak ayrı tutar (Öztarhan, 2006: 

59).  

Heteroseksüellik ve eşcinsellik arası ayrımın içeride ve dışarıda olmak gibi 

olduğunu söyleyen Diane Fuss; heteroseksüelliğin hem bir kimlik, hem bir sistem, 

hem de bir uygulama alanı olarak gerek dil, gerekse yasa yoluyla eşcinselliği dışarıda 

tutmaya çalıştığını belirtir (1991: 1-2). Egemen kültürün dışarıya mahkûm ettiği lez-

biyenler de aslında etnik kökenli kadınlar gibi çift yönden dışlanırlar, hem ataerkil 

toplumda kadın oldukları için hem de olmaları gerektiği gibi kadınlar olmadıkları 

için (Wolfe ve Penelope, 1993: 3).  
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Bonnie Zimmerman, Monique Wittig, Adrienne Rich gibi birçok lezbiyen 

feminist kuramcısı, heteroseksüelliğin doğal olmadığını öne sürerler. Bu kuramcılar 

heteroseksüelliğin sosyal bir sistem olduğu konusunda aynı fikirdedir. Rich hetero-

seksüel kültürü ve ataerkil değerleri kıyasıya eleştirir. Erkek gücünün sistematik ola-

rak kadınların cinselliğini yok saydığını, sömürdüğünü, toplumun dışında tuttuğunu 

daha önceki feminist akımların bir uzantısı olarak gösterir (2001: 1776).  

Bu kuramcılar kadın sömürüsüne lezbiyenleri de dâhil eder, lezbiyenlerin de 

aynı kadınlar gibi heteroseksüel sistemin bir kurbanı olduklarını, bu sistemin lezbi-

yenlerin varlığını bile yok saydığını ileri sürerler. Rich’e göre kadınların tarihindeki 

tek ortak nokta, erkek egemenliğine karşı mücadeledir. Bu, her dönem ve her kültür-

de var olmuştur ve lezbiyenlik de hem bunun, hem de kadınlara karşı tutumun birle-

şimidir (Rich, 2001: 1777). Wittig de aynen Adrienne Rich gibi lezbiyen kelimesini 

kadın yaratıcılığının metaforu olarak kullanır (Wolfe ve Penelope, 1993: 30).  

Lezbiyen feministlere göre lezbiyenlik kendi başına tanımları, sorunları ve 

kapsamı olan özel bir terimdir. Lezbiyen demek kadın, erkek ya da eşcinsel demek 

değildir. Rich’e göre eşcinsellik gibi genel terimler kadın deneyimini, lezbiyenliği 

yansıtmada yetersiz kalır. Lezbiyenlik annelik gibi dişi bir deneyimdir, kendine has 

anlamları vardır (2001: 1775). Başka kuramcılara göre de, lezbiyenleri diğer erkek 

eşcinsellerle aynı kategoriye sokmak erkek söylemleriyle tanımlamanın başka bir 

yoludur. Eşcinsellerin de jargonlarında, küfür ve alaylarında kadınların aşağılanması, 

kadın düşmanlığının bulunması, bu ayrımın en önemli sebeplerindendir (Wolfe ve 

Ponelope, 1993: 6). Böylelikle lezbiyen feminizm de birçok feminizm türü gibi, ka-

dının elinden alınmış olan gücünü ve kendini temsil etme hakkını ister.  

Lezbiyen feministler böylece, hem kadınların cinsel ve sosyal yönden erkek-

lere bağımlı görülmelerine, hem de kendilerinin sadece erkek söylemleriyle tanım-

lamalarına karşı çıkarlar. Bonnie Zimmerman What Has Never Been adlı makale-

sinde, ataerkil düzenin kurduğu, lezbiyenleri yok sayan heteroseksizm diye tanımla-

nan bir şartlanmaya vurgu yapar ve bu şartlanmanın geniş alanları etkilediğini; lezbi-

yen feminizmin, sosyal ve kültürel alanların dışında bırakılmasının yanı sıra feminist 

hareket ve feminist edebiyat içinde de var olma ve temsil edilme savaşı verdiğini 
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ifade eder. Örneğin Elaine Showalter, Susan Gubar gibi ikinci dalga feminizmin bir-

çok kuramcısı, lezbiyenleri kadın hareketinin içinde görmezler (1993: 33-35).  

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, lezbiyen feministler kendi olumlu temsille-

rini, ataerkil ve heteroseksüel sistemden uzak söylemlerini yaratmak yönünde savaşır 

ve birleşirler (Zimmerman, 1990: 37). Lezbiyenleri konu eden eserleri ise edebi de-

ğerleri olsun ya da olmasın, bir lezbiyen kültürünün kurulmasını sağladıklarından 

önemlidirler (Zimmerman, 1990: 17). Đlk ve en önemli lezbiyen feminist denemeler-

den biri, Adrienne Rich’in When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision’ıdır. 

Edebi olarak temelini yansıtabilme yollarının bulunması ihtiyacı, lezbiyen eleştiri de 

baskı yapan bir unsura dönüşür (Humm, 2002: 309-310).  

Lezbiyen çalışmalar, lezbiyen edebiyat tarihinin keşfedilmesine öncelik verir. 

Elly Bulkin, Lesbian Fiction ve Lesbian Poetry adlı denemelerinde 1880’lerde 

Octave Thanet ile başlayan lezbiyen yazının uzun geleceğini anlatır. Lillian 

Faderman’ın Surpassing the Love of Man: Romantic Friendship and Love 

Between Women From the Renaissance to the Present adlı yapıtı ise lezbiyen 

edebiyatın dörtyüz yıllık tarihini ele alır. Margaret Cruikshank ise Lesbian Studies 

adlı kitabında, lezbiyenlerin edebiyat yanında psikoloji, sosyoloji ve tarihe bakış açı-

larını da irdeler (Humm, 2002: 311-312). Lezbiyen eleştirinin toplumsal eleştiride 

kadın vücudu, dili ve cinselliği düşüncesinin nasıl işbirliği yaptığı fikri, Bonnie 

zimmerman’ın yapıtlarıyla destek bulur. Đki geniş çaplı denemede Exiting from 

Patriarchy: The Lesbian Novel of Development (1983) ve The Safe Sea of 

Women: Lesbian Fiction 1969-1989 (1991) adlı kitabında Zimmerman, lezbiyen 

kültüre yeniden dikkat çeker ve lezbiyenlerin büyüyen farkındalık içinde birleşimci 

bir kısım olarak edebiyata katkılarını anlatmaya çalışır (Humm, 2002: 321). Lezbi-

yen edebiyat, lezbiyenlerin edebiyattaki kötü imgelerini silmekle başlayan amacına, 

olumlu rol modelleri üreterek devam eder (Zimmerman, 1990: 23).   

Caroline Ramazanoğlu’nun vurguladığı gibi, kadınları ezen, aslında cinselli-

ğin mekanizmaları değil, erkeklerin ekonomide, politik yaşamda ve ailede sahip ol-

dukları iktidardır. Patriyarkal fikirler, erkeklerin cinsel ilişkilerini toplumsal, 

ekenomik ve politik iktidarlarının bir devamı olarak kullanmalarını meşrulaştırmak-
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tır. Heteroseksüalite, kadınların seçimlerinin erkekler tarafından bastırılması ve ka-

dınların arzularının susturulması gibi uygulamalardan arındırılmalıdır. Sara Scott’un 

da söylediği gibi feministlerin cinsel güç ilişkilerinde yapacağı değişim, kadınların 

cinsel eylemsiz normal bir hayat yaşamalarına olanak tanımalı ama onları cinsellik-

ten vazgeçmeye de zorlamamalıdır (1998: 218).  

2.3. Feminist Yöntem 

Eleştirmenler, geleneksel sosyal bilimin çözümlemelerine, sadece erkek de-

neyimlerini esas alarak başladığını iddia ederler. Yani sosyal bilim yalnızca erkeklere 

(bunlar beyaz, Batılı, burjuva erkeklerdir) özgü sosyal deneyimlerin sorun olarak 

kabul edildiği sosyal yaşanmışlıklarla ilgili sorular sorar. Bu yüzden feminizmin, 

metodolojik çerçevesindeki eleştirilerden biri bilim politikası ile ilgili olandır. Bilim 

Çalışmalarında Rönesans’ı yaratan erkeklerdir. Aynı şekilde, birkaç istisna dışında 

incelenen bilimciler de erkeklerdir. Bir erkeğin Düşünceler’e çok benzeyen bir eser 

yazamaması için ne mantıksal ne de biyolojik açıdan bir neden yoktur diyordu Ian 

Hacking. 1960’lı yıllarda bilim çalışmalarında eksik olan bir boyut vardı: toplumsal 

cinsiyet. Bilim, bilimin sonuçlarından erkeklere oranla kadınların daha az faydalan-

maları nedeniyle kadınlar aleyhine bir yapılanmanın devam etmesine katkıda bulun-

muştur. Bu eksiklik 1970’lere kadar devam etmiştir (Keller, 2007: 114).  

1970’lerde yükselen feminist dalgayı takiben kadınlar, bilimi sadece erkek 

deneyimlerinin tanımladığı ve sorunsallaştırdığı bir alan olmaktan çıkarmak, kadınla-

ra ait deneyimlerini görünür kılmak, bilgi konusunda hak iddia etmek ve kendileri 

için kendi adlarına bilgi üretmek maksadıyla harekete geçerler. Hem doğa bilimle-

rindeki hem de sosyal bilimlerdeki cinsiyetçilik, çok yönlü olarak sorgulanmaya baş-

lanır. O güne kadar yapılan akademik çalışmalarda cevabı bulunmayan bazı kuramsal 

sorular gündeme getirilir. Bu süreç, bir yandan akademi bünyesinde kadın araştırma-

ları adı altında yeni bir disiplin dalının ortaya çıkmasına yol açarken, diğer yandan 

bilimlerdeki cinsiyetçilik konusunu irdeleyen hatırı sayılır bir literatürün oluşmasına 

katkıda bulunmuştur. Feminist araştırmacılar bilimin erkek egemen yapısını sorgu-

larken araştırma alanlarının seçiminden, araştırma politikalarının oluşturulmasına, 

kuramsal kavramsallaştırmalarına kadar bir dizi problemle baş etmek zorunda kalır-
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lar ama en önemli sorun, varolan araştırma yöntemlerinin bu konudaki gözle görülür 

yetersizliğidir. Özellikle kadın tarihi yazımında bu eksiklik açıkça kendini gösterir 

(Çakır ve Akgökçe, 1995: 7). 

Feminist araştırmacılar arasında genel kanı, sosyal bilimlerde geçerli olan ku-

ramlar ve metodolojiyle kadın hareketinin politik hedefleri arasında çelişki olduğu-

dur. Mevcut pozitivist ve kandidatif araştırma yöntemi yetersizdir, eleştirilmelidir 

ama, feminist araştırma kendini bununla sınırlayamaz, kadınlar kendi sorunsallarına 

uygun bir metodoloji de geliştirmek zorundadırlar. Bu durum feminist yöntem tartış-

malarını gündeme getirir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 7). 

Kadın araştırmalarında feminist yöntem, kadın araştırmacılar tarafından ma-

saya yatırılan birçok soruyla gündeme taşınmıştır. Sınırları belirlenmiş feminist araş-

tırma yöntemi var mı? Bu yöntemi geleneksel araştırma yöntemlerinden farklılaştıran 

ne? Feministler geleneksel araştırma yöntemleri ve tekniklerine, bunlardan hareketle 

elde edilen bulgulara, oluşturulan kuramlara ne tür eleştiriler getiriyor? Feminist 

araştırma sürecinde araştırmacı-araştırılan ilişkisi nasıl olmalı? Bu süreçte bir dene-

yim olarak duygunun önemi nedir? Feminist araştırma sürecinde sıkça kullanılan 

patriyarka, toplumsal cinsiyet vb. gibi genellemelere hangi aşamalardan geçilerek 

varıldı, bu kategorilerin kapsayıcılık derecesi nedir? Doğulu, siyah, işçi kadınların 

deneyimlerini kapsıyor mu? Yoksa belli bir grup kadının deneyimlerinden hareketle 

mi oluşturuldular? Deneyim farklılığı epistemolojik farklılığa yol açar mı? (Çakır ve 

Akgökçe, 1995: 7).  

Bu sorulara cevap bulmaya çalışan feministler ve zaman içinde ivme kazanan 

tüm bu feminist çabalar, aydınlanma çağı ile gelen ve özellikle batı düşüncesine ha-

kim olan bilim anlayışının kadınları ikincilleştiren taraflarının yargılanmış sürecinde 

önemli bir dönüm noktasıdır. 

Modern bilim anlayışı, düşünceyi bedenden, kültürü doğadan, nesnelliği öz-

nellikten, aklı duygudan üstün tutmaktadır; doğanın ve toplumsal yaşamın tarafsız-

nesnel bir tavırla keşfinin ancak, aklın diğer insan özelliklerinden ayrıştırılabilmesi 

ve bilimin nesnel bilgi üretiminde kişisel duygularını kontrol etmesi ile mümkün 
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olabileceğini var sayar. Dişilik edilgen, öznelci, sezgisel, zayıf vb. biçimde tanımla-

nırken; akıl erkeğe atfedilmiş, dolayısıyla bilen kişi olma hakkı ve bilimsel olarak 

tanımlanan bilgi erillere ait kılınmıştır. Böylece disiplinlerde ilgilenecek konuları, 

yöntemi, yöntembilimi erkek egemen ideoloji ve söylem belirlemiştir. Bu yöntemler-

le oluşturulan bilgi bilimsel bilgi olarak nitelenmiştir. Eveleyn Fox Keller Toplumsal 

Cinsiyet ve Bilim adlı kitabında bu konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade eder: 

Doğa bilimlerini mercek altına alan feminist bir bakış açısı 
için en yakıcı sorun nesnelliği, aklı ve zihni eril; öznelliği, 
duyguları ve doğayıysa dişi diye nitelendiren şu kökleri de-
rinlerdeki popüler mitolojidir. Bu duygusal ve düşünsel işbö-
lümüne göre, kadınlar kişisel, duygusal ve tikel olanın garan-
törleri ve koruyucuları olmuşken, bilim – gayri şahsi, akli ve 
genel olanın o mükemmel alanı- erkeklere tahsis edilmiştir. 
Böylesi bir bölünmenin sonucu sadece kadınların bilim prati-
ği alanından dışlanması değildir. Bu dışlanmanın kendisi, dişi 
ile eril, öznel ile nesnel, hatta sevgi ile erk arasındaki daha 
geniş ve derin bir uçurumun bir belirtisidir, beşeri dokunun, 
toplumun üyeleri ve hatta bilimciler sıfatıyla, kadını erkeği 
hepimizi etkileyecek şekilde zedelenişinin bir emaresidir 
(2007: 31).  

Erkek egemen ideoloji ve söylemin belirlediği modernist bilim felsefesinin, 

pozitivist yöntem bilim anlayışının evrensellik, nesnellik, doğruluk, geçerlilik, algı-

lanabilirlik gibi epistomolojik kavramları tartışmaya açıktır.  

Bununla birlikte kadın araştırmalarının da kendine özgü metodolojisi ve kav-

ramları olmadığından dolayı objektif olamayacağı şeklindeki eleştirilere karşı çıkan 

feministlerin düşünceleri Sandka Coyner’e ait Bir Akademik Disiplin Olarak Ka-

dın Araştırmaları başlıklı makalesinde ifade bulur. Coyner’e göre pek çok bilim 

dalının objektiflikleri kusurludur ama bu durum o bilim dallarının profesyonelleşme-

sinin önünde engel teşkil etmemiştir. O halde kadın araştırmalarının da kusurlu bir 

objektiflikle kendini bir bilim dalı olarak ilan etmemesi için bir neden yoktur. Amaç 

kendi yeni bilgimizi oluşturmak olmalıdır diyen yazara göre kadın araştırmalarının da 

bir bilim dalı olarak kabul edilmesi gerekir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 8).  

Feminist yöntemin varlığı tartışılmıştır. Bazı araştırmacılar, kadın araştırma-

larında özgün bir feminist yöntemi zorunlu bulurken, bazıları mevcut araştırma yön-
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temleri ile yeni yöntemlerin sentezinin sorunu çözebileceğini düşünmüşlerdir. Bu 

tartışmalar hâlâ devam etmektedir.  

Sıklıkla sorulan soru tanımlanmış bir feminist araştırma yöntemi olup olma-

dığıdır. Sandra Harding’e göre, bu soruyu karşılayacak net bir yanıt yoktur ama vur-

gulanması gereken şey, sınırları belirlenmiş bir feminist araştırma yöntemi fikrine 

karşı çıkılması gerektiğidir. Feminist tartışmalarda, tanımlanmış bir yönteme ilişkin 

sorulara tatmin edici cevaplar bulmak zordur. Çünkü, yöntem (metod-verileri topla-

ma teknikleri) ve yöntem bilim (metodoloji-araştırmanın nasıl yapılacağı veya nasıl 

yürütülmesi gerektiğine ilişkin kuram ve çözümlemeler) ile ilgili tartışmalar birbirle-

riyle ve bilgi kuramının (epistomoloji) sorunlarıyla örtüşüktür. Epistemoloji kimin 

bilen kişi (kadınlar olabilir mi?) olduğunu cevaplar; toplumsal yargıların bilgi olarak 

kabul edilip edilemeyeceklerini sınar; ne türden şeyler bilinebilirdirler, öznel doğru-

lar bilgi sayılabilir mi? gibi. Bilgi sosyologları, bilgi kuramını yargıların onaylanma 

stratejisi şeklinde tanımlar: Tanrı, gelenek ve görenek, sağduyu, gözlem, akıl ve er-

kek merkezli otoritelere göndermelerin hepsi, bu alışılagelmiş genel geçer stratejinin 

örnekleridir. Feministler, geleneksel bilgi kuramlarının, kasıtlı olsun olmasın, kadın-

ların bilen kişiler veya bilginin taşıyıcısı olma olasılıklarını sistematik olarak yok 

saydığını, bilimin sesinin erkeksi olduğunu iddia etmişler, tarihin erkek gözüyle ya-

zıldığını, geleneksel sosyolojik bir cümlede öznenin her zaman erkek olduğunun var-

sayıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca, kadınları bilen özneler olarak kabul eden alternatif 

bilgi kuramları önermişlerdir (1995: 34-36). 

Harding’e göre, feminist araştırmacıları geleneksel araştırmacılardan farklı 

kılan, veri toplama teknikleridir. Onlar bilgi verici kadın ve erkeklere nesne muame-

lesi yapılmasına karşı çıkarlar, sürece katıp yaşamları hakkındaki düşüncelerini din-

lerler. Harding’in getirdiği diğer önemli eleştiri bilgi kuramı alanındadır, bilgi kay-

nağı olarak kadın deneyiminin üzerinde durur. Ayrıca, araştırmacı hakkındaki dü-

şüncesi de önemlidir: Ona göre günlük yaşamda kadın sömürüsüne etkin bir biçimde 

karşı çıkmayan bir kişi, cinsiyetçilik ve erkek merkezciliği tarafından çarpıtılmamış 

herhangi bir konuda toplumsal araştırma yapamaz. Yazara göre feminist araştırma 

projesi, kaynağını öncelikle herhangi sıradan bir kadın deneyiminden değil, ama po-
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litik mücadele sürecinde ortaya çıkan kadın deneyimlerinden alır. Örneğin Kate Mil-

let ve diğerleri kadınlara yatak odası ve mutfağın da en az seçim yerleri ve yüksek 

heyetlerin toplanarak politik mücadele verdikleri alanlar kadar önemli olduğunu an-

latırlar. Sadece bu tür mücadeleler, insanın kendisini ve dünyayı anlamasının kapıla-

rını açar (Çakır ve Akgökçe, 1995: 8).  

Kadınların kurtuluşunu savunan kadın bilimcilerden biri olan Marie Mies ise 

erkek merkezci manipülasyonları açığa çıkarmak ve bunları eleştirmek için yeni bir 

metodolojik yaklaşım ve yeni manipülasyonları engelleyecek yeni feminist araştırma 

araçlarına ve metodolojik ilkelere vurgu yapar. Mies’e göre bu metodolojik ilkeler şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Değerden arınmış araştırma önermesi, araştırma nesnelerine karşı taraf-

sızlık ve kayıtsızlık ilkesi yerine, araştırma nesneleri ile kısmen yan tutan, kısmi öz-

deşleşmeyle gerçekleştirilen bilinçli tarafsızlık benimsenmelidir. Bilinçli tarafsızlık, 

yalnız araştırma nesnelerini değil, araştırma öznelerini de daha büyük sosyal bütünün 

parçaları olarak değerlendirir. Bilinçli taraflık salt subjektivizm (öznelcilik), ya da 

basit empatiden farklıdır. Sınırlı bir özdeşleşme temelinde araştırma ile nesneleri 

arasında eleştirel ve diyalektik bir mesafe oluşturur. Her iki tarafta da algılanan bo-

zuklukların düzeltilmesini olanaklı kılar ve hem araştırmacının, hem de araştırmacı-

ların bilinçlerine açıklık getirir.  

2. Araştırmacı ve araştırma nesneleri arasındaki dikey ilişki ve yukarıdan 

bakış yerini aşağıdan bakışa bırakmalıdır. Bu bilinçli taraflılık ve karşıtlığın gereği-

dir. Şimdiye kadar iktidardaki seçkinlerin meşrutiyet ve hegemonya aracı olmuş olan 

araştırma yöntemleri, sömürülen ve ezilen grupların özellikle de kadınların çıkarları-

nın hizmetine sunulmalıdır.  

3. Salt düşünmeye dayalı katılımsız seyirci bilgisi, kadının kurtuluşu için ye-

rine eylemlerde, hareketlerde ve mücadelelerde aktif katılıma bırakmalıdır. Araştır-

ma bu mücadelelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Ataerkil düzene karşı bir 

sistem olarak savaşan kadınlar, çalışmalarını sokaklara götürmeli, sosyal eylemler ve 

kadın haklarının mücadelelerinde yerlerini almalıdırlar. Eğer katılırlarsa, katkıları 



 152

soyut analizlerle ve reçetelerle değil, fakat bu mücadelelere katılanlara kendi kuram-

sal ve metodolojik potansiyellerini geliştirmekte yardım etmek şeklinde olacaktır.  

4. Sosyal eylemlere ve mücadelelerle katılım ve bu süreçteki araştırmanın 

entegrasyonu, var olan düzenin değişmesini bilimsel arayış için başlangıç sayar. Eğer 

kadın araştırmacılar, kadın çalışmalarını kurtuluş için mücadelelerinin ayrılmaz bir 

parçası olarak algılarlarsa, bireysel ve sosyal değişme süreçleri üzerinde odaklaşan 

araştırmalar yaparlarsa, kendilerini insani varlıklar ve araştırmacılar olarak bu süreç 

içinde değiştirmekten kaçınmazlar. Bilimsel çalışma ve bilimsel yaratıcılığın canlı 

toplumsal süreçlerde, yaşantılarda köklendiğini öğreneceklerdir. Metodolojik olarak, 

tarihsel değişme süreçlerinin analizi ve belgelenmesi için yeni tekniklerin aranması 

gerektiği böylece ortaya çıkmıştır.  

5. Araştırma süreci hem araştırma özneleri (sosyal bilimciler) hem de araş-

tırma nesneleri (hedef gruplar olarak kadınlar) için bir bilinçlenme süreci olarak ya-

şanır.  

6. Kadınların problem –formülasyonu metodolojisi ile kolektif bir iç sorgu-

lama yapmaları, kadınların bireysel ve sosyal tarihlerinin incelenmesiyle yan yana 

gitmelidir.  

7. Kadınlar kendi deneyimlerini kolektifleştirmeye başlamadıkça kendi ta-

rihlerine sahip çıkamazlar. Kadın araştırmacılar, bu nedenle erkek araştırmacılar ara-

sında yaygın olan bireycilik, yarışmacılık, kariyer tutkusunu aşmaya çaba gösterme-

lidir. Bunun hem bireysel olarak kadın araştırmacıya faydası vardır, hem de araştır-

malarındaki metodoloji için önemlidir (1995: 50-55). 

Sonuç olarak Mies, eğer kadın çalışmaları kadınların özgürlüğü davasına kat-

kıda bulunacaksa, bu akademik sahada çalışan kadınlar, ilimlerini bu amaca yönelik 

olarak kullanmalıdır, kanısındadır. Ona göre, eğer bunu bilinçli bir şekilde yaparlar-

sa, kadın olarak varlıklarıyla, bilimci akademisyen olarak varlıklarının birbirleriyle 

çeliştiğini anlayacaklardır. Kadın araştırmacıların bu çelişkili varoluşsal ve ideolojik 

konumu yeni bir metodolojik yaklaşımın başlangıcını oluşturmaktadır. Feminist ka-

dınlar bilerek ve cesaretle kendi bastırılmış bilinçaltı kadınsı öznelliklerini, yani ken-
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di ezilmişlik ve ayrımcılık yaşantılarını araştırma sürecine katmaları gerekir. Kısaca-

sı, kadın sosyal bilimcilerin ikili bilinçlik hallerini bir engel gibi değil metodolojik ve 

politik fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğidir.  

Yöntem tartışmalarını farklı bir boyuta taşıyan Cezayirli feminist Marnia 

Lazreg Feminizm ve Farklılık adlı çalışmasında batılı feminist araştırma yöntemle-

rini eleştirirken ortaya attığı kavramlardan biri de iç öznelliktir. Ona göre Üçüncü 

Dünya kadınları üzerinde çalışma yaparken, iç öznelliği göz önünde bulundurmak 

demek, bu kadınların yaşamlarını feminist araştırmacıların anlam yüklediği biçimin-

de esef ve kör talihin belirlediği hayatlar olarak değil, anlamlı iç uyumluluğu olan, 

anlaşılabilir yaşamlar olarak görmek demektir. Lazreg, Cezayirli veya Doğu toplum-

larında yaşayan herhangi bir kadının yaşamının da, aynı Batıda olduğu gibi ekono-

mik, siyasal, kültürel faktörlerin oluşturduğu bir yapı içinde olduğunu vurgulamış ve 

onların içinde bulundukları ortamlara direnç gösterdiklerini, onu biçimlendirdikleri-

ni, dönüştürdüklerini ifade etmiştir (1995: 154). 

Lazreg’in kadınlar kendileri içindirler, bizim için değil. Bizim çözümlemele-

rimiz genelleme yapmaya yönelen kategorilerine uysun diye, onların tek tek bireysel-

leşmesine el koymak, onların iç bütünlüklerine ve kimliklerine bir saldırıdır biçimin-

deki saptamasını, Çakır ve Akgökçe feminist araştırma etiğine önemli bir katkı ola-

rak görmüşlerdir (1995: 11). 

Liz Stanley ve Sue Wise’a göre ise sosyal bilimlerdeki metot, metodoloji ve 

epistemolojiyi sorgulayan feminist eleştiri de eleştiriden muaf değildir. Stanley ve 

Wise, feminist araştırmacıların da önyargıdan arınmamış oldukları saptamasını yapıp 

kadın, cinsiyet gibi aşırı genelleştirilmiş yapı ve kategorilere dayanan feminist çö-

zümlerin sağlıklı olmayacağını iddia ederler. Onlara göre yekpare bir kadın kategori-

si olmadığı için feminizm de yekpare değildir. Feminizm içindeki etiğin, epistemolo-

jik farklılıkları vardır ve akademik olarak bunların neye tekabül ettiği henüz tartışıl-

mamıştır, fakat bunun gerçekleştirilmesi zorunludur. Feminist araştırmaların tamam-

layıcı öğelerinden biri olarak kadın deneyimlerinin niteliği üzerinde dururlar, bunla-

rın da ontolojik olarak çok parçalı ve karmaşık olduğunu, tek ve parçalanmamış bir 

maddi gerçekliği paylaşmadıklarını ileri sürerler. Deneyimlerdeki farklılık, farklı 



 154

feminist bakışların ortaya çıkmasına neden olur. Feminist araştırma nasıl olmalıdır? 

sorusuna kendilerinin verdiklerine verdiği cevabı şu şekilde formüle ederler; feminist 

araştırma sürecine katılması gereken en önemli unsurlardan biri duygudur, deneyim 

feministlerin sorgulamalarını analitik açıdan güçlendirici bir öğedir ve feminist araş-

tırma süreci dinamik bir süreçtir, deneyimlerin ışığında sürekli gözden geçirilir, böy-

lece eleştiri üstü olmayan, kutsal görülmeyen kurama varılır. Stanley ve Wise femi-

nist kuramsal, araştırmacıların kendilerini diğer kadınların deneyimlerinin üzerinde 

uzmanlar olarak konumlandırmalarına karşı çıkarlar. Çünkü onlara göre feminist 

araştırma süreci, karşılıklı bir öğrenme ve yeniden kurma sürecidir (Çakır ve 

Akgökçe, 1995: 9). 

Sonuç olarak bilimcinin duyguları, kültürel ve ideolojik arka planı ile bilimsel 

yöntemlerin rasyonalitesi birbirinden ayrılamayacaktır. Bu bağlamda, ancak akıl ve 

duygu, nesnellik ve öznellik, evrensellik ve yerellik, kuram ve pratik birlikteliğiyle, 

toplumsal yaşamdaki çelişkilerin bilgilerini değerlendirebilecek uygun bilimsel yön-

temler geliştirilebilecektir.   

 

 

 



Güçlü şiirler yazmak istiyorum.  

Boyun eğdirilemeyecek sözcüklerle. 

Yaşamak için yeni bir dil arıyorum,  

Çelişkileri kucaklayacak bir dilbilgisi ile… 

          Chris Cherry 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 EDEBĐYATTA KADIN GELENEĞĐ 

Simone De Beauvoir 1949’da yayınlanan The Second Sex adlı kitabında 

kadınların herhangi bir eyleme geçerken kendilerini mutlaka tanımlamaları gerekti-

ğini ileri sürer. Oysa erkeğin böyle bir gereksinimi yoktur; çünkü Beauvoir’e göre 

erkek insanla özdeştir, insanlık değerlerinin ve özelliklerinin hepsi onda vardır, oysa 

eksiği, olumsuzu, sınırlılığı temsil eden kadın sürekli kendini anlatmak, daha kötüsü 

kendini savunmak zorundadır (Sealden, 1998: 533-534).  

Aristoteles’e göre kadın, bazı özellikler kendisinde olduğu için kadındır ve 

kadının doğasından gelen bozukluklar olduğunu kabul etmek gerekir. St. Thomas’a 

göre kadın, kusurlu erkektir. Đncil Havva’nın Adem’in kemiklerinden yapıldığını bize 

söyler. 18. yüzyıl Đngiliz yazarlarından Pope, çoğu kadın kişilikten yoksundur derken, 

La Bruyere, kadınlar hep aşırı uçta gezinirler. Erkeklerden ya daha iyi ya da kötü-

dürler der. Fransız Michelet’ye göre ise kadın, göreceli varlıktır, yine Fransız yazar 

Benda’ya göre, erkeğin gövdesi kadından ayrı olarak tek başına anlam taşır, oysa 

kadının gövdesi tek başına anlamsızdır… erkek kendini kadınsız düşünebilir ama 

kadın asla (Sealden, 1998: 539). Freud, kadını irasyonel, kişiliksiz ve hadım olarak 

tanımlar, kadının baskı altında tutulan bir varlık olduğunu kabul etmekle birlikte ya-

pısal olarak sahtekâr olduğunu ileri sürer (Showalter, 1996: 175).  

Đşte tüm bunların farkındalığında, ünlü bir bilim adamı olan John Stuart 

Mill, The Subjection of Women’da (Kadınların Ezilmişliği) kadın yaratıcılığından 

söz ederken, kadınların erkek edebiyat geleneğinin etkisinden kurtularak özgün ve 

bağımsız bir sanat yaratmak için zorlu bir mücadelede vermeleri gerektiğini iddia 

etmiştir. Kadınlar ancak erkeklerden ayrı bir ülkede yaşasalar ve erkeklerin yazdık-
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larının hiçbirini okumamış olsalar, kendilerine ait bir edebiyata sahip olabilirler 

(Showalter, 1996: 165) diyen Mill’e göre böyle bir toplumda, kadınlar her zaman 

taklitçi kalacaklar ve hiçbir zaman yenilikçi olamayacaklardır. Kadın haklarının ve 

Victoria dönemindeki liberalizmin genel olarak savunuculuğunu yapan George 

Henry Lewes de Romalılar nasıl Yunanlıların gölgesinde kaldılarsa, kadınlar da 

erkek kültür emperyalizminin gölgesinde kalmışlardır diyerek Mill’i destekler 

(Showalter, 1996: 166).  

Uzun yıllar boyunca kadınlar, yazma ve okuma edimlerinden ezici çoğun-

lukla mahkûm bırakılmışlardır. Ama bir biçimde konuşma edimlerini kimse ellerin-

den alamamıştır. Ne var ki, bu edim özel alanın kalesi olan eve ait görülmüş; dır-dır, 

dedi-kodu, gevezelik ya da akılsızca, duygu dolu ve kamusal bir anlam içermeyen bir 

ilişki olarak yaftalanarak değersizleştirilmiştir. Kadınlar, yüzyıllar boyu kendilerin-

den genç kadınlara dil aracılığıyla aktardıkları dişil bilgiyi, bu kamusal bir anlam 

içermeme ithamını içselleştirerek vermişler; baba ya da koca ne isterse o öyle olur, 

kadınların aklı yetmez diyerek, tarihlerindeki tek hayat aracı olan sözlü dil aracılığıy-

la aktarılabilecekleri dişil deneyime kendilerini de inandırdıkları bir değersizleştir-

meyle bakmışlardır (Zeldin, 2003: 41).  

Tarihçi Theodore Zeldin; Đnsanlığın Mahrem Tarihi’nde, konuşmanın bir 

biçiminin nasıl yalnızca kadınlara mal edildiğini ve bunun gerekçesini açıklarken, 

kadınlarla dır-dır etme arasındaki yıkılmaz kalıp yargının nasıl doğduğunu ve kök 

saldığını ortaya koymaktadır. Hindu kültüründen eski Finlandiya köylülerinin alış-

kanlıklarına, oradan da yerlilere dek yapılan antropolojik çalışmalar, susmanın bir 

erdem, konuşmanın da aptallığa kapı açan bir risk olduğuna dair tartışmasız bir inan-

cı belgelemektedir. Bir kelime bin bela açmaya yeter atasözü salt ait olduğu Finlan-

diya topraklarında değil, dünyanın birçok yerinde geçerli kabul edilmiş, bunun dışın-

da davranan kadınların oldukça düzeysiz karşılanmaları sıklıkla yaşanmıştır. Zeldin, 

kadınlara mal edilen boş konuşma, gevezelik ve dedikodu ile ömür geçirme eylemle-

rinin en büyük kalıpyargılara beşik oluşturduğunu vurgular (Zeldin, 2003: 41).  

Kuşkusuz, bu kalıpyargıları destekleyecek birçok tarihsel örnek bulunmak-

tadır. Burada önemli olan, konuşma dünyasının düzeyli yanı, kamusal ciddiyeti olan 
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kısmının erkeklere bir itibar kazandırma aracı olarak ayrılması ve gündelik olan, 

prestij kaybettirici sıradan konuşma alanlarının kadınlara dayatılmasının altını çiz-

mektedir. Oysa ki bu tür konuşmalar da hayatın bir gerekliliğidir ve çok konuşmakla 

suçlanışına rağmen prestijsiz görülen alanlara tıkılmış kadın emeği, bu gerekliliği 

yerine getirmiştir. Kadınların geçmişin kültürleri tarafından sessizleştirilmiş dene-

yimlerini ifade edebilmeleri için böylesi bir dil gereklidir (Kristeva, 1998: 207).  

Feminizm modernleşmeyle ve kapitalizmin gelişmesiyle birbirinden iyice 

kopan özel/kamusal alan ayrımını eleştirel biçimde gündeme sokarak, kadınların 

hapsedildiği özel alanın diliyle, erkeklerin tekeline verilen kamusal alanın dilinin 

farklılığını ve bunun kadınlara ödettiği payı tartışmaya açmıştır. Kültürel, politik ve 

toplumsal yapıyı kökten dönüştürme girişimi olan kadın hareketi, kişisel olan politik-

tir sloganıyla, ev içinde üretilen dişil bilgiye başka türlü bakmamıza ve böylece ede-

biyat evrenine bambaşka bir dünyanın malzemesini katmamıza imkân vermiştir.  

Dil kuramlarında çığırından çıkmış bir ivme ile gelişim kaydeden 20. yüzyıl 

ve feminist eleştirinin dil konusunda ortaya koyduğu dişil birikim ayrıca dil ve cinsi-

yet ilişkisini dikkate alan önemli edebiyat çevrelerinin girişimi ciddi tartışmaları 

gündeme taşır. Özellikle Bakhtin, Barthes ve Derrida çizgisiyle, Freud-Lacan hattın-

da ilerleyen Fransız postyapısalcı ekolünden dünyaya açılan Luce Irigaray, Julia 

Kristeva ve Helene Cixous gibi kuramcılara, dişil dil gündeme katılmıştır. Birçok 

feminist dilbilim kuramcısı da dil ve edebiyat düzleminde yeni bir kurmaca ve eleşti-

ri boyutunda yapılan vurguyu şiddetle desteklemiştir. Irigaray, Kristeva ve Cixous, 

feminist edebiyat eleştirisine bir yöntem olarak çok zengin bir bakış açısı ve kavram-

sal çerçeve eklemişlerdir.  

3.1.  Temel Feminist Varsayımlar  

Feminizmin en temel saptamalarından biri, kadınların erkekler tarafından 

yapılmış bir dil içinde yaşamak zorunda olduklarıdır. Irzık ve Parla’ya göre bunun 

anlamı, kadınların sessizliğinin, sürekli olarak onlar hakkında ve onlar üzerinden, 

onların dolayımıyla konuşan bir dil tarafından tanımlanması ve güvence altına alın-

masıdır. Yani kadınlar uygunsuz şeyler yapıp kendilerini rezil etmeselerdi, hep baş-
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kalarının diline düşmüş durumda, hep erkeklerin dilinde, erkek dilindedirler. Bu dilin 

nesnesi olmakla kalmazlar, parçası da olurlar. Yeri gelir kadın; en temel, en korunası 

değerlerin işareti olur: Doğallık, namus, gelenek, maneviyat, ev, ulus gibi. Yeri gelir, 

tam da bunlara yönelik tehlikelerin, ya da genel olarak tehlikenin, bozulmanın adı 

olur: Güçsüzlük, değişkenlik, yapaylık kadındır; denetimsiz arzu, kahpe felek, baştan 

çıkarma, delilik de öyle (2004: 8).  

Irzık ve Parla’nın, Kadınlar Dile Düşünce adlı yapıtında vurguladığı gibi 

burada önemli olan, kadınlar hakkında iyi ya da kötü konuşulması, olumlu ya da 

olumsuz imgeler oluşturulması, bazı önyargıların dile getirilip yerleştirilmesi değil, 

ya da yalnızca bu değildir. Bunun da ötesinde, tek tek kadınlardan soyutlanmış, ken-

disine hem olumlu, hem olumsuz özellikler atfedilen bir kadın kavramının, başka 

şeyler hakkında özellikle iktidar ilişkileri ve kimlikler hakkında konuşmanın kültürel 

aracı olup, bir tür süper gösteren (signifier) işlevi yüklenmesidir (Irzık ve Parla, 

2004: 8).  

Dilin sunduğu özneleşme imkânları, insanın kendini bir yanda da dilin araç-

larından ayırt etmesini, her ikisi üzerinde de belli bir egemenlik kurmasını, nesneler 

hakkında işaretler yoluyla konuşma becerisi kazanmasını gerektirir. Ama ataerkil 

toplumun dili, kadınları çeşitli biçimlerde nesneleştirerek ve işaretleştirerek erkek 

öznenin kuruluşunun araçları yapmış, dilin öznesi olma sürecini kadınlar için özellik-

le sorunlu kılmıştır (Irzık ve Parla, 2004: 9).  

Oysa, kültürel, politik ve toplumsal yapıyı kökten dönüştürme girişimi olan 

kadın hareketi, kişisel olan politiktir sloganıyla, ev içinde üretilen dişil bilgiye ve 

dişil dile başka türlü bakmamıza ve böylece edebiyat evrenine bambaşka bir dünya-

nın malzemesini katmamıza yol açmıştır. Feminist edebiyat eleştirisi bütün dünyada 

edebiyatı öğretme, yazma ve edebiyat hakkında düşünme biçimimizi değiştirmiştir. 

Genel olarak, feminist eleştiri toplumsal ideolojilere ve uygulamalara yönelirken, 

feminist edebiyat eleştirisi dikkatini bu ideolojilerin ve uygulamaların edebi metinleri 

nasıl şekillendirdiklerine yöneltir. Yine de her ikisi temel bir çözümleme kategorisi 

olarak cinsiyete odaklanırlar (Humm, 2002: 11).  
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Irzık ve Parla ise feminist edebiyat eleştirisini yeni bir analitik kategori ola-

rak değerlendirirler ve feminist eleştiri geleneğinin getirdiği analitik ölçütler üzerinde 

dururlar. Bu yazarların konuyla ilgili görüşleri şöyledir:  

Edebiyat eleştirisinin, tarihsel ve toplumsal koşulları göz ardı 
edemeyeceği; yazın metninin tarihi ve ideolojik konumuyla 
ilişkisinin kavranmasının o metnin okunması, incelenmesi, 
değerlendirilmesi, yorumlanması için kaçınılmaz olduğu; bi-
çimle içeriğin ayırt edilemezliği, feminist eleştiri geleneği ve 
geleneğin getirdiği analitik ölçütler sayesinde tartışılmaz bi-
çimde kanıtlandı. Çünkü feminist eleştiri, kendisine dek hiç-
bir edebi yaklaşımın metodolojisine dahil etmediği bir anali-
tik araç kullandı: kültürel olarak belirlenen cinsiyet. Değişik 
feminist yaklaşımlar, kah kültürel olarak belirlenmiş kadın, 
kah kültürel olarak belirlenmiş erkek rolleri ve bu rollerin ya-
zın metnindeki izleri üzerinde durdular. Sanat yapıtı açısın-
dan bu belirlenimlerin anlamını kah uzlaşmacı, kah uzlaşmaz 
tanımla eleştirel yaklaşımlarının temeline yerleştirdiler. Kül-
türel olarak belirlenmiş cinsiyet kavramı sayesinde yapısalcı 
eleştirinin temel aldığı ikiliklerin kadın erkek rollerinin ku-
tuplaşmasını pekiştirebileceği, ikiliklerin bir tarafının üstün 
ve imtiyazlı kılınabileceği, böylece biçimsel yansızlık şöyle 
dursun, belirli ideolojilere hizmet edebileceği olasılıkları or-
taya çıktı. Kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet rollerinin top-
lum yaşamının her alanında olduğu gibi yaratıcılıkta da çok 
önemli bir rol oynadığı, hayal gücünün bilinçaltlarından ba-
ğımsız olamayacağı, bilinçaltının ise toplumsal olarak kısıt-
lanmış ve belirlenmiş yapılardan bağımsız olamayacağı sa-
vunuldu. Dili özcülüğe ya da biyolojik farklılığa indirgeyen 
aşırı pozisyonlar dışında, feminist eleştiri yeniden okuduğu 
her metne tarihi ve toplumsal bir boyut, disiplinler arası bir 
kapsam ve en önemlisi yeni yorumlar kazandırdı. Edebi gele-
nekleri oluşturan ve kilometre taşları sayılan klasikleri sorgu-
ladı (2004: 19).  

 Elbette bu yaklaşım belli temel varsayımlara dayanır. Feminist eleştiri olarak 

adlandırdıkları şeyi yazmakta olan pek çok eleştirmen, bu varsayımları paylaşır ve 

kadınların edebiyattaki temsilinin erkek egemen bir bakışla kurgulandığı ve patriar-

kal kurgunun yanlış bir kadınlık algısına yol açtığı tezi üzerinden hareket eder.  

Maggie Humm, bu temel varsayımları üç kategoride toplamıştır. Đlk varsayı-

ma göre, cinsiyet dil üzerinden kurulur ve yazı üslubunda görülür hale gelir. Bu yüz-

den feminist eleştiri, cinsiyet ile edebi biçem arasında ilişkiyi analiz ederek, dile iç-
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kin iktidarın cinsel hiyerarşiler, üslup ve biçem üzerindeki etkisini çözümler. Đkinci 

varsayım, yazı stratejilerinin cinsiyetle ilişkili olarak inşa edildiğini, kadınların ken-

dilerine izin verildiği biçimde yani erkek yazın geleneği içinden yazdıklarını iddia 

eder. Son varsayıma göre ise, hâkim edebiyat eleştirisi kadınların eserlerini değer-

lendirirken erkeklere özgü bir çerçeve içinden, eril normlar kullanarak hareket et-

mektedir. Bu normlar, akıl, zihin, kültür gibi kavramları yücelterek erkek değerleri 

olarak kabul etmekte; sezgi, beden, doğa gibi kavramları ikincilleştirerek kadına 

mahsus değerler kategorisine sokmaktadır (2002: 21-23).  

Tıpkı Maggie Humm gibi Annette Kolodny de Dancing Through the 

Minefield adlı makalesinde üç saptamada bulunur:  

(1) Edebiyat tarihi keyfidir, hatta bir kurgudur.  

(2) Metin okuma yöntemleri bu kurguyu sürdürmemiz üzere bizi koşullandı-

ran yöntemlerdir;  

(3) Bu yüzden gerek eleştirel değerlendirmeler gerekse bu değerlendirmelere 

dayandırılmış temel okuma listeleri keyfidir (1991: 99).  

Bu saptamalar ve temel varsayımlardan hareket eden feminist eleştiri, gele-

neksel/hakim edebiyat eleştirisinin bir alt kategorisi olmayı reddederken, bir yandan 

erkek yazını içindeki kadın temsillerinin patriarkal karakterini çözümlemiş, diğer 

yandan da ayrı bir kadın geleneğinin izini sürerek kadınlara ait bir yazın ve dilin pe-

şine düşmüştür.  

3.2. Feminist Eleştiri ve Kadın Temsili 

Feminist edebiyat eleştirisi, kadın hareketi ile birlikte gelişmiştir. Kutsal Ki-

tap’tan 2000 yıl önce –cinsel söylem’e saldıran ve asılan ilk tanrıça hakkında- yazıl-

mış bir metin olan Inanna’yla başladığı söylenebilirse de, feminist eleştiri ikinci 

dalga feminizme kadar akademik çevrelerde entelektüel bir çabanın temsilcisi olarak 

kabul görmemiştir (Humm, 2002: 18).  
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Bazı eleştirmenlere göre ise yazında kadın yazar ve kadın deneyimine eğil-

me 1850’lerde Đngiltere’de başlar. Ünlü kadın romancı George Eliot’un (Mary Ann 

Evans) erkek arkadaşı olan G. H. Lewes, The Lady Novelists (1852) adlı inceleme-

sinde şöyle demektedir:  

Kadına özgü bir yazının gelişmekte oluşu artık kadının yaşam 
görüşünün ve deneyiminin ortaya çıkacağı konusunda umut-
lar veriyor; diğer bir deyişle, yeni bir malzeme (bekleniyor). 
Toplumsal yaşamda istediğiniz sınıflamaları yapmakta ser-
bestsiniz ancak, yine de kadın ile erkeğin farklı örgütleri ol-
duğu, dolayısı ile farklı deneyimleri olduğu bir gerçektir … 
Ne yazık ki, bugüne kadar kadın yazını çok doğal bir zayıflık 
yüzünden hedeflerinden uzaklaşmıştır. Kadın yazını öykün-
me yazını olmuştur. Erkekler gibi yazmak kadın yazarın 
amacı ve onu her yandan kuşatan günahtır; (kadın yazarların) 
gerçekten üstesinden gelmek zorunda oldukları görev kadın 
gibi yazmaktır (Showalter, 1977: 3). 

Feminist eleştirinin temelinde 18. yüzyılda kadın-erkek rollerinin toplumsal 

tanımlamalarının kadın açısından ne anlama geldiğini anlatmaya yönelen kadın hare-

keti yatar. Feminist eleştirinin çıkış noktasındaki amaç, cinsiyet rollerinin, doğal 

farklılıkların gerektiğinden de öte farklılaştırılmasında erkek egemen ideolojilerin 

belirlemelerini saptamaktır. Demek ki feminist eleştiri sosyolojik bir olgunun kav-

ranma, eleştirilme ve değiştirilme gereğini de içeren kapsamlı bir eleştirel harekettir 

(Irzık ve Parla, 2004: 21).  

Đşte bu yüzden, Mary Wollstonecraft’ın 1792’de yayınladığı A Vindication 

of the Rights of Woman, kadın hareketinin ilk önemli yapıtı olarak adlandırılır. Bu 

yapıt aşağı yukarı bir yüz yıl boyunca kadın hareketinin ana metnini oluşturur. 

Wollstonecraft, yapıtında 18. yüzyılın gündeme getirdiği insan hakları davalarından 

esinlenerek kadınlar için de eşit haklar ister (1975: 88).  

18. yüzyılın eşitlikçi olmakla birlikte erkek merkezli ideolojisine karşı ilk 

kez 1845’te Margaret Fuller, Woman in Nineteenth Century adlı kitabında bağım-

sız bir kadın kültüründen söz ederek, toplumun kadına atfettiği özelliklerin ve biçtiği 

rolün kadınlar tarafından yadsınmak yerine belki de benimsenmesi gerektiğini, çünkü 

bu niteliklerin zaaf değil, kuvvet içerdiğini söyler. Kadın-erkek rollerinin birbirine 
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karşıt roller olarak tanımlanmasını da başka bir yanlış olarak gören Fuller’a göre 

kadınlar, içlerindeki cevheri işlemelidirler. Ancak bu sayede insanlık yitirdiği bütün-

lüğü yeniden bulabilir, kutuplaşmış özellikler tekrar bir araya gelip bütün insanı ya-

ratır ve kişiyi toplumun ona biçtiği rollere hapsolmaktan kurtarabilir (1971: 36). 

Böylece Margaret Fuller ile kadın hareketi bir önceki yüzyıla göre bir adım daha 

atmış olur ve eşit haklar kavgasına erkek egemen toplumu etkileme, hatta onu dönüş-

türme davasını da ekler. Bu bakımdan Margaret Fuller’in kitabı 20. yüzyılda ayrı bir 

kadın kültürünü savunan kuramların ana metni de sayılabilir.  

Feminist eleştirinin hem biçim hem de içerik bakımından ilk modern yapıtı, 

Virginia Woolf’un 1929’da yayınlanan A Room of One’s Own’dır. Bu kitapta 

Woolf, kadınların, eğer yazmak istiyorlarsa paraya ve kendilerine ait bir odaya sahip 

olmalarını gerektiğini söyleyerek, kadınların statüsünün ekonomik ve toplumsal açı-

dan erkeklerden daha aşağı olduğunu belirtir. Özgürleştirici ve akıcı otobiyografik 

açıklığı ile bu kitap, kadının farklılığının toplumsal, edebi ve kültürel cephelerini 

ciddi bir biçimde ele alır (Humm, 2002: 18).  

Bir diğer yapıt ile 1949’da çıkmış olmasına rağmen 1960’larda hâlâ oldukça 

etkili olan Simone de Beauvoir’ın The Second Sex’idir. Bu kitabında Beauvoir, 

varoluşçu felsefenin Hegel’den Satre’a benliği ikiye bölünmüş olarak gören, bir tara-

fı ile gözleyici, yaratıcı, dönüştürücü; diğer tarafıyla uzlaşımcı, uyumlu, kalabalığa 

karışan insan benliğinin sürekli çatışma ve çelişme içinde olduğunu varsayan ilkele-

rinden yola çıkarak, kadının hep ikincil konuma itildiğini, sonra da itildiği bu konum 

sanki onun doğal ya da yapısal özelliklerinin bir sonucuymuş gibi gösterildiğini söy-

ler. Bu kitap, Mary Wollstonescraft, Margaret Fuller ve Virginia Woolf gibi liberal-

kültürel feminizm ile 1970 sonrasında kadının öteki olarak görülmesini çeşitli biçim-

lerde yatsıyan Hélene Cixous, Mary Daly gibi daha radikal feminist hareketler ara-

sında bir köprü oluşturur (Irzık ve Parla, 2004: 24).  

1960’ların başlarında ise kadınların kurtuluşu hareketine paralel olarak gün-

deme gelen feminist edebiyat eleştirisi, Betty Freidan’ın kadın hareketine damgasını 

vuran kitabı The Feminine Mystique’den oldukça etkilenir. Bu kitapta Freidan, 

1950’lerde savaştan dönen erkeklere işlerini bırakarak, evlerine geri dönen kadınlar 
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için, medya tarafından, ev kadınlığı ve anneliği ideal kadınlık rolleri olarak sunan bir 

kadınlık gizeminin yaratıldığını söyler. Kadınlık gizemi denen şey tıpkı Virginia 

Woolf’un evdeki melek’ine benzer özellikler taşıyan bir kadın karakterini yüceltmek-

tedir. Woolf’un Ev Meleğini Öldürmek adlı denemesinde ev meleğini tasvir ediş 

biçimi, yaratılan bu kadınlık gizemini algılamamız açısından oldukça önemlidir:  

Son derece sempatikti. Oldukça çekiciydi. Hiç bencil değildi. 
Aile yaşantısı gibi zor bir sanat alanında başarılıydı. Kendini 
her gün feda ediyordu. Eğer tavuk pişmişse derisini ve gerisi-
ni o yerdi; bir plan yapılacaksa, işe o koyulurdu –kısaca kendi 
kafası ya da kendine ait istekleri hiç yokmuş gibi duran, hep 
başkalarının kafalarını ve isteklerini anlamayı tercih eden bir 
yapıya sahipti. Hepsinden öte- bunu söylememe izin verin- 
saftı. Saflığındaki o asıl güzelliğin –kızaran yüzü, zarafeti- 
olduğu düşünülürdü (1999: 3-5).  

Yukarıda vurgulandığı gibi, Woolf ve Friedan yaratılan bu yanlış kadın mi-

tinin (çekici, güzel, bebek doğuran ve büyüten, kocasına, çocuklarına ve evine hiz-

met eden) kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlarlar. 1963 yılında 

yayınlanan The Feminine Mystique, kadın hareketinin yükselişinde çok etkili olur. 

Ev işleri dışında ne yapacağını bilemeyen ve bu yüzden de kendilerini büyük bir boş-

luk duygusu içinde hisseden kadınlara bir umut ışığı olur.  

Freidan’ın bu katkısının yanında feminist eleştiri, ilk evrelerinde büyük öl-

çüde toplumsal cinsiyetin inşası ve toplumsal cinsiyet/biyolojik cinsiyet arasındaki 

farklılıkları ele alan Kate Millet’ın halen hatırı sayılır bir üne sahip olan doktora tezi 

Sexual Politics isimli kitabı üzerinden yürümüştür. 1969 yılında yayınlanan eserinde 

Millet, yapıtının başlığına ve içeriğine politika sözcüğünü getirerek cinsler arası iliş-

kinin aslında bir güç çatışması olduğuna dikkat çekmiştir. Bu başyapıtında Millet; 

Lawrence, Miller, Mailer ve Genet gibi yazarların yapıtlarındaki kadın imajlarını, 

cinsel ideolojileri, cinsel fantezileri inceleyerek, bunlarla kadın kimliğinin erkeğin 

istekleri doğrultusunda nasıl saptırılıp kadının nasıl erkeğe bağımlı bir varlık yapıldı-

ğını açıklar (1987: 11-42).  

Bu yapıtlarda erkek egemen ideolojinin ne olduğunu, bir kadın gözüyle or-

taya koyan Millet, cinsler yani kadın-erkek arası ilişkilerin bir güç çatışması, bir poli-
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tika olduğu sonucuna varır. Millet’e göre erkek egemen ideoloji (batı) kültürlerinin 

en yaygın ideolojisi ve en temel güç (power) kavramıdır; bu ideolojiden kaynaklanan 

cinsel ayrım, öteki bütün toplumsal veya sınıfsal ayrım türlerinden daha güçlü, daha 

yaygın ve süreklidir. Üstelik erkeğin toplumun her kesiminde gücü elinde tutabilmesi 

bu ideolojisi ve cinsel politikası sayesinde oluşmuştur. Yazara göre, yazın da bu 

egemen ideolojinin yaygınlaşmasına yardım eden alanların başında gelir (1987: 366-

515). 

Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde de feminist eleştirinin ilk 

temsilcisi olarak kabul edilen Mary Ellmann, 1968 yılında yayınlanan Thinking 

About Women adlı kitabında erkekler tarafından yazılmış metinlerdeki kadın 

strerotiplerini mizahi bir dille ele alarak modern feminist eleştirinin öncülüğünü ya-

par (Opperman, 1994). Ellmann bu kitapta, Matthew Arnold, Joyce ve Freud’dan 

Norman Mailer’a kadar bir dizi yazarın yapıtlarındaki cinsiyetleştirilmiş imge yarat-

ma politikasının disiplinler arası gözden geçirilişi için bir örnek sunmaktadır. 

Ellmann’ın vurguladığına göre, bu yazarlar değişkenlik, tinsellik ve edilgenlik imge-

lerini çoğunlukla yalnızca kadına yüklemektedirler. Yazarın bu görüşleri çağdaş fe-

minist kuram tarafından da desteklenmektedir. Tıpkı Ellmann gibi Phyliss Chesler de 

Women and Madness (1971) da psikoterapiye, kadınsı özelliklerin zihinsel bozuk-

luklara yüklenmesine ve baskın ideolojiye meydan okuyan kadınların histerik konu-

ma sokulmasına benzer saldırılarda bulunmaktadır (Humm, 2002: 28).  

1970’lerin ortalarından itibaren ise erkek yazarların metinlerindeki kadın 

temsillerinden, bizzat kadın yazarların eserlerine yönelik bir ilgi başlar (Humm, 

2002: 30). Kadın yazarların görünmezlikleri ve göz ardı edilmiş metinleri ele alınır. 

Pek çok kadın yazar yeniden keşfedilir. Kadın yazınına ait bir alternatif gelenek inşa 

edilmesi çabası, feminist eleştirmenleri kadın yazını ve deneyimi üzerinde durmaya 

yöneltir.  

1972 yılında çıkan ilk feminist edebiyat eleştirisi antolojisi olan Images of 

Women in Fiction kadın yazarlar üzerinde yapılan ilk örnek çalışmalardan birisidir. 

Annis Pratt, Elaine Showalter, Sandra Gilbert, Susan Gubar ve Alice Walker göz ardı 

edilmiş pek çok kadın yazarı yeniden keşfederken, Ellen Moers’in 1977 yılında ya-
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yınlanan Literary Women’da kadın edebiyatı geleneğini biçimlendirir. Moers’in bu 

yapıtı, feminist eleştirinin kadın yazarlara bir tarih veren kadınların edebi anlatım 

tercihlerini betimleyen ve kadın yazarların gücünü kimlik oluşturacak biçimde kutla-

yan ilk metinlerden birisidir: Kadınlara edebiyatta ne yapamayacaklarını söylemenin 

bir anlamı yoktur, çünkü tarih her şeyi yapabileceklerini göstermektedir (Moers, 

1977: xiii).  

Ayrıca Josephine Donovan da, 1975 yılında yayınlanan Feminist Literary 

Criticism’de maskülinist değerleri feminist eleştirinin yeni biçimleriyle yer değiş-

tirmesi gereksinimi ve çabalarını dile getirir. Kitap, bibliyografyalarda, dilbilim araş-

tırmalarında ve feminist edebiyatın öncü kadın yazarlarının yeniden keşfedilmesin-

deki çeşitliliğe iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu yapıt iki cinsliliğe ya da cinsel rol-

lerle odaklanması bakımından zamanla sınırlı kalırken, kitap Carolyn Heilbrun ve 

Catharine Stimpson arasında canlı bir femmes de letters (edebiyatçı kadınlar) ya da 

bir dialog içermektedir; bu biçim Audre Lorde’un An Open Letter to Mary 

Daly’sindeki gibi feminist eleştiriyi kökünden değiştirmiştir (Humm, 2002: 30).  

Buna ek olarak Tıllie Olsen’ın Silences ve Adrienne Rich’in The Dream of 

a Common Language adlı kitapları ayırt edilen bir kadın dili ortaya koyma ve femi-

nist yazının değişmez teması olan iletişim konusunu vurgulamak açısından oldukça 

önemlidir.  

Diğer önemli kitaplardan bir tanesi de Dale Spender’ın yapıtı Man Made 

Language (1980) dir. Yazar, bu yapıtında kadın ve dil üzerine araştırmaların, gelişen 

bir üstünlük içerisinde kadının edebiyatta temsil edilişiyle ilgili bilgiyi genişletmesi-

nin biçimleri betimlenmektedir. Spender, bu çalışmasında araştırmanın kilit niteli-

ğindeki iki alanını keşfetmektedir: Đlkin, cinsiyet ayrımlarının incelenmesi- kadınlar 

ve erkekler dili birbirlerinden farklı bir biçimde mi kullanmaktadır- eğer öyle ise bu 

ne demektir? Đkinci olarak da, dildeki cinsiyet ayrımcılığının ve bunun olası etkileri-

nin feminizm açısından incelenmesidir (Humm, 2002: 31). Spender’ın vurguladığı en 

önemli gerçek ise, cinsel gücün dili şekillendirme tarzına karşılık gelen bir anlayış 

oluşturulmadıkça feminist edebiyat geleneğini oluşturmaya yönelik en üst düzeydeki 

çabanın bile başarılı olamayacağıdır.  
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Spender, yalnızca kadın yazınını kutlamak yerine, dilin gücünü araştıran so-

rular sormaktadır: Kadınlar ile erkekler için ayrı dillerden ya da lehçelerden (cinsiyet 

lehçeleri) söz ediyor olabilir miyiz? Başka deyişle, konuşmanın cinsiyet- tercihli ya 

da cinsiyete- özgü yolları var mıdır? Dilbilimsel cinsiyetçilik kadınlara yönelik bas-

kının bir nedeni ya da etkeni midir? Ne zaman belirir? Bunun sınırları nedir ve er-

kekler dili nasıl kontrol edebilirler? (Humm, 2002: 31-32). Tüm bu sorulara cevap 

olarak Spender, bu ikiliklerin dil kalıplarında içkin olarak bulunmadığını; ancak kitle 

iletişim araçlarıyla, popüler ve geleneksel edebiyata kazınmış kültürel söylemler ol-

duklarını savunur ve feminist edebiyat geleneğini oluşturmak için cinsiyet ayrımları-

nı soruşturmanın ve yeniden biçimlendirmenin cinsiyet, dil ve edebiyat arasındaki 

olası yeni ilişkileri betimlemek açısından ne kadar önemli olduğunu vurgular.  

1980’lerin sonlarına doğru oldukça şekillenen feminist eleştiri Elizabeth 

Abel’in Writing and Sexual Difference (1982) ve The Voyage In adlı yapıtlarıyla 

kadın yazınının bilgilendirilmiş  psikanalitik bir okumasının yapılmasına olanak sağ-

lamıştır. Ünlü feminist eleştirmenler Gilbert ve Gubar’ın bir kadının otoriteye duy-

duğu korku teması, feminist edebiyat eleştirisinin ilk yapısökümcü metni olan Toril 

Moi’nin Sexual/Textual Politics’inde (1985) biçimlendirilmiştir. Düşman kız çocu-

ğu rolündeki Moi, Gilbert ve Gubar’ın Madwoman ın The Attic’ine yönelik geniş 

çaplı bir eleştiri yaparken, kitabın kadın yazınının tek parçalı bir kimliği olduğu var-

sayımını tartışır. Sexual/Textual Politics, Đngiliz dilinde feminist edebiyat kuramının 

ilkelerine ilk bütünlüklü girişi yapmış olma iddiasını taşımaktadır ve Moi, Anglo-

Amerikan ve Fransız eleştirisinin ana türlerinin bir özetini ve çözümlemesini ver-

mektedir. Moi, cinsiyet ayrımının ortadan kaldırabileceği bir dil uzamı tasarlamış 

olmalarından dolayı Julia Kristeva, Luce Irigaray ve Hélene Cixous’un feminist eleş-

tirinin kurulmasında önemli bir yer tuttuklarını savunur (Humm, 2002: 37).  

1980’lerin kilit feminist eleştirmeni Moi, Anglo-Amerikan feminist eleştiri-

nin çok fazla deneyci (empiricist), özcü (essentialist) ve değişime düşman olduğunu 

ileri sürmektedir. Moi’nin özcülüğe yönelttiği uzlaşmaz saldırılar daha sonraki femi-

nist eleştiri için sağlam bir kuramsal zemin hazırlamıştır (Humm, 2002: 38).  
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Ayrıca 1980’ler siyah feminist eleştiriye doğru gidilen yolda bir meydan 

okuma niteliğindedir. Barbara Christian’ın betimlediği siyah eleştirel kuram, Audre 

Lorde’nin dil, yöntem ve biçimleriyle ilgili sorduğu kışkırtıcı sorular, Alice 

Walker’ın Ms’te çıkan çalışmaları ve Barbara Smith’in çığır açıcı makalesi Toward 

a Black Feminist Criticism, siyah kadın yazarları anlamak ve siyah eleştiri ilkeleri-

ni adlandırmak, anlamak ve uygulamak açısından oldukça önemlidir. Amerikan siyah 

kadın yazarlar hakkındaki ilk antoloji olan Sturdy Black Bridges (1979); siyah ka-

dın araştırmaları ile ilgili ilk antoloji But Some of Us are Brave (1982) ve siyah 

lezbiyen yazınına odaklanan Home Girls (1983) kuramsal tartışmayı siyah feminist 

eleştiri açısından daha ileriye taşımaktadır. Bu metinlerde pek çok tema yer almakta-

dır; edebiyat-dışı halk geleneklerini ve spiritüelliğinin siyahların eserlerini etkileme 

yolları; anne/kız ilişkisinin anlamı ve siyah okurlar/eleştirmenler/yazarlar arasındaki 

yakın ilişkide yinelenen siyah yazınındaki eleştiri artık siyah estetiğini yaratmaya 

başlamıştır (Humm, 2002: 40-43).  

1980’lerde yeniden biçimlenen ve üzerinde ısrarla durulan konulardan bir 

tanesi de lezbiyen edebiyatçı kadınların feminist eleştirisine yaptıkları önemli katkı-

lardır. Lezbiyen feminist denemelerin ilklerinden ve en etkililerden birisi, görünürlük 

ve görünmezlik sorunlarına ve yeni bir edebi geleneğe olan ihtiyaca güçlü bir şekilde 

işaret eden, Adrienne Rich’in When We Dead Awaken: Writing as Re-vision’ıdır. 

Lezbiyen eleştirinin ana temalarından birisi, gerçek lezbiyen kadınların tarihi ile sı-

nırlı olan lezbiyen yazın arasındaki gerilimin gerçek doğasını tanımlayabilmektir. 

Rich ile birlikte Jane Rule, Bannie Zimmerman ve diğer lezbiyen eleştirmenler, ken-

di imge düzenleri ve heteroseksist ve homofobik edebi çalışmaların varsayımlarına 

meydan okuyabilen feminist eleştiriden seçtikleri tür ve temaları ile bir yazı geleneği 

için güçlü bir örnek oluştururlar (2001: 1765).  

Diğer taraftan edebiyat eleştirisi önde gelen metinleri ve metinlerin sosyal 

ve etnik ayrımcılığın öznel ve simgesel doğası hakkında karmaşık sorular soran 

Üçüncü Dünya feministleri için çok önemlidir. Diğerlerinin yanında Rosario 

Castellanos, Chandra Mohanty, Gloria Anzaldùa, Rey Chow gibi eleştirmenler di-

namik yeni eleştirel dilde yeni bir temsil yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu kişiler, bel-
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lek ve otobiyografi ile yerinde olma ve yerinden olmanın anlamına odaklanırlar. Ya-

zıları, melez ve çok türlü olduğu kadar, tarihi Avrupa’daki kuramla gerilim içerisinde 

yeniden yazan bir niteliktedir. Pek çok yazar bir anaerkil bilincin gücünü vurgular-

ken Üçüncü Dünya eleştirmenleri, hatırlama ve yazmanın politik gücü üzerinde du-

rurlar (Humm; 2002: 50).   

Feminist edebiyat eleştirisi tüm bu yapıtlardan oldukça etkilenmiştir. 

1980’lerdeki Anglo-Amerikan feminist eleştirinin en önemli kazanımı cinsiyete iliş-

kin çok çeşitli bir edebiyat eleştirisini belirleme ve inşa etme yeteneğini göstermiş 

olmasıdır. Feminist eleştiri, ilkin edebiyatın yalnızca büyük metinlerin bir toplamı 

olmadığı, ama toplumsal-cinsel ideolojilerle derinden yapılandırıldığı ve ikinci ola-

rak da belli bağlanmaları ve tekniklerin bu sosyal yapılarla kadın yazınını yönlendir-

diğini kanıtlamıştır. Örneğin Anette Kolodny’nin ödül kazanmış yapıtı, Dancing 

Through the Minefield (1980) hakkındaki şiddetli tartışmalar lezbiyen, üçüncü 

dünya ve işçi sınıfından feministlerin çoğulluğun üzerini örtmüş olduğu heteroseksist 

ve ırkçı kabulleri nasıl görebileceklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu tartışma hakkında 

açık olan diğer şeyse, Aurde Lorde, Alice Walker ve Adrienne Rich’in yapıtlarında 

olduğu gibi feminist eleştiri ve feminist yazın arasında yer alan yenilikçi ve bilinçli 

yakınlaşmadır (Humm, 2002: 37). 

Tüm bu açılımlar ve kadın yazınına ait bir alternatif gelenek inşa etmenin 

çabası feminist eleştirmenleri kadın yazını ve deneyimi üzerinde durmaya yöneltir. 

Bunların ilk örnekleri arasında Elaine Showalter gelir. Yazarın A Literature Of 

Their Own (1977) adlı yapıtı bu gündeme önemli bir katkı sağlamıştır (Lehmann: 

1995: 104). Virginia Woolf’un A Room of One’s Own’u üzerinde derin derin düşü-

nen Showalter, kadınların akademiden dışlanmasına benzer bir sorunla yüzleşir. 

Edebiyatçı kadınların uzun tarihçesini ana hatlarıyla belirleyerek, Sarah Grand ve 

George Egerton gibi önemsenmemiş 19. yüzyıl yazarlarına dikkat çeker.  

Showalter kadınlara ait evrensel bir metin tanımlamaktan çok, bu metinleri 

yaratan kadınlara ait bir alt kültürü belirlemeyi tercih eder. Edebiyat tarihinin gele-

neksel dönemlerini bilinçte bir genişleme olarak dile getirdiği üç basamaklı bir alter-

natif süreçle –kadınsı, kadıncı ve kadın- olarak değiştirmiştir. Showalter bu düşünce-
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lerini Towards a Feminist Poetics (1979) ve Feminist Criticism in the Wilderness 

(1981) denemelerinde geliştirmeye devam etmiştir. Ünlü feminist edebiyat eleştir-

meni cinsiyet ayrımı için dört model –biyolojik, dilbilimsel, psikanalitik ve kültürel- 

tanımlar ve bunları en iyi biçimde kadın merkezli bir feminist eleştirinin ele alabile-

ceğini ileri sürer (Showalter, 1996: 99). Bu denemelerinde yazar eleştiriyi birbirinden 

farklı iki kategoriye ayırır. Bu iki yaklaşımdan ilki kadın okura (women as reader), 

edebiyat tüketicisine; ikincisi ise kadın yazara (women as writer), metinsel anlamın 

üreticisine odaklanır.  

Kadın okur merkezli feminist eleştiri, okurun kadın olması halinde metnin 

farklı algılanacağı ilkesinden yola çıkar. Çünkü metinde gözlemlenen cinsel ideoloji 

karşısında bir kadının tepkisi ile erkeğin tepkisi aynı olamaz. Ne var ki, bu iddia her 

kadın okurun edebiyat yapıtını bir kadın olarak okuduğu anlamına gelmez, çünkü bu 

bağlamda kadınlık biyolojik bir cins ayrımına dayanmaz; sonradan; kültürle kazanı-

lan belli bir kadınlık bilincine dayanır. Kadın olarak okumak için dişi olmak yeterli 

değildir, dişiliğin anlamını bilmek gerekir (Moran, 1991: 229).  

Tıpkı Moran gibi Jonathan Culler da On Deconstruction Theory and 

Criticism After Structuralism (1983) adlı kitabında yer alan Bir Kadın Olarak 

Okumak bölümünde kadın okur kavramı ile ilgili olarak şunları söylemektedir:  

Kadınların bir romandaki erkek kahramanla özdeşleşme çağ-
rısına uymakta ya da erkek fantezilerine seslenen 
kurmacalardan erkeklerle aynı oranda ya da aynı türden bir 
haz almakta güçlük çekmeleri doğaldır. Okudukları kitaplar 
konusundaki değer yargılarının da kendi deneyimlerinden 
tümüyle bağımsız olması beklenemez. Kadınların aile yaşa-
mında karşılaştıkları sorunları irdeleyen bir romanı, dört du-
var arasına kapanmış bir yaşamın çıldırtıcılığını sergileyen 
bir öyküyü, anne olmanın ikircikli coşkusundan söz eden bir 
şiiri, evrensel insan deneyimlerine seslenmeyi pek becereme-
yen ikinci sınıf edebiyat kategorisine yerleştirmekte erkek 
okurlar kadar kararlı olmayacakları tahmin edilebilir (1995: 
46-47).  

Kadın okur merkezli feminist eleştiri metnin algılanmasında toplumsal cin-

siyetin önemine vurgu yapar. Erkeklerin elinden çıkan metinlerde kadın karakterlere 

atfedilen ikincil ve kısıtlı roller üzerinde durur; kadınların bu metinlerdeki temsiliyle 
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toplum içindeki bastırılması arasındaki ilişkiyi sorgular. Belirli bir metnin okunma-

sında, kadın ve erkek bakış açılarının farklılığının metin anlamını nasıl değiştirdiği-

nin üzerinde durur. Bir metinde kadınların ezilmesi ve erkeklerin hegemonyasına yol 

açacak olan örtük güç ilişkilerini inceler (Showalter, 1996: 99).  

Tıpkı Showalter gibi, Culler da feminist eleştirinin ilk aşamasında bu farklı-

lıkları dikkate almanın önemine vurgu yapar. Bu aşamada kadın olarak yaşadıkları-

nın, okur olarak gösterdikleri tepkilere otorite kazandırdığı inancı, feminist eleştir-

menlere, baş tacı edilmiş yapıtları da göz ardı edilmiş olanları da yeniden değerlen-

dirme cesareti verir. Yazara göre, kadın olma deneyimi ile kadın olarak okuma etkin-

liği arasında kurulan bağ, feminist eleştirmenlerin edebiyattaki kadın karakterleri 

yorumlama, kadın imgelerini sorgulama, metinlerin dillerindeki cinsiyetçi öğeleri 

saptama, bakış açılarındaki tek yanlılıklara dikkat çekme ve kadın yazarların yapıtla-

rını yeniden değerlendirme yolundaki çabalarına hem olanak, hem de meşruluk ka-

zandırır (1995: 48).  

Kadın okur hipotezi edebiyat yorumlarına yön veren estetik ve siyasal var-

sayımların açığa çıkarılıp sorgulanmasına yarayan kuramsal bir araç niteliği kazanır. 

Aynı zamanda da kadınların kendi çıkarlarına aykırı bir biçimde erkek bakış açılarıy-

la özdeşleşmelerini engellemeye yönelik bir bilinçlenme, bilinçlendirme yöntemidir. 

Judith Fetterley’in terimleriyle söyleyecek olursak, kadın okur direnen okurdur (the 

resisting reader). Culler aşağıdaki şu ifadelerle konuya açıklık getirir:  

Bu düzeyde, feminist eleştiri, cinsiyetler arasındaki ezme-
ezilme ilişkisinin eleştiri açısından doğurduğu sonuçlara du-
yarlı olan her türlü eleştiriye verilmesi gereken bir isimdir; 
tıpkı kadın meselelerinin günümüzde kişisel özgürlük ve top-
lumsal haksızlıklara ilişkin birçok temel soruna verilen isim 
olduğu gibi (1995: 56).  

Kısaca bu yöntemin amacı, erkek yazarların yapıtlarına kadın okur gözüyle 

bakarak bu yapıtlarda sergilenen cinsel ideolojiyi, kadın imgelerini, klişe kadın tiple-

rini saptamak ve bunların feminist açıdan yorumunu ve eleştirisini yapmaktır 

(Moran, 1991: 229). Showalter bu analiz yöntemini feminist eleştiri (feminist 

critique) olarak adlandırmaktadır. Feminist eleştirinin kadın edebiyat ürünlerindeki 
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kadın sterotiplerine yönelik yaptığı analizler, erkek yazarların birbirine zıt iki klişe 

kadın tipi yarattığını ortaya koymuştur. The Mad Woman in the Attic (1979) adlı 

üç ciltlik yapıtın yazarları Sandra M. Gilbert ve Susan Gubar bu konu üzerinde uzun-

ca durur ve evdeki melek ile canavar adını verdikleri bu klişe uç tiplerin özelliklerini, 

kaynaklarını gösterirler. Evdeki melek tipi, ataerkil toplumda erkeğin kafasında ideal 

olarak yaşattığı kadın tipidir ve erdemleri arasında namusluluk, alçakgönüllülük, 

uysallık, masumiyet başta gelenlerdir (Moran, 1991: 231).  

Gilbert ve Gubar bu imgenin, orta çağlarda, Bakire Meryem’in saflık imge-

siyle beslendiğini, sonra Dante, Milton ve Goethe’den geçerek 19. yüzyılda dinsel 

hüviyetini bırakıp evdeki melek tipine dönüştüğünü söylerler ve Đngiliz yazarlarından 

örnekler vererek 18. ve 19. yüzyıllarda kadınlara nasıl bir kişilik ve görevin uygun 

görüldüğünü belirtirler. Karşıt uçta ise, bağımsızlığına düşkün, çıkarını kollayan, 

erkeklerin kendisine biçtiği kişiliği kabullenmeyen ve bundan ötürü erkekleri ürküten 

canavar tipi yer alır. Gilbert ve Gubar yine edebiyat yapıtlarından seçtikleri kadın 

karakterlerle bu tipi örneklendirirler (1979: 20-23). 

Yazın alanında görülen bu kadın sterotiplerine, 80’ler ve 90’larda yaygınlık 

kazanan popüler kültür ve medya analizlerinde de sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin, 

Tania Modleski, pembe dizileri analiz ettiği çalışmasında, pembe dizilerin izleyicisi-

nin, kendine ait istemleri ve hakları olmayan bir ideal anne olarak kurulduğunu iddia 

eder. Pembe dizilerin pek çoğunda evdeki melek imgesine uygun şekilde temel işlevi 

sempatik olmak ve başkalarının hatalarını gizlemek olan iyi anne karşısında, çocuk-

larının yaşamına müdahalelerde bulunan, onların evliliklerini bozmaya çalışan, ço-

cuklarını kendi arzuları için kullanan kötü bir anne karakteri de vardır (1995: 104-

105).  

Söz konusu melek/canavar kadın imgelerine karşılık, günümüz popüler kül-

tür ürünlerindeki kadın temsilleri kadınları şizofrenik mesajlarla çağırmaktadır 

(interpellating/hailing). Artık kadın, hem iyi bir ev kadını, iyi bir eş, iyi bir anne, yani 

evdeki melek olmalıdır; hem de dişi, kendine özen gösteren, kocasını elinden kaçır-

mamak için her türlü fedakârlığa katlanan, başına buyruk, özgür bir iş kadını. Fakat 

Althusser’e göre, melek ve canavar kadın arasında kurulan ikiliğe karşı bu iki imge-
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nin üst üste binmesi özgürleştirici olmaktan ziyade, pratik açıdan imkânsızlığı göz 

önünde bulundurulduğunda yanılsatıcı ve huzursuz edicidir (1994: 62-65). 

Berna Moran edebiyat yapıtlarında böyle klişe kadın tipleri çizilmesinin an-

lamı ve önemini aşağıdaki şu sözleriyle aktarır:  

Feministler, bu işte kadınların oyuna getirildiği kanısındadır-
lar ve oynanan oyunu sergilemek için, dişilik ve kadınlık kav-
ramlarını ayırmakla işe başlarlar. Dişilik kavramı cins ayrılı-
ğını biyolojik yönünü, kadınlık ise toplumsal ve kültürel 
normlarının belirlediği davranış biçimlerini gösterir. Dişilik 
doğaldır ve doğuştandır, kadınlık ise eğitim ve terbiye sonucu 
sonradan kazanılır. Ataerkil oyun, bu kavramları özdeşleştir-
mekle oynanır. Erkekler işlerine gelen kadınlık tanımını bü-
tün dişilerin tanımı olarak ileri sürerler. Toril Moi’nin sözle-
riyle bu perspektiften bakıldığında, ataerkil baskı, bir takım 
toplumsal ölçütlerin, tüm dişiler için geçerli olduğunu söyle-
mekle sağlanır. Çünkü böylece, seçilen kadınlık ölçütlerinin 
doğal olduğuna inanmamız gerekecektir. Bu ölçütleri redde-
den kadın da hem doğaya ters düşmüş olacak hem de kadın 
sayılmayacaktır. Yani Toril Moi’nin dediği gibi ataerkil dü-
şünce dişiliğin, kadınlık denen bir özü olduğu inancını ya-
ratmaya çalışmaktadır. Bu öz, yukarıda saydığımız, uysallık, 
alçakgönüllülük, masumiyet gibi niteliklerden oluşur (1996: 
232).  

Tıpkı yukarıda Moran ve Moi’nin de belirttiği gibi kadın okuru merkeze 

alan feminist eleştiri, sadece erkeklerin kadınlar hakkında ne düşündüğünü öğrenmek 

ve deşifre etmekle sınırlandırır. Ayrıca bu eleştiri yöntemi, kadınların kurbanlaştırıl-

masını kaçınılmaz olarak gördüğü ve obsesif bir tartışma konusu yaparak doğallaş-

tırdığı için eleştiriye açıktır (Showalter, 1996: 101-102).  

Showalter’in bu itirazına rağmen feminist eleştirinin erkek yazınının patri-

arkal niteliğini deşifre etmesi, bir kadın yazını geleneğinin izlerinin sürülmesinde, 

yani kadın eleştirisinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.  

Özetlemek gerekirse okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri yani erken 

dönem feminist eleştirisi daha çok ideolojik ve revizyonist çalışmalar yapar. Bu eleş-

tirmenler Batı kültür ve yazınının, yeniden incelenmesi, okunması ve yorumlanması 

için çalışırlar. Çünkü onlara göre, kadın yazını, kadın kültürü hiç olmamış ya da bir-
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den bire ortaya çıkmış bir olgu değildir; tarih içerisinde başlangıcı ve gelişmesi var-

dır. Ancak görmezlikten gelinmiştir. Araştırmacı Carolyn Kizer’e göre bin yıllık Batı 

kültürü tarihinde kadınların özel ve sosyal yaşamlarından hiç söz edilmemiştir, yani 

insanlığın yarısı yok sayılmıştır. Bunun yanı sıra da kadın, kültürü oluşturulan temel 

kavramlardan da soyutlanmıştır; kültürün erkek, doğanın dişi imgeleriyle anlatılması 

veya 19. yüzyıl Đngiliz ozanlarından G. M. Hopkins’in yaratıcı yetenek bir erkek 

özelliğidir gibi yaratıcılığı doğrudan doğruya erkeklikle özdeşleştiren sözleri bu dış-

lamanın ne denli güçlü olduğunu kanıtlar. Elaine Showalter’a göre Batı kültürü sanki 

eğitimli erkeklere, entelektüel dedelerinden miras kalan büyük bir aile mülküdür ve 

bu nedenle de yeni bir kültür tarihi yazılmalıdır (1986: 32).  

Bu gruptaki feminist eleştirmenler, kadınlar veya erkekler tarafından yazılan 

yapıtlarda kadının nasıl ele alındığını incelerler; bu yapıtlar sadece yazın değeri olan 

yapıtlar değildir, popüler kültürde, filmde, pornografide kadın imajları ile reklâmlar 

gibi gösterge sistemlerindeki kadın imajlarını da inceler ve çalışma alanlarına katar-

lar. Bu yapıtlarda kadınların herhangi bir sebeple dışlanıp dışlanmadıkları; doğru 

tanıtılıp tanımladıkları; yanlış ve basmakalıp tiplemelerle kadın kimliğinin saptırılıp 

saptırılmadığı incelenir.  Bu yapıtların kadın okuyucuyu koşullandırıcı yanının olup 

olmadığı sorgulanır.  

Feminist eleştirmenlere göre erkek yazar, kadın okuyucuyu kendi işine ge-

len, ama doğru olmayan bir takım değer ve düşünce kalıpları doğrultusunda koşul-

landırmayı amaçlayabilir. Geçmişte erkek yazar kendi düşünce ve duygularını tar-

tışmasız evrensel gerçekler gibi kadın okura sunmuş ve kabul ettirmiştir; kadının 

kimliğinin saptırılması, baskı altında tutulabilmesi ve hatta kadının kadından nefreti 

bu tür koşullandırmaların sonucudur (Gilbert ve Gubar, 1988: 93). Feminist eleştir-

menlerden Annette Kolodyn okumayı bilmenin eğitimle ilgili olduğunu ve doğru 

okumayı bilen bir kimsenin metinlerde kaçınılmaz biçimde bulunan cinsel kodlama-

ları ve cinsel ayırımı destekleyici terim ve deyişleri çözümleyebileceğini savunur 

(Culler, 1983: 51). 

Kadının toplumca belirlenen konumunu her yönüyle irdeleyen bu çalışmala-

rın edebiyat eleştirisine asıl katkıları ise, eleştirmenleri kadın imajı konusunda dü-
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şünmeye zorlamasıdır. Bu biçimiyle kadın hareketi edebiyatta kadın imgesinin eğre-

tileme olarak kadının, kadın motif ve temalarının, kadın yaratıcılığının incelenmesine 

çok büyük bir ivme kazandırmıştır (Irzık ve Parla, 2004: 23). Feminist eleştiri de 

kadının yazın dünyasına kendi görüş, ideoloji ve anlayışı ile girip, kendi yazarlık 

yeteneği ve kendi sanatı hakkında hüküm vermeye başlaması ile gerçekleşmiştir. Bu 

yüzden feminist eleştirinin ikinci evresini teşkil eden edebiyatta yazar olarak kadın 

konusu bundan sonraki bölümün konu başlığı olacaktır.  

3.3. Kadın Eleştirisi (Gynocriticism): Kadın Kimliği ve Yazma Pratiği 

Erkek egemen toplumların içinde üretilen erkek merkezli görüşlerin oluş-

turduğu kimlik tanımlamalar cinsiyete dayalı işbölümüne yön açarak, kadını daha da 

marjinalleştirmiştir. Erkek egemenlik bir güç ilişkisidir ve gücünü cinsler arası biyo-

lojik farklılıklara verilen sosyo-kültürel anlamlardan alır. Bu görüş çerçevesinde üs-

tün olan cins erkektir. Bu nedenle kadın, erkek norm alınarak ona göre ve göreceli 

olarak tanımlanır. Olumlu yani pozitif değerlerin tümü erkekte olduğu için, onun tam 

karşıtı ve zıttı olması gereken kadın olumsuzluğa yani negatif değerlerin tümüne sa-

hiptir. Pozitif olan erkek düzendir, normdur, merkezdir yani insanlıktır.  

Erkek egemen anlayışa göre, biyolojik farklılıklardan dolayı kadınlar ve er-

kekler farklı işlerde çalışmalıdırlar. Kadın duygusal, sabırlı ve fedakâr yaratılışından 

dolayı eş ve anne olabilir; ama beden ve zekâ zayıflığından ötürü de karar verme 

mekanizmalarının işlediği rekabetçi iş hayatında, yöneticilikte, siyasette, kısaca dış 

hayatta başarılı olmasına olanak yoktur. Edebiyat ve sanatta yeri hiç yoktur, zaten 

tüm yaratıcılığı doğurganlıkla sınırlıdır.  

Cinsiyete dayalı işbölümü kaçınılmaz biçimde erkeğin toplumsal ve evren-

sel merkezciliğini güçlendirmiştir. Tarih boyunca din, felsefe, dil ve söylem bu mer-

keziyetçiliği beslemiş, edebiyat, imgeler, mitoslar, ritüeller bu öğretiyi nesilden 

nesile taşımışlardır. Böylesi bir konumdan konuşmak veya yazmak gerçeğe veya 

dünyaya hâkim olmak anlamına gelir, çünkü erkek kendi sözcük ve kavramları ile 

gerçeği kendi istek ve değerleri çerçevesinde şekillendirecektir ve öyle yapmıştır.  
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Ne yazık ki, bütün karar mekanizmalarında dominant bir rol üstlenmiş olan 

erkek egemen anlayışı, her alanda olduğu gibi, sanat alanında da yetki ve söz sahibi 

olmuş, erkek söylemini ve anlayışını sanatta egemen kılmıştır. Patriarkal ideoloji, 

eskiden beri sanatın bir erkek işi olduğunu savuna gelmiştir. Bu sunum, kadını ve 

kadın tarafından üretilen sanat ve edebiyat ürünlerini sistematik olarak ezmiştir. Bu 

anlayış temelini, Allah Baba kozmozu yaratmış ve doğanın kitabını yazmıştır yakla-

şımına oturtur. Allah, babadır yani erkektir. Doğanın kitabını o yazdığına göre, insa-

nın kitabını da ancak, Allah gibi erkek olan bir insan yazabilir (Gubar ve Gilbert, 

1979: 3-5).  

Đşte bu nedenle Simone de Beauvoir kadının geçmişi, tarihi ve kendine ait 

bir dini yoktur der (Sealden, 1998: 535). Yine aynı nedenlerle Julia Kristeva kadını 

tanımlarken kadından kastettiğim temsil edilemeyen, söylenmemiş olan, adlandırma-

ların, sınıflandırmaların ve ideolojilerin dışında kalmış olandır diye bahseder 

(Showalter, 1986: 362).  

Marx ve Engels’in Alman Đdeolojisi’nde materyalist tarih anlayışının özü 

olarak ileri sürdüğü yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen yaşamdır 

(1992: 43) önermesine dayanarak, kadınların bilincinin de bizzat toplum ve yaşamla-

rı tarafından belirlendiğini söylememiz gerekir. Gender yani toplumsal cinsiyet deni-

len, kadının biyolojik varoluşuna değil, bir cinsin nasıl davranması gerektiğine dair 

tamamen toplumsal ve tarihsel olarak belirlenen rollere işaret eden atıflar, kadın bi-

lincini belirler.  Simone de Beauvoir’in kadın doğulmaz, kadın olunur (1962: 9) şek-

linde ifade ettiği toplumsal cinsiyet, dünyaya nereden baktığımız ve baktığımız dün-

yayı nasıl algıladığımızı belirlediğinden, yazma pratiği ve metinlerin okunmasını da 

doğrudan etkiler.  

Dünyayı nasıl algıladığımız sorusunu, tamamen içinde yaşadığımız koşulla-

rın bize dayattığı çerçeve içinden cevaplayabiliriz. Bu çerçevenin her köşesi kısıtla-

malar, dayatmalar ve ön yargılarla doludur. Bir kadının evdeki sorumlulukları yani 

özel alandaki konumu, yaşama müdahale gücünün sınırlarını belirler. Ya da başka bir 

kadının okuma yazma bilmemesi yine onun kendi hayatına müdahalesine sınırlar 

çizer. Kadın eğer bir yazarsa sansür, yoksulluk ya da profesyonel alanda yazdıkları-
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nın görmezden gelinmesi, onun yaşam algısını tamamen değiştirir. Tüm bu kısıtla-

malar kadınların sadece dünyayı nasıl algıladıkları değil, kendilerine dair algılarını 

ve kendilerini ifade etme biçimlerini de etkilemektedir. Kadınların kimliği de bu 

kendini algılama ve ifade etme süreci içinde şekillenir ve yazdıklarına yansır 

(Berktay, 1996: 114).  

Kadın yazarların kişiliklerine ve ruh hallerine ilişkin değerlendirmelerin çe-

şitliliği, kadınların kendilerine dair algılarını belirleyen şizofren bir unsur olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Showalter’in Ludlow ve Gilbert’den aktardığı gibi, kadın yazar 

… parmakları yarısına kadar mürekkebe batmış, kirli şallı, dağınık saçlı bir yaratık, 

hiçbir zaman yokluğu hissedilmeyecek eşsiz bir anomali ya da çocuksuz … bir sinir 

hastasıdır. Yine Showalter’ın Heilburn’den aktardığı şu alıntı dikkat çekicidir: unut-

mayalım ki büyük kadın yazarların çoğu hiç evlenmemiştir, evliyken yazanlar ise 

bunu fedakar kocalar tarafından korunan huzur dolu krallıklarda başarabilmişlerdir. 

Çok azının çocuğu vardır (1996a: 167).  

Oysa Amerikalı yazar Ursula Le Guin, yazmak ve annelik pratiği arasındaki 

dışlayıcı/öteleyici ilişkiye değindiği Kadınlar Rüyalar Ejderhalar denemesinde, 

kadınların anneliği tercih ettikleri takdirde yazarlığı bir kenara itmeleri gerektiği, 

tersine yazarlığı tercih ediyorlarsa asla çocuk doğurmamaları gerektiği şeklinde ifade 

edilebilecek ya kitap ya bebek öğretisini eleştirerek, kendisinin üç çocuk doğurup, 

yirmi kitap yazarak bu öğretiye açıkça karşı çıktığını söyler. Yazar olmak için gerekli 

tek şey bir kalem ve bir miktar kâğıttır (1999: 105).  

Le Guin, ünlü Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe’un dünyayı de-

ğiştiren kitaplar listesinde yer alan ünlü romanı Uncle Tom’s Cabin’in büyük bölü-

münü mutfak masasında yazdığını söylediğinde, bir yandan bir kadın yazar için ko-

şulların uygunsuzluğunun altını çizerken, diğer yandan da ne çocuk sahibi olmanın, 

ne mutfak masasında yazma zorunluluğunun yazar olmayı engelleyemeyeceğini vur-

gulamaktadır. Başka bir zorluk vardır ki, tüm maddi engellerin önüne geçebilmekte-

dir: Hayal gücü, yani yazmak için gerekli yegâne şey, daldığı derinliklerden aklın 

misinasına takılarak su yüzüne çıkartılmadan muhafaza edilmek zorundadır. Bir ka-

dın yazar için asıl zor olan da budur (Le Guin, 1999: 113).  
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Aklın egemenliğiyle hayal gücünün yaratıcılığı arasında kalan kadın yazarı, 

Virginia Woolf, balıkçı kız imgesiyle özdeşleştirir. Derin bir gölün kenarında, suya 

sallandırdığı oltasıyla hayallere dalan balıkçı kız/kadın yazar tam gölün derinlikle-

rinde en büyük balığın saklandığı karanlıkları ararken –ki bu süreç kadının bedeni ve 

tutkuları hakkında erkekler tarafından hoş karşılanmayacak konularda düşünmesine 

karşılık gelmektedir- tutkularında söz eden bir kadın, hakkında erkeklerin ne söyle-

yeceklerini düşünerek girdiği trans halinden çıkar ve aklın egemenliğine boyun eğer 

(1999: 4-5). Woolf’a göre bu durum erkek yazarlara oranla kadın yazarların daha sık 

yaşadığı bir durumdur ve kadınların yaratıcılığına maddi imkânsızlıklardan daha çok 

ket vuran bir süreçtir.  

Batı düşüncesinde Kartezyen ikili karşıtlıklar şeklinde kurulan anlam, dile 

ait bir değerler hiyerarşisi yaratır. Woolf’un denemesinde de balıkçı kız hayallere 

daldığında onu kendisine getiren ve tekrar aklın yoluna sokan, akıl ile duygu arasında 

kurulan ikiliğin, akıl ve akılla özdeşleştirilen erkek kodlamasından kaynaklanmakta-

dır. Kadın yazarların kendilerine ait olmayan, fallosentrik bir dil aracılığıyla yazma-

larının önüne geçmek, aklın hâkimiyetine girmeden hayal güçlerini serbest bırakarak 

yazmalarının önünü açmak, ancak alternatif bir kadın dili geliştirmekle mümkün ola-

bilir ki, ileride bahsedeceğimiz Fransız feministlerin temel amacı budur.  

Yine, A Room of One’s Own adlı kitabında kadın yazarlığın sorunsalını 

geniş bir biçimde ele alan V. Woolf, kadının yazabilmesi için önce kendisine verilen 

kimlikten kurtulması yani evdeki meleği öldürmesi gerektiğini savunur. Yazara göre, 

kadın yaşamında kendisi için ne zaman bir şeyler istemeye kalksa, masallardaki cadı, 

büyücü veya kötü kraliçe olur. Đşte kadın yazar bu imgelerin içinden kendi kimliğini 

çıkarmak zorundadır ve en önemlisi kadın yemek masasından kendi masasına ve 

kendi odasına geçmedikçe, yani özgürleşip birey olmadıkça yazamayacaktır (Gubar 

ve Gilbert, 1979: 48-59).  

Kadının melek rolünü bırakıp, yasak bölge ilan edilmiş yazarlıkta, kendisini 

ispat etmeye çalışması büyük bir fedakarlıktır (Gubar ve Gilbert, 1979: 48-59). Bir-

çok kadın yazar ve sanatçı kendilerine tanınan kimlik ile gerçek kimlikleri arasındaki 

uçurumun farkına varmışlardır ve uçurum karşısında dehşete düşmüşlerdir. Bunun en 
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güzel örneklerinden bir tanesi on dokuzuncu yüzyıl Amerikalı kadın ozan Emily 

Dickinson’ın şiirlerinden birinde görülebilir. Adı olmayan bu yapıt Dickinson’ın 

volkan şiirlerinden birisi olarak tanımlanır ve ozanın içindeki yaratıcılık dürtüsü ne-

deniyle duyduğu korkuyu dile getirir:  

Benim volkanımın üzerinde otlar biter 

Sakin bir köşe 

Kuşların rahatlıkla seçebilecekleri bir alan 

Diye düşünebilir herkes 

Ancak altındaki ateşler öylesine kırmızı 

Üstündeki toprak öylesine güvensiz ki 

Eğer açıklayabilseydim 

Yalnızlığım dehşetle dolardı. (Menteşe, 1996: 57) 

Emily Dickinson’un volkanı, o hiç evlenmemiş hatta bulunduğu yerden hiç 

ayrılmamış, sakin hanım hanımcık ev kızı kimliğinin altındaki yaratıcı gücü, gerçek 

kimliğidir. Üzerindeki güvensiz toprak ise sosyal normların şekillendirdiği yüzeysel 

kişiliğidir. Şiirin bitişi hem ilginç, hem de düşündürücüdür. Emily Dickinson, bu 

içinde sakladığı gerçek kimliğinin bir gün ortaya çıkması halinde, en çok kendisinin 

ürkeceğini söylemektedir bize (Menteşe, 1996: 58).  

Gerçekten yazarlık gücünden, yeteneğinden korkmak ve onu saklamak iste-

ği on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl Anglo-Amerikan kadın yazarlarının belirgin 

bir özelliğidir. Örneğin, yazdığı şiirlerini eleştirmesi için Robert Shouthey’e gönder-

diği zaman Charlotte Bronte şu cevabı almıştır: Edebiyat bir kadının işi olmamalıdır. 

Lord Byron, on dokuzuncu yüzyıl kadın romancılarından Maria Edgeworth ile tanış-

tığı zaman hayretler içinde kaldığını yazar. Bu sessiz ve edilgen, babası olmadan 

hiçbir yere gidemeyecek gibi görünen küçük kızın roman yazmak şöyle dursun, ka-

lemi bile tutabileceğinden şüphelendiğini söyler (Gilbert ve Gubar, 1979: 545). Diğer 

taraftan kalemi erkeklikle özdeşleştiren on dokuzuncu yüzyıl Đngiliz şairi Hopkins, 

yaratıcılık erkeğe özgü bir yetenektir, kadınla erkeği birbirinden ayırır (Gilbert ve 

Gubar, 1979: 3) diyerek Batı edebiyatı tarihinde yazarın erkek, yazılanın dişi olarak 

tanımlandığı uzun bir geleneğin temsilciliğini yapar.  
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Tüm bunları duyumsayan ve içselleştiren ünlü Amerikalı yazar Sylvia Plath, 

şiiri Lady Lazarus’ta tüm erkeklere seslenirken, kadın yazarın yaratıcı gücüne ve 

farkındalığına şu dizeler ile vurgu yapar: 

Beni siz yarattınız 

Ben sizin kıymetli eşyanız 

Eriyip bir çığlığa dönüşen 

Som altından bebeğinizim. (1997: 18) 

Tıpkı Plath gibi Susan Coppelman Cornillon da Images of Women in 

Fiction adlı yapıtında şu gerçeğin altını çizer: On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın 

kadın ve erkek yazarlarının büyük bir bölümünde gerçek kadın karakterleri yaratıla-

mamış ve birçok kadın karakter yanlış imajlarla ele alınmıştır. Kadınlık ülküsü er-

kek- egemen toplumun fikriyken, kadının bu toplumda var olabilmesi dişiliğiyle ger-

çekleşir. Toplumun kadına yüklediği baskı ve zorlama onun kadın kimliğini; cinsel 

benliğini yitirmesine, yabancılaşmasına sebep olur ve kadın kendi öz benliğini yitirip 

kendisine empoze edilmiş olan kültürel benliğe geçer. Bu bağlamda kadınlar, sadece 

fiziksel olarak değil, duygusal olarak da doyumsuz olurlar. Fiziksel olarak kendi be-

denine bile yabancılaşmış, kendisini bir öteki olarak gören kadın, kendi öz benliğini 

kullanamaz ve iç dünyasını yansıtamaz (1972: 28-31).  

Günümüzde feminist eleştirinin bir ekolü, geriye gidip tarihin karanlıkların-

dan bilinmeyen, belki de bilinçli bir şekilde unutulmuş kadın metinlerini gün ışığına 

çıkarmış; değerlendirmiş ve kadının gizli gizli, korka korka yazdığı belirlenmiştir. 

Fatmagül Berktay, kadın olmak ile yazmak arasındaki ilişkiyi ve bu sancılı süreci 

aşağıdaki şu sözleriyle dile getirmektedir:  

Kadın olmak ile yazmak arasında karmaşık, çelişkili ve çoğu 
kez de acılı bir ilişki var. Oysa geleneksel olarak, sanatın ve 
edebiyatın cinsiyetinin olmadığı, koşulların kadın ya da erkek 
tüm sanatçılar için aynı olduğu savunulur. Üstelik bu tezin en 
hararetli savunucuları, kadınlardır. Kadın yazarların, ben ka-
dın olarak değil, insan olarak yazıyorum dediklerini sık sık 
duyarız. Oysa şimdiye dek herhangi bir erkek yazarın ben er-
kek olarak değil, insan olarak yazıyorum dediğini duymadık. 
Çünkü varolan toplumda erkek, zaten insanlığın temsilcisidir 
ve bunu ayrıca belirtmesine gerek yoktur. Kadın yazar kav-
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ramı sahiden garip ve gülünç, ama önemli bir gerçeği yansıtı-
yor; kadınlık ve yazarlık, cinsiyete göre bölünmüş ve bir cin-
sin diğerinin egemenliği altında olduğu bir dünyada, kolay 
bağdaşır kavramlar değil. Bunları bağdaştırabilmek; toplum-
sal cinsiyetin, yani kültürel olarak belirlenen kadınlık (ve er-
keklik) kimliğinin getirdiği sınırlamaları aşabilmek zorlu bir 
çabayı gerektiriyor (1998: 7-8). 

Kadın yazar olmak, erkek egemen toplumun önyargılarını ve erkek yazın 

geleneğinin sınırları dâhilinde hareket etme zorunluluğunu çoğu zaman beraberinde 

getirir. Kadın için ben diyebilmek, başlı başına zor bir süreçtir. Egemen kültür, kadı-

na etkin ve özerk bir özne olma hakkını pek az tanır. Bu kültürde kadının simgele-

yen, temsil eden olması çok güçtür. Çünkü kendisi bir simgedir. Simgeleme yetkesi, 

nesneleri adlandırma/tanımlama yetkesi, geleneksel olarak erkeğin elindedir ve o, 

kadını simgelenen bir nesneye dönüştürür (Berktay, 1998: 9). Kadını erkeğin yaratısı 

olarak gören bu geleneği, Sigmund Freud kadın ve erkeklerden oluşan bir dinleyici 

kitlesine verdiği konferansta olanca açık sözlülüğüyle şu sözlerle sergiler:  

Kadın sorunu, çağlar boyunca her türden insanın kafasını 
kurcalayan bir bilmece olmuştur. Aranızdaki erkekler de bu 
konu üzerinde düşünmüşlerdir, mutlaka. Ama aranızdaki ka-
dınlar için böyle bir şey söz konusu olamaz, çünkü zaten ka-
dının kendisi bilmecedir. Bilmecenin bilmece yaratması yani 
kültürel ürünler vermesi beklenebilir mi? (Berktay, 1998: 9). 

Feminist edebiyat eleştirisi bu önyargı ve hâkimiyete içeriden bir tehdit 

oluşturarak, yazın geleneğinin erkek merkezliliğine meydan okumuştur. Bu meydan 

okuma, bazen kadınların yazdıklarında belirgin biçimde kadınlara özgü konuların 

neler olduğuyla ilgilenmek, bazen kadınların gerek kendilerini gerekse dış dünyayı 

algılamalarında ve değerlendirmelerinde kadınlara özgü bir deneyimin ya da öznelli-

ğin olduğunu göstermek, bazen de kadınların kendilerine mahsus ayrı bir söylem ve 

yazın biçimi olduğunu ispat etme çabasında görünürleşmiştir (Abrams, 1996: 71-72).  

Đşte, Showalter’ın … kadın edebiyatının analizi için dişil bir çerçeve inşa 

etmek, erkek modellerini ve kuramlarını uyarlamaktansa, kadınlık tecrübesinin ele 

alınması üzerinden yeni modeller geliştirmek (1996: 102) şeklinde tanımladığı 

gynocritics yani kadın eleştirisi, böyle bir çabadır. Gynocriticism kelimesinde yer 

alan gyno eki, kadına ait olan anlamını içermektedir. Kadına ait/özgü eleştiri anla-
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mındaki kelime, olmadığı varsayılan bir kadın yazınını oluşturmak, önem arz etme-

yen kadın yazarları ve yapıtlarını gün ışığına çıkarabilmek ve kendini ispatlamış ka-

dın yazarların kitaplarını incelemek için ortaya çıkmıştır. Kadınsal yazının kuramını 

oluşturmayı ve yazar olarak, kadına yönelen feminist eleştiriyi hedeflemiştir. Erkek 

yazarların kadın karakterleri nasıl eksik ve yanlış betimledikleri konusu yerine, jino 

eleştirmenler kadın yazarların yapıtlarına tarihsel, izleksel (tematik) ve yapısal bağ-

lamda odaklanırlar (Moi, 1996: 216).  

Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri içinde kadın yazarları ele alan 

bu yaklaşım, gynocritics,  kadınları erkek yazın geleneğinin sınırları içine hapsol-

maktan kurtarır ve kadın kültürünün yeni yeni görünür kılınan dünyasına odaklanır 

(Showalter, 1996: 102). Bu çaba 1970’ler boyunca Patricia Spacks’ın Female 

Imagınation (1975), Ellen Moers’in Literary Women (1976), Showalter’in A 

Literature of Their Own (1977) ile birlikte Gilbert ve Gubar’ın Mad Woman in 

the Attic (1979) çalışmalarıyla devam etmiştir (Nord, 1999: 734).  

Yukarıda adlarını vurguladığımız ve feminist eleştiriye yeni bir vizyon ka-

tan bu eleştirmenler şu görüşten yola çıkar: kadın yazarların ayrı bir geleneği vardır, 

çünkü tarihte kadınlar aynı türden baskılara maruz kalmışlardır. Bu durumda kadın 

yazarların dünyayı ve yaşamı erkeklerden farklı şekilde algılamaları doğaldır, ama bu 

farklılık biyolojik bir ayrımdan kaynaklanmaz. Kadınların, toplumda uğradıkları aynı 

türden baskıların yarattığı bir sonuçtur. Kadınlar toplum içinde bir alt kültür oluştu-

rurlar ve bundan ötürü kadın yazarların romanlarında dile getirdikleri yaşantılar, ser-

giledikleri davranışlar ve savundukları değerler arasında bir birlik, en azından bir 

benzerlik vardır (Showalter, 1977: 11).  

Amerikalı eleştirmen E. Showalter A Literature of Their Own adlı kita-

bında ve Toward a Feminist Poetics adlı yazısında, yazar olarak ele alınan kadınla-

rın tarihinde kadın romancıların üç ayrı grup ve dönem halinde ele alınması gerekti-

ğini ileri sürer. 1984’lerden günümüze kadar ki zaman dilimini üç evreye ayıran gyno 

eleştirmenlere göre: 
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(1) Feminine (dişi) Dönem (1840-1880): Bu dönemde kadın yazarlar erkek 

yazınına öykünerek, onların kadın doğası hakkındaki görüşlerini, varsayımlarını ka-

bullenerek, yani erkek kültürü içinde onlarla yarışarak ve onların başarılarına ulaşa-

bilmek için yazarlar. Bu dönemin en belirgin özelliği, kadın böylece hem kimliğini 

gizler, hem de yapıtının değer kazanmasına olanak sağlar. Örneğin Đngiliz yazınında 

George Eliot, Currer Ellis ve Acton Bell gibi adlar; aynı dönem Amerikan yazınında 

ise kadın yazarlar erkek takma adı yerine, kendi kimliğini önemsizleştirici ben sıra-

dan önemsiz biriyim etkisini bırakan takma adlar kullanırlar; Fonny Fern, Fanny 

Forester, Grace Greenwood gibi.  

(2) Feminist Dönem (1880-1920): Bu yıllar arasındaki ikinci evrede kadın 

yazarlar artık erkeklere öykünmezler, bilinçli olarak erkek geleneğinden ayrılırlar ve 

feminist bir tavırla kadınların uğradıkları haksızlıkları dile getirirler. Bu bir protesto, 

bir başkaldırı dönemidir. Kadınlara yapılan haksızlıklar, kadınların toplumsal ve di-

ğer baskılar nedeni ile çektikleri acılar, artık dile getirilir. Zaman zaman feminist ve 

Marksist idealler birlikte görülür. Amozon ütopya’larından bu dönemde söz edilir.  

(3) Kadın Dönemi: 1920’lerden günümüze kadar geçen süreç. Artık kadın 

yazarlar ne öykünürler, ne de tepki içerisindedirler, çünkü her ikisi de bağımlılık 

demektir. Artık kadına özgü sanatın kaynağı olarak kadın yaşantısına eğilirler ve 

kendi kimliklerini, kendi sanatlarını, kendi dillerini ve hatta kendi estetiklerini ya-

ratmayı başarırlar (Showalter, 1986: 125-142).  

Yazar olarak kadına eğilen eleştiriye bir başka örnek yukarıda sözünü etti-

ğimiz Susan Gubar ve Sandra Gılbert’ın The Mad Woman in the Attic adlı yapıtı-

dır. Birinci ciltte 19. yüzyılın Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte Bronte, George 

Eliot, Elizabeth Baret Browning ve Chiristina Rosetti gibi romancı ve şairlerini seçe-

rek inceleyen Gılbert ve Gubar, kadın yazarların ataerkil bir toplumda karşılaştıkları 

zorlukları, baskıları ve bunlara karşı örtülü bir biçimde tepki gösterirlerken nasıl bir 

strateji kullandıklarını ortaya koymaya çalışırlar (Moran, 1991: 234).  

Gılbert ve Gubar ilk önce kadın yazarların romanlarını nasıl olumsuz bir or-

tamda yazmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerler. Bu ortam olumsuzdur, çünkü 
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yazarlığın bir erkek işi olduğu ve kadının elinin hamuruyla bu işe burnunu sokmama-

sı gerektiği inancı çok yaygındır (1979: 3). Gılbert ve Gubar’a göre, edebi yapıtları 

yazmak, erkek işi kabul edildiğinden kadın yazarların eserleri cinsiyetlerinden dolayı 

eleştirilip, kadınsı veya duygu yüklü damgasıyla etkilenir. Buna karşılık, kadın yaza-

ra da erkek yazınını taklit etmek, kimliğini ve cinsiyetini saklamak ve yazmayı plan-

ladıklarını örtülü anlatmak düşer. Kadın yazar, erkek yazar karşısında kendisin güç-

süz hisseder. Ataerkil Batı kültüründe metnin yazarı bir baba, bir ata, hayat verici 

estetik bir patriyarktır; kalemi penisi gibi doğurtucu gücün bir aracıdır. Fallus-

tan/kalemden ve otoriteden yoksun olan kadın ise, erkek yazarların yapıtlarında bir 

gölge ve fikri sorulmayan bir varlık olarak kalır: baskı altındaki kadın, metin içinde 

hapsedilip susturulmuştur (Gılbert ve Gubar, 1979: 12-13).  Kısacası, kadının eline 

kalem alması yalnızca yakışıksız bir davranış değil, adeta doğaya karşı işlenmiş bir 

suç, bir yerini bilmeme örneğidir, bir küstahlıktır.  

Gılbert ve Gubar’a göre erkek egemen toplumlardaki bu koşullar altında 

eline kalemi almak bir kadın için psikolojik olarak çok zordur. Evdeki melek rolünü 

bırakırken duyacağı yetersizlik korkusunun, aşağılık korkusunun ve yasak bölgeye 

tecavüz kaygısının kadında bir yazarlık bunalımına yol açması doğaldır. 19. yüzyıl 

boyunca kadın romancılar bu olumsuz koşulların doğurduğu öfke içinde yazarlar 

ama zamanla bunalımı aşmayı, ataerkil düşüncenin kendilerine uygun gördüğü rolü 

reddederek kadınlara özgü bir roman geleneği oluşturmayı başarırlar (1979: 48-59). 

Kadın romancılar ataerkil düzene duydukları isyanı açıkça değil de kaçık bir kadın 

karakter aracılığıyla dile getirirler. Bir yanda yapıtın kadın kahramanı melek prototi-

pini temsil ederken, deli kadın canavar tipine uyar, böylelikle kadın yazarın bölün-

müş kişilği, yani iki beni dramatize edilir. Çünkü kadın yazar, gerçekte ne olduğu ile 

ne olması gerektiği arasında bölünmüşlüğü yaşamaktadır ve yapıtın karakterleri bu 

yaşantıyı sergiler (Gılbert ve Gubar, 1979: 73-78).  

Kadın yazar konusu ele alınırken, bu araştırmalar aynı zamanda kadın ro-

mancıların, erkek eleştirmenlerce nasıl karşılandığı konusunda da araştırma yaparlar. 

Örneğin Elaine Showalter A Literature of Their Own adlı inceleme kitabının bir 

bölümünde bu konuyu ele alır. Showalter, bu yapıtında 19. yüzyıl kadın yazarlara 
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karşı alınan tavrı dile getirir. Showalter’e göre Lewes ve Mill gibi olağanüstü bilim 

adamlarına karşın 19. yüzyıl kadın dünyasında genel kanı, kadın yazın yapıtlarının, 

erkeğinden daha az değerli olduğu yolundadır; çünkü o dönemde tıp ve biyoloji bi-

limlerinde kadının biyolojik olarak zayıf ve ikincil, cinsel ve biyolojik bazı fonksi-

yonları nedeni ile zihinsel bakımdan yetersiz olduğu inancı egemendir (Showalter, 

1977: 73-99). Ayrıca kadın yaşam deneyiminin dar çerçevesi nedeni ile de, kadınla-

rın ilgi çekici ve başarılı roman yazamayacaklarına inanılır. Ancak 1860’tan sonra 

her iki önyargıyı da aşarak en çok satan romanlar arasına giren kadın romancıların 

yapıtlarına da bu kez toplumsal ahlaki değerler açısından karşı çıkılır. Nasıl olur da 

bir kadın bir erkek gibi kalemini özgürce kullanabilir? Bu konuyla ilgili olarak 

Francis E. Paget adlı bir sanat eleştirmeninin 1860’larda kadın romancılar için söyle-

dikleri oldukça dikkat çekicidir:  

Hiçbir erkek ne bu kitapların bazıları gibi kitap yazabilir, ne 
de yayınlamaya cesaret edebilir; hiçbir erkek, kadın ihtirasını 
böylesine anlatamaz … Hayır! Bunları yazanlar kadın, bu ka-
dınlar yazıları ile ruhlarını düşmana (şeytana) yaklaşan gö-
revleri yerine getiriyorlar; kötülüklerin üstünü hoşgörü ile ör-
tüyorlar, zaafları çekici yapıyorlar, kontrolsüz ihtiraslar, açık 
saçık ayrıntılarla anlatılıyor, kendini beğenmişliği, lükse düş-
künlüğü, inatçılığı, bencilliği en kötü şekiller ile beğenilir ya-
pıyorlar … Bunları kadınlar yapmıştır –ve böylece güçlerini 
kötüye kullanmış, yeteneklerini rezil etmişlerdir- oysa ki 
kendi çağları arasında parlak ve aydınlık ışıklar gibi durabi-
lirlerdi (Showalter, 1977: 153). 

Kadın romanlarını eleştiren kuşkusuz sadece Paget değildir. George Eliot’un 

erkek değil, kadın olduğunu geç anlayan bir köşe yazarı önce methettiği Adam Bede 

romanını 1859’da şöyle karalar: Adam Bede’nin yazarı, … eğitilmemiş ahlaki değer-

leri olan, iyi gözlemci, kurnaz bir kadın;… bu kafasının dikine giden bayan daha çok 

satış amaçlı gösterişli duygular ve dini terimler kullanıyor… Böylece güle güle Bay 

Eliot, hoş geldin Bayan Biggins (Laski, 1983: 63). 

Kendilerini küçümseyen erkek yazarlara karşı kadın yazarlar, yapıtlarındaki 

ortak temalar, ortak örüntüler ve benzer stratejiler aracılığıyla kadının alt kültürünün 

ve kimliğinin yansımasına yarayan farklılıkları ortaya çıkarırlar.  
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Đşte bu yüzden kadın eleştirisi her türlü yazının cinsiyete ilişkin izler taşıdı-

ğını varsayar (Showalter, 1998: 50). Her yazar, kadın ya da erkek kendi cinsiyetleri-

nin bedenleri ve bilinçleri üzerine kazdığı tecrübeyi dile getirir. Bu açıdan tamamen 

politik ve polemiğe dayalı bir tarzı olan feminist eleştiriden ayrılan kadın eleştirisi 

kendine dönük ve tecrübeye dayalı bir analiz biçim ortaya koyar. Carolyn Heilburn 

ve Signs dergisinin editörü Catharine Stimpson arasında geçen bir diyalog bu farklı-

lığı anlamamız açısından oldukça önemlidir. Heilburn ve Stimpson diyaloglarında, 

feminist eleştiri içinde, aslında birbirini tamamlayan iki farklı yaklaşımdan bahseder-

ler. Stimpson kendi tabiriyle metinsel arkeolojiye girişirken, edebi metinlerde yoklu-

ğun varlığıyla yani boşluklarla, deliklerle, olması beklenenin kayıp olduğu noktalar-

la, kadın temsilinin gerçekleşmediği ya da eksik gerçekleştiği yerlerle ilgilenmekte-

dir. Bu kayıp noktalar adet kanaması, doğum ya da kadın şiddeti gibi olaylardır ve 

bunlara edebiyatta pek rastlanmaz. Đkinci olarak Stimpson, edebiyatın tüm dünyasal 

faaliyetleri erkekleştirmesini eleştirir. Örneğin, bir kadında agresif ve egosentrik ola-

rak nitelendirilen bir davranış, erkekte özgürlük ve benlik arayışı olarak görülebil-

mektedir. Heilburn ise hayali dünya ve onun kadın yaratıcısı ile ilgilenmektedir. 

Stimpson’ın geçmiş günahları ve hatalarını aradığı noktada, Heilburn hayal gücünün 

izini sürmekte, erkekleşen toplumun görmemizi engellediği şeyleri görmeyi arzula-

maktadır (1975: 62-64). Stimpson daha çok feminist eleştiriye denk düşen bir yakla-

şımla konuşurken, Heilburn kadın eleştirisi perspektifinden hareket etmektedir.  

Heilburn’ün de savunduğu gibi yeni bir kadın söyleminin imkânlarını sağla-

yan hayal gücünün izini sürmeli veya Virginia Woolf’un balıkçı kadın’ı gibi misina-

mızı gölün derinliklerinden çıkarmadan hayal gücümüzün gittiği yere kadar onu ta-

kip etmeliyiz. Çünkü hayal gücünü takip etmek, kadın yazını ve dili açısından erkek 

yazınından çok farklı deneyim olanakları yaratmaktadır.  

Sonuç olarak bu bölümde ele aldığımız yeni bir kadın söyleminin imkânla-

rını araştıran bu yaklaşım, bundan sonraki konu başlığımız postyapısalcı Fransız fe-

minist kuramcıların yapıtlarında görünürleşmektedir.  
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3.4. Postyapısalcı Fransız Feminizmi ve Yeni Bir Kadın Dilinin Orta-

ya Çıkışı  

Toplumsal cinsiyet ve dil konusu kadın çalışmaları alanının en tartışmalı 

konularından birisidir. Deborah Cameron’un da belirttiği gibi dil hakkındaki feminist 

görüşler çeşitlidir. Dilin üzerinde tartışmaların çok farklı düzeylerde kurulmuş olma-

sıyla temellenen bu çeşitlilik, feminist düşünce içinde kendini kadın hareketinin di-

namiklerine bağlı kalarak dilbilim içindeki tartışmalarla, psikoloji, sosyoloji, antro-

poloji, halk bilim ve iletişim alanlarından yaklaşımlarla kaynaşarak yeni biçimler 

oluşturmak şeklinde göstermektedir. Dil ve toplumsal cinsiyete dair araştırmaların 

feministler tarafından yeniden ele alınması 1970’lerde mümkün olabilmiştir. Dil ve 

toplumsal cinsiyet meselesine feminist bir bakışın yeniden belirginleşmesi 

1980’lerden itibaren bu alanda hem daha derinlemesine arşiv araştırması içine giril-

miş olması, hem de sosyal ve insani bilimlerin her alanında olduğu gibi kadınların 

ürettiği yeni metinlerin ortaya çıkması dil sorununun toplumsal cinsiyet kavramı ile 

ilişkilendirilmesine olanak sağlamıştır (1998: 1).  

Feminist araştırmacıların dil ve toplumsal cinsiyet konusuna eğilmeleri fark-

lı bir çerçeve sunmuştur. Feminist dil çalışmalarında, özellikle toplum dilbilim 

(sociolinguistic) alanında yapılan çalışmalar eleştirel bir bakışla inceleme yoluna 

gidilmiştir. Bu çalışmalar feminist düşüncenin ayrıldığı noktaları, karşı duruşunu 

gösterdiği aşamaları ortaya koyması açısından hâlâ referans verilen çalışmalar olarak 

literatürde yer almaktadır. Feminist araştırmacılar dilin yapısına odaklanarak, kadın-

ların erkek dilinin standartlarından sapma noktalarını bulmaya yönelen ifadeler üze-

rinde yoğunlaşmışlardır. Kalıp yargıları sorgulayan ve 1980’lerdeki bu konuyla ilgili 

çalışmaları bir araya toplayan en önemli yapıtlardan biri Language, Gender and 

Society (Dil, Toplumsal Cinsiyet ve Toplum)’dır. 1983 yılında yayınlanan bu kitabın 

giriş bölümünde Thorne, Kramarae ve Henley, bu düşüncelerin kuram ile desteklen-

medikleri sürece yüzeyde kalan ifadeler olmaktan öteye geçemeyeceklerini vurgula-

mışlardır.  

Dil ve toplumsal cinsiyete odaklı çalışmaların kuram arayışı Kıta Avru-

pa’sında dil ve dilin yapısı üzerinden tartışmalarda yoğunlaşırken, Kuzey Amerika ve 
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Đngiltere’de dilin kullanımına yönelen ve konuşma sürecini merkeze alan bir eğilimle 

şekillenmiştir. Kıta Avrupa’sında özellikle Fransa’da kendini belirgin bir şekilde 

göstermiş olan psikalaniz ve yapıbozumculuk, Fransız feminizminde etkili olurken, 

bu etkinin izleri dil alanındaki çalışmalara da yansımıştır. 1968 yılında meydana ge-

len toplumsal hareketlerde, barikatlarda erkeklerin yanında yer alan kadınlar süreç 

içinde, kendilerini sadece kadınlardan oluşan gruplar içinde bulmaya başlamışlar ve 

kişisel olanın ve bilinçaltının izlerini sürmek için psikanalize odaklanmışlardır. Fran-

sız feminist kuramcılar ise, Avrupalı felsefeden (Marx, Nietzsche ve Heidegger), 

Derrida’cı yapıbozumculuktan ve Lacan’cı psikanalizden yola çıkarak dilin yapısına 

yoğunlaşırlar (Moi, 2002: 94). 

Fransız feminizmi kavramı, psikanalitikten ütopiğe kadar uzanan birçok ya-

zarı ve eleştirel yaklaşımı içine alır. 1970’lerin sonlarında Anglo-Amerikanların 

Franız feminizminden etkilenmelerinde bir dizi Fransız feminist eleştirmenin önemli 

yazılarından alıntıların oluşturduğu bir antolojinin, New French Feminism’in basıl-

masının büyük rolü vardır. Bu kuramcılar içinde en önemlileri Julia Kristeva, Luce 

Irıgaray ve Helene Cixous’dur. Bu üç yazarı birleştiren, anladıklarımızın yapısının 

dilin içinde ve dil tarafından şifrelendiği ortak inancıdır. Bu üç kuramcı, dil sistemle-

rinin aranıp bulunabilen ve bölünüp parçalarına ayrılabilen iç çelişkiler üzerine kuru-

lu güç sistemleri olduklarına inandıkları için yapısökümcüdürler (Humm, 2002: 139).  

Fransız feministleri dilin süreçlerine, özellikle bebeğin dili öğrenmesine 

odaklanarak ataerkil konuşmanın yapısını bozmayı amaçlamaktadırlar. Fransız femi-

nizminin merkezinde De Beauvoir’in öteki olarak kadın kavramı bulunur. Çağdaş 

Fransız feministleri, De Beauvoir gibi, dişil dilin bastırıldığına inanırlar- dişil dil 

toplumsal ve kültürel konuşmanın ötekisidir. Fransız postyapısalcı ekolünün temsilci-

leri olan Irıgaray, Cixous ve Kristeva gibi kuramcılarla dişil dil gündeme katılmıştır 

(Humm, 2002: 140).  

Dişil dili araştırmanın Fransa’da başlaması sürpriz değildir. Fransız felsefe-

sinde (örneğin varoluşculuk) dil her zaman kültürel bir olgudan daha fazlası olmuş-

tur. The Second Sex’te Simone de Beauvoir, temsiliyeti seçen yazarlar için dille 

ilgili felsefi varsayımların önemini açıklar. Feminist eleştirideki yeni eğilimler 
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Beauvoir’in fikirlerine çok şey borçludurlar. Fransız feministlerince bir dişil dil yara-

tılması, dilin dönüştürücü güçlerinin her zaman entelektüel gündemin bir parçası 

olduğu bu entelektüel bağlamda görülmektedir. Fransız dili sessiz ési ile dişil olanın 

ezilmesini daha iyi gözler önüne serer. Kristeva, Cixous ve Irıgaray fallosantrik dile 

karşı muhalefet ederler, ama farklı direniş biçimleri ve farklı stratejiler ileri sürerler. 

Yine de, dilin, erkeklerin dünyayı kendilerine mal ettikleri merkezi mekanizma oldu-

ğu konusunda anlaşırlar. Erkeklerin kadınları sömürgeleştirdikleri dilsel aracın, sem-

bolizmin lehine duyumsallığın değerini düşürmelerini olduğunu ileri sürerler 

(Humm, 2002: 141). Birçok feminist dilbilim kuramcısı da, dil ve edebiyat düzle-

minde yeni bir kurmaca ve eleştiri boyutuna yapılan bu vurguyu şiddetle destekle-

miştir.  

Bu kuramcıların amacı ne erkeklerin yazdığı edebiyat yapıtlarında kadını 

küçülten, aşağılayan seksist tutumu ortaya çıkarmak, ne de kadın yazarların tarihini 

araştırmak, yapıtlarını incelemektir. Amaç, kadınlığın, kadın söylemiyle bağıntısını, 

kadına özgü söylemin özellikleni belirlemektir. Başka bir deyişle amaç, kadınlığın 

kuramını oluşturmaktır. Bu kuramcıların kadın söylemini bu denli önemli saymaları-

nın nedeni, kadın için baskıcı olan, onları ezen Batı kültürünün dil ile olan bağıntısı-

dır. Erkeğin üstün ve merkez olduğuna dayanan bu kültürde erkeğin bu konumunu 

destekleyen yalnızca din ve felsefe değil, aynı zamanda dil olmuştur (Moran, 1991: 

237).  

Tıpkı Moran gibi, Dale Spender da, Man Made Language (Erkek Üretimi 

Dil, 1980) adlı yapıtında kadınların kullandıkları dilin erkekler tarafından üretilmiş 

bir dil olması nedeniyle onların baskı altına alındığını düşünmektedir. Anlamın kuru-

luşu ve dilin kodlanması, Spender’ın erkek üretimi dil kavramının çatısını oluşturur. 

Kadınlar kendilerinin olmayan, gerçek anlamıyla erkekler tarafından üretilmiş olan 

anlamları kodlayan bir dili kullanmak zorundadırlar. Üstelik isimlendirilmenin erkek 

egemenliğinde gerçekleştirilmesi, diğer bir deyişle tanımlamaların erkekler tarafın-

dan yapılıyor olması cinsiyetçiliği kurmaktadır. Dilin cinsiyetçi kuruluşu, kadınların 

cinsiyetçi bir tavırla ele alınmalarını sağlayan bir düzen sunmaktadır (1998: 93).  
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Cinselliğin adlandırılmasında da erkekler kendilerini esas almışlar, kadınlar 

eksik erkek tanımlaması üzerinden adlandırılmışlardır. Kadınların cinselliğine dair 

adlandırılmalarında (frijit, iktidarsız gibi) hakim grup tarafından yapılmış olması, 

bunların kadın deneyimlerini yansıtmadığının bir göstergesidir (Spender, 1998: 176). 

Spender, kadınların iktidarını yapılandıran bir dile ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu 

dil aracılığıyla susturulmuş grup olmaktan çıkabileceklerini vurgulamaktadır.  

Bundan dolayı erkeklerin egemenliğini sağlayan bu dile karşı savaşmak, 

onun egemenliğini kırmak ve kadınlığa dayanan bir dil, bir écriture fémininé yarat-

mak gerekir.  

Écriture fémininé eleştirmenler, kadın cinsiyetinin belirleyiciliği ve cinsiyet-

le yazı stili ve şekilleri arasındaki ilişkiye odaklanırlar. Kadınların gerçek fiziksel 

istekleri, eğer yazıda sembolize edilirse, zıt bir dil oluşturabileceği bu eleştirinin baş-

langıç noktasıdır. Bu isteklerin büyük çoğunluğu bilinçaltındadır. Eleştirmenler, 

Freud’un bilinçaltı, sözdiziminin bozulmasıyla temsil edilir görüşünden yola çıkarak, 

benzer şekilde, kadınların bilinçaltının geleneksel edebiyat eleştirisinin düzenli söz 

dizimini bozabileceğini öne sürmüşlerdir (Spender, 1998: 144).  

Her Fransız eleştirmen écriture fémininé’nin ana hatlarını değişik bir edebi 

olasılık kullanarak çizer. Kristeva, The Revolution in Poetic Language’de (1984), 

erkeklerin yazdığı metinlere odaklanarak, erken bebeklikte, dil öncesi yaşantıda böy-

le bir dilin var olduğunu öne sürer. Irıgaray, (écriture fémininé’den çok) parler 

femme kavramını tercih eder, çünkü parler femme hitap biçiminden (birinin ne ya da 

nasıl konuştuğu) çok hitap tarzıyla (kadınla konuşma) belirlenir. Cixous ise The 

Newly Born Woman’da (1987) kadın bedenini yazmanın gerekliliğini ve cinsiyete 

özgü ritmlerin ve arzuların benimsenmesi gerektiğini vurgular. Bedeni yazmak ve 

sesini dinlemek, Cixous’a göre yeni bir seçenek dil oluşturacaktır (Spender, 1998: 

144).  

Dilin yapısına yoğunlaşan feminist ilgi söz konusu olduğunda akla gelen ilk 

isim yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Julia Kristeva’dır. Kristeva’nın amacı 

psikoseksüel olan ile dilsel olanı birbirinden ayırmaktır; Marksist, Lacancı, yapısalcı 
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ve postyapısalcı yaklaşımları birleştirir. Dil ediminin kazanım süreci üzerinde çalışan 

kuramcı anne-çocuk ilişkisinin psikanalitik görünümleriyle yakından ilgilenmiştir. 

Kristeva, çocuğun gelişimindeki anlam verme edimini kazanma yolunda iki önemli 

ve birbirinden kopuk gibi düşünülen imgesel ve simgesel düzeni birbirine bağlı görür 

(Donovan, 2005: 213-215).  

Bilindiği gibi Freud-Lacan çizgisi, kadınları çocuğun gelişimindeki imge-

sel/oedipal ve simgesel/ayna diye ayrılan iki evreden ilkine hapseder. Kız çocuğun 

anne bedeninden çözülemeyip, imgesel evrede takılı kalması onun simgesel aşamada 

elde edilen dil sürecinin de dışında kalmasına neden olur. Yani kız çocuğunda eksik 

duygusunun oluşması, ayna evresinde gerçekleşir. Ayna evresinde bebek, annesinin 

kucağında aynadaki görüntüsüyle karşılaşır ve kendi imgesiyle annesinin imgesinin 

arasındaki farkın ayrımına vararak aynadaki görüntüsünün kendisi olduğunu fark 

eder. Bu bebeğin simgesel düzene adım atacağı, kendini ötekinin yansıması yoluyla 

ben olarak tanımlayacağı bir aşamadır (Butler, 1989: 104).  

Bu tanımlama ve kimliklenme aşamasında, Lacan-Freud, kız çocuğunun ay-

na karşısında fallusun yani düzenin babanın yasasıyla yönetilen toplumsal alanın 

temel göstereninin yokluğunu, dolayısıyla eksikliği fark ederek söylem düzeninin 

içinde yerini alamadığını anlar. Kadın, simgesel düzene geçemediği için, dille kendi-

ni ve cinsini ifade edemeyecektir. Đfadesi olmayan nesnenin kendisi de yoktur. 

Lacan’a göre Baba Yasası tüm dilsel göstergeleri sembolik olarak yapılandırır ve 

kendini evrensel olarak dayatır (Işık, 1998: 73-74). 

Lacan’ın sembolik düzenini eleştiren Kristeva’ya göre, dilin semiyotik ka-

rakteri yıkıcı bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyel anne bedeni ile bağlantılı oldu-

ğundan, dilin içine bedeni tekrar taşıyacaktır. Bu, kadın bedeninin dil içinde hayat 

kaynağı olarak yeniden kurulması anlamına gelecektir (Butler, 1989: 117).  

Sonuç olarak Kristeva, Lacan’ın imgesel ve simgesel ayrımının yerine se-

miyotik ve simgesel ayrımını getirir (Moi, 2002: 160). Feminist kuramcıya göre se-

miyotik olan cinsel farklılıkların mevcut olmadığı bir döneme işaret etmektedir. Bu 

bakımdan semiyotik olanın güçlenmesi geleneksel cinsiyet bölünmesinin de zayıfla-
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masına sebep olacaktır (Moi, 2002: 164). Erkek egemenliği altında nasıl feminin 

marjinal olarak tanımlanıyorsa, dil içinde semiyotik marjinaldır (Moi, 2002: 165). 

Kristeva dilbilimde Saussure’un language kavramından uzaklaşarak, konuşan ya da 

üreten öznenin nasıl hareket ettiğini, nasıl yön değiştirdiğini ve yine nasıl yitip gitti-

ğini (Rıfat, 2005: 143) irdelemeye yönelmiştir. Bu bakımdan da dil yapısına dair 

feminist bakışın öncülerinden olarak değerlendirilmektedir.  

Fransız feministlerin ortaya koyduğu bir başka yaklaşım, var olan dil düze-

neği içinde bir yeniden okuma ve hiç yazılmamış olanı yazma düzeni kurarak, saklı-

da kalan sözcüklerin katılımıyla, daha içeriden bir dönüşüm önerisi getirir. Bu yakla-

şımın belirgin temsilcisi, bir eleştirmen ve yorumcu olmasının yanı sıra, kurmaca 

metinler de yazan bir kuramcı, Hélené Cixous’tur.   

Cixous, dil ve yazma gibi iki önemli araçtan, kültürel olanın kuruluşunu ir-

delemek için yararlanır. Kültürel olan, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı kurulmakta-

dır. Kültür/doğa, yazma/konuşma ikilikleri, erkek/kadın ikiliğinde, hep kadının aşağı 

tutulmasıyla süre gelmiştir. Kültürün erkek egemen baskınlığına, eril dil yapısına 

karşı koyabilmek için kadınlar kendi dil uzamlarına ulaşmak zorundadırlar. Bu, dişil 

yazıdır. Bu yazı/n babadan değil, anneden türemiştir. Kadınların erkeklerden farklı 

bir ifade evreni vardır. Dişil yazın sese yakındır. Çünkü konuşmayla ilişkilidir. Bu da 

onu ritme yaklaştırır ve bilinçdışıyla ilişki kurar (Newton, 2000: 210-211).  

Daha önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, arkaik yerli kültürün kurulu-

şundan itibaren kadınlara atfedilen önemsizleştirilen konuşma aslında o kadar da 

niteliksiz bir edim değildir. Men edildikleri dile sahip olma evresi, aslında kadınlar 

için bir yoksunluk değil, bir avantaj barındırmaktadır. Elaine Aston’un da belirttiği 

gibi hem dişil konuşma, hem de yazmada kadınlar, gerçekten de varlık gösterdikçe 

çok kazanacaklardır:  Konuşma kadın için güçlü bir kural bozucu edim, yazma ise 

dönüşüm için ayrıcalıklı bir uzamdır (1995: 47).  

Cixous’a göre kadın yazını, sembolik olanın dışladığı annenin sesinin ya da 

arkaik olanın iletilmesidir. Cixous kültürün kıyısında yer alan kadınları model olarak 

görmektedir; en otantik ses onlarındır, yani cadıların, delilerin, histeriklerin sesleri-
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dir. Histerik, hep kıyıda duran ilahi bir ruhtur … O düzene sokulamayan kadınsı ya-

pıdır (Humm, 2005: 219).  

The Laugh of the Medusa (Medusa’nın Gülüşü), Cixous’un kuramının en 

olgun hali olarak görülür ve burada feminist kuramcı şunu ilan eder:  

Artık kadınlar çok uzaklardan geri dönmekteler; hep var 
olandan: hariçten, cadıların yaşadığı çalılıktan; aşağıdan; kül-
türün ötesinden. Kadınlar kendi farklılıkların, kendi bedenle-
rinin otantik doyumuyla yazmalı, konuşmalıdır. Kendinizi 
yazın. Bedeniniz duyulmalı. Ancak o zaman bilinçaltının 
sonsuz kaynakları ortaya çıkacaktır. Kadınlar konuşmalı ve 
böylece ezilişlerine dayanan tarihe yıkıcı bir giriş fırsatını 
yakalamalıdırlar. Yazmalı ve böylece kendilerine anti-logos 
silahıyla yol açmalıdırlar. Kadınlar sessizlik kapanından kur-
tulmalı, yalnızca kıyı ya da harem olan alanı kabul etmeye 
yanaşmamalıdır (2001: 112).  

Kadınlara kendilerini yazmalarını önerirken Cixous, dişil dil ile ilgili olarak 

şunların altını çizer: Kadının otantik dili organik, erotik ve bütüncüldür. Bunun kay-

nağı da pre-oedipal annedir. Đyi ilişkiler fallik mistifikasyonla genellikle kirletilmiş 

de olsa, bir kadın asla anneden uzak değildir. … onda, daima, o iyi anne sütünden 

biraz olsun bulunmaktadır. Beyaz mürekkeple yazar o. Kadının gerçeği akıcıdır, ka-

tegorize edilemez; fallik mantığı ifade eden, ya o ya bu diyen, sado mazoşist ikilem-

lerin ötesindedir (Humm, 2005: 220).  

Yukarıda da vurgulandığı gibi, Cixous, kadınların kendilerini yazabilmeleri 

için öncelikle kadın merkezli bir cinsellik için çaba sarfetmeleri gerektiğini söyler. 

Eğer erkekler penisle yazıyorlarsa, kadınlar yazabilmek için arzularının yerini keş-

fetmek zorundadırlar. Cixous’un kullandığı beyaz mürekkep metaforu, yani anne 

sütüyle yazı, sembolik düzenin dışına itilen pre-oedipal anne bedeniyle yeniden bü-

tünleşmesinin bir simgesi olmakla birlikte, fallo(go)sentrik düzene alternatif olarak 

kadın yazınının kaynağına işaret eder (Klages, 2001).  

Luce Irigaray da anne-kız ilişkisinin otantik kadınsı imgelemin yeniden can-

landırılmasının kaynağını oluşturabileceğini iddia etmektedir. Irıgaray’a göre, 

desideratum (olması gereken) şudur: kadınlar özne haline geldikçe, anneler ve kızlar, 
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Baba’nın oyununda bir nesne ve hasım olmak yerine, özneler ve kendi gerçeklerinin 

savunucuları haline gelebilirler (Humm, 2002: 220).  

Luce Irıgray’ın beden dilini yazma girişimi her ne kadar metodolojik olarak 

Kristeva ve Cixous’la benzerlik gösterse de onlardan farklı bir çizgi izlemiştir. Lacan 

gibi Irıgaray da imgesel ve simgesel dönem ayrımına ilgi göstermiştir (Tong, 1989: 

226).  Ancak onun ayrımı, Lacan’ınkinden farklıdır. Irıgaray’a göre, fallosentrizm, 

karşıt ikilikler şeklinde işleyen bir sistemdir. Bu sistem içinde penis (fallus)/vajina 

ikiliği, kadın cinselliği/eksikliği karşısında penisi avantajlı konuma sokan bir ikiliktir 

(Harmon, 1996).  

Kadının eksikliği yapıbozumuna uğratıldığında, aslında bir fazlanın, bir ar-

tının da işaretidir. Irıgaray da bu artı ile ilgilenir. Irıgaray eksik düşüncesini fazlaya 

dönüştürerek, fallosentrik dil sistemine içkin bu ikiliğe meydan okur. Erkeklerin 

dünyaya nesneleştirerek kadınlar dâhil her şey ve herkes adına konuşmak için kul-

landıkları araçlardan biri olan simgesel söylemin içine kaymayacak bir kadın dilinin 

olabilirliğini araştırır. Feminist kuramcıya göre ikili karşıtlıklarla inşa edilmiş Batı 

kültürünün fallogosentrik yapısı, kadın bedenini ve kadın cinsel hazzını dışlar, onun 

sembolik düzen içinde temsilini imkânsız kılar (Showalter, 1998: 46).  

Erkeklerin kadını bir atık gibi algılayan bu anlayışını aşmaya dair Irıgaray 

üç strateji önerir. Đlk olarak kadınlar dilin doğasına önem vermelidirler. Kadınların 

edilgen konuşmaktan çok, bir araya gelerek aktif bir konuşma tarzı edinmeleri gerek-

tiğini vurgulamaktadır. Đkinci olarak kadın cinselliğinin çok boyutlu olduğunu ve 

kadın bedeninin zevki çoğul organlarla yaşadığına işaret etmektedir. Üçüncü olarak 

da, kadınların erkek egemenliğine karşı savaşında erkeklerin onlara dayattığı imgele-

ri büyüterek geri yansıtmaları gerekmektedir. Irıgaray fallus merkezli anlayışın karşı-

sında durarak çoğul anlamların izinden gitmiştir (Tong, 1989: 227).  

Kısaca özetleyecek olursak écriture fémininé, postyapısalcı feminizmin, 

edebiyat eleştirisine taşıdığı bir tür tekniktir. Kadınların, özel alanda, evin içindeki 

dört duvar arasında, kendileri ve birbirleriyle bırakıldıkları dünyanın, özel bir dili 

vardır. Bu dil, binlerce yıllık erkek-egemen iktidarın dışında kalan ve bazen kadınla-
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rın anlayabildiği, beden hareketleri, sözcükler ya da uyaklı dizelerle (ritm) zenginleş-

tirilmiş bir örüntüdür. Bu dil kadın ve kadın bedeniyle ilintilidir. Écriture fémininé, 

şimdiye dek çok ifade edilmemiş bu kadın dili için metaforik bir havuz oluşturma 

çabası olarak görülür. Đşte, bu metafor havuzunu biriktirme söylemi ve bunun için 

kullanılan teknikler, écriture fémininé (dişil yazı/n) kavramının ta kendisidir (Humm, 

2002: 143-144).  

Phallocentrism (fallusmerkezcilik) ve logocentrisizm (sözmerkezcilik) kav-

ramlarını birleştiren ve fallusmerkezli söz anlamı taşıyan phallogocentricism, kültür-

de marjinal kalan, baskılanan ve gizlenen ne varsa, onu vurgulamak ve sunmak ama-

cındadır. Burada fallus, dilin eril yapısını temsil etmektedir. Logos (söz) da aslında 

gerçek olana vurgu yapmaktadır. Bugüne dek dil aracılığıyla içinde yaşadığımız kül-

tür, asal gerçeği eril olana endeksli olarak kurmaktadır ve erillik, gerçekliğin de taşı-

yıcısıdır. Dolayısıyla, dişil olan kendine ait olmayan bir gerçeklik düzleminde temsil 

edilmektedir (Caplan, 1998: 58). Đşte écriture fémininé, bunu dönüştürecek güce yö-

nelik dişil birikime yaslanan bir yaklaşımı içermektedir ve phallogencentricism de bu 

yaklaşımın dayanağını oluşturmaktadır.  

Maggie Humm’ın da ifade ettiği gibi écriture fémininé, bir yaratıcı malzeme 

projesidir, bir başkaldırı ve yeniden kurma yeridir. Dil tarihi, edebiyat ve felsefenin 

kurulu düzeni ve bütün bunları destekleyen alt yapı çalışmaları, ataerkilliğin başlıca 

güç alanlarıdır. Batı kültüründe dilin özel ve tarihsel olarak belirlenmiş bir gücü var-

dır. Dil bizim toplumsal cinsiyeti kavrama ve kendimizi cinslendirilmiş varlıklar ola-

rak bilme şekillerimizi, toplumun toplumsal cinsiyeti kavrama ve cinslendirilmiş 

özneler yaratma şekillerini belirler. Écriture fémininé, ister Kristeva’nın semiyotiği-

nin formunu isterse Irigaray’in eksiltileri gibi yeni bir söz dizimini alsın, var olan bu 

düzene bir seçenek sunmaktadır (Humm, 2002: 161).  

Erkek cinselliği ve bedeninden kaynaklanan bir dile karşı, kadın bedeninden 

ve cinselliğinden kaynaklanan alternatif bir dil/söylem/yazı öne sürmek, 

patriyarkanın erkek merkezciliğine karşı kadını merkeze alan bir yaklaşımı savun-

mak demektir. Tarih boyunca dışlanmış, sömürülmüş, görmezden gelinmiş bir cinsi-

yet olarak kadınlar, birincisi sırf insan oldukları için erkeklerle ontolojik bir zemin 
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paylaştıklarından erkeklerle benzerliklerini; ikincisi, farklı bir cinsiyet olarak farklı 

deneyimlere sahip oldukları için erkeklerden farklılıklarını, onlara benzemezliklerini 

ilan etmekte alabildiğince özgürdürler. Đnsanlık durumundan kaynaklanan bu aynılık 

ve aynı zamanda birbirine benzemezlik, tarih boyunca erkek norm (insan-human) 

kabul edilerek bir yok sayma ve baskı aracı olarak işlenmiştir.  

Dünyaca ünlü erkek yazarların, düşünürlerin roman ve yazmak eylemi ara-

cılığıyla kurdukları ifadeler, eril bakışı yansıtan çok önemli kanıtlar içermektedir. 

Norman Mailer romanın özellikle bir Great Bitch (Koca Fahişe) olduğunu ifade eder. 

Mailer bu şekilde sıfatlandırdığı romanı yazmak, onu iğfal etmek; daha iyi bir romanı 

yazmak ise dişi olanı haykırtmak, inletmek, çığlık çığlığa bırakmak gibi eylemlerle 

karşılanır. David Lodge ise, kurmacanın asla bakire olmadığını, sözcüklerin daha 

önce başka adamlar tarafından saldırıya uğramış biçimde yazara geldiğini iddia 

eder. Derrida’ya gelince o, kalemi bakire bir sayfa üstündeki penis imgesiyle karşılar 

(Gilbert ve Gubar, 1988: 69).  

Tüm bu metaforik bakışları ele alan Sandra Gilbert Literary Paternity adlı 

makalesinde, edebiyat tarihinde çok sayıda erkek yazarın yaratıcı kapasiteyi beden 

konfigürasyonlarına benzeterek açıkladıklarını belirtir. Kalem, metaforik bir penistir. 

Yazmayı bir penis sahibi olmakla ve yazmayı bedensel bir işlev gibi görmekle birleş-

tiren bu yazarların, yazmayı yani yaratıcılığı da erkek bedenine bağladıkları bir ger-

çektir (Gilbert ve Gubar, 1988: 137).  

Đşte bu yüzden Fransız feministler ataerkil sembolik düzeni faşizan ve ölüm 

yönelimli olarak görürler. Bu düzende kadınlar ve onların gerçekleri reddedilip yok 

edilmektedir. Kadınlar, söylemin sınırlarında, sembolik olanın dışında yer aldıkları 

için farklı bir mekânda kalmaktadırlar. Aynı zamanda kadınlar, kendi öteki deneyim 

alanlarına ilişkin değer ve görüşlerini olumlamak zorundadırlar (Humm, 2002: 216).  

Julia Kristeva’nın da ifade ettiği gibi eğer kadının oynayacak bir rolü varsa, 

bu yalnızca olumsuz bir işlev yüklenmesiyle olur: toplumun mevcut durumunda son-

lu, kesin, yapılanmış, anlamla yüklü ne varsa reddetmesidir. Böyle bir tavır kadının, 

toplumsal kodların parçalanması tarafında yer almasına yol açar (Humm, 2002: 



 196

217). Ancak Kristeva bunların altını çizerken kadının sembolik olan karşısında yaşa-

dığı ikileme dikkat çekmektedir. Kadın ya bunun içine girecek ve işlevsel erkeklere 

dönüşecektir, ya da fallik olarak kabul edilen her şeyden kaçarak, sessiz deniz altı 

canlısının cesaretine sığınacak ve böylece tarihte yer almaktan vazgeçecektir 

(Humm, 2002: 217).  

Ezilen bir cins olarak kadınların ezilmişliklerinin normun erkek olmadığının 

farkına varmaları ve bu farkındalığı tüm topluma yaygınlaştırabilmeleri zaman içinde 

gerçekleşmiştir. Ursula Le Guin’in de belirttiği gibi gerçekten uzun zaman alan bu 

bilinç bir kez ele geçirildikten sonra bir daha kolay kolay avuçlarımızdan kayamaz. 

Özgürlüğün tadına bakanlar, bir daha köleliği kabullenemez. Öyleyse diğer cinse 

hükmetmek ve ondan üstün olduğunu ispat etmek adına değil, bu kez erkek yerine 

kadını norm kabul ettirmek için değil; farklılıklarını ve deneyimlerini ifade etmek, 

fark edilmek, kabul edilmek adına kadınlar kendi dilleriyle, kendi bedenleriyle yaz-

mak zorundadırlar. Çok yakın bir zamana kadar erkek olarak, erkek diliyle yazmala-

rına izin verilen kadınların artık kendi dilleriyle sessiz ve gizli bir biçimde mırıldana-

rak değil, alenen ve yüksek sesli konuşmalarının, yazmalarının zamanı gelmiştir 

(1999: 117).  

Tıpkı LeGuin gibi Julia Kristeva’nın da Women’s Time adlı yapıtında da 

ifade ettiği gibi kadınların zamanı gelmiştir:  

Bir kadın toplumu, resmi toplumun bir tür alter egosu (bütün-
leyici benliği) olarak oluşturulmalıdır. Böyle bir toplum 
jouissance’ın (hazzın) tüm gerçek ya da düşsel olasılıkları 
için bir barınak oluşturur. Fedakârlık ve hüsran dolu sosyo-
sembolik sözleşmenin aksine, uyumlu, yasaksız, özgür ve 
doyurucu bir karşı toplum tasarlanmalıdır (Humm, 2002: 
221).  

Bu yüzden Fransız feministlerin ve birçok feminist kuramcının, aldıkları 

tüm eleştirilere rağmen, dişil dilin politik gücüne yaptığı vurgular ve kadınların ya-

zıyla olan ilişkilerine duydukları güven, dişil dil ve yazma pratiği sayesinde kurula-

cak özgün bir dişil kimlik için önemli bir umut ışığıdır. Françoise d’Eaubonne’in de 

belirttiği gibi yukarıda ifade edilen böyle bir kadınsı yapıçözümcü dönüşüm sonucu 

dişi gezegen, herkes için yeniden yeşil olacaktır. 



Evet, kadını erkek değil kadın anlatıyor. 

Kadını erkek değil, kadın açıklıyor. 

Binlerce yıllık suskunluğunu nihayet bozan kadın,  

Genç kızlığından, değişen bekaret kavramına … 

Başkaldıran cinselliğinden, evlilikte tecavüze … 

Mutluluklarından düş kırıklıklarına …  

Erkekler konusundaki gerçek düşüncelerine … 

Özlemlerinden her türlü haklarına … 

Sevgiden, şiddet, dayak ve fahişeliğe … 

Karanlık geçmişinden, umut dolu geleceğine va-
rıncaya kadar her konuyu açıkça tartışıyor. 

Kadın yakın zamanlara kadar gizlenen kimliğini 
açıklıyor: Gerçek kadını. 

Tabuları yıkarak … Yasakları hiçe sayarak … 

Hiçbir suçluluk duygusu duymadan 

Yersiz ayıp ve günahtan korkmadan … 

Çekinmeden … Yüreklilikle …  

Şaşırtıcı bir içtenlik ve gerçeklikle yazıyor. 

          Hikmet Saim 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AMERĐKAN KADIN ROMANI VE POLĐTĐK BĐR BAŞKALDIRI 

4.1. Romancı Olarak Kadınlar 

Romancı olarak kadınlar her zaman bir özbilince sahip olmalarına rağmen 

kendilerini nadiren tanımlamışlardır. Bireysel kimliklerinin ve deneyimlerinin kişisel 

ve yerel olanı aşması, sanatta ortak bir biçime kavuşması ve tarihi bir sır olmaktan 

kurtarıp kurtarmamak konusuyla çok az ilgilenmişlerdir. 1880’den 1910’a kadar 

uzanan ateşli feminist dönem boyunca Đngiliz ve Amerikalı kadın yazarlar, Amazon 

ütopyasını –nüfusunun tümü kadınlardan oluşan, erkek dünyasından tamamıyla so-
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yutlanmış bir ülkeyi– konu edinmişlerdir. Ancak özerk kadın topluluklarının söz ko-

nusu fantezilerinde bile kadın sanatına özgü bir kuram yoktur.  

Feminist ütopyalar, kendi doğasını ve kültürünü tanımlamakta özgür, birin-

cil konumda bir kadınlığın ileriye dönük hayalleri değildir; bunlar erkek dünyasın-

dan, erkek geleneğine karşıt olarak tanımlanan bir kültüre doğru kaçışlardır. Feminist 

ütopyalar tipik olarak, o bilinen günahı işlememiş Havvalardan oluşan bir nüfusun 

bahçeleri ektiği, su kirliliğine çare bulduğu, örnek alınacak çocuk bakım merkezleri 

kurduğu, ancak kitap yazmadığı kırsal korunaklardır (Çakır ve Akgökçe, 1995: 166). 

Yakın zamanda ortaya çıkmış olan feminist edebiyat manifestolarının yok-

luğuna rağmen son iki yüz yıldır birçok roman okuru kadın edebiyatında birleştirici 

bir sesin belirsiz ancak ısrarlı varlığını her şeye rağmen hissetmiştir. The History of 

The English Novel’da Ernest Baker, kadın romancılara başlı başına bir bölüm ayır-

mış ve bu konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:  

Kadın edebiyatçıyı farklı kılan ırk ve soy özellikleri ne kadar 
belirginse, diğer cinsten ayıran özellikler de o ölçüde belir-
gindir. Rastgele seçilmiş herhangi bir kadın yazar grubunda 
ne tür bir yetenek, görüş ya da kişisel yaradılış farklılığı bu-
lunursa bulunsun, bir uyum ortaya çıkacak ve tamamiyle ka-
dına özgü olan benzerlikler büyük olasılıkla ağır basacaktır 
(Çakır ve Akgökçe, 1995: 166).  

Lewes ise, kadın romancının iki önemli edebi özelliğini duygu ve gözlem 

olarak tanımlar. William L. Courtney ise, kadın romancının hem özbilinçli, hem de 

öğretici olduğunu söyler. Bernard Bergonzi ise, kadın romancıların ilgi odaklarını 

dar tutmaktan hoşlandıklarını belirtmiştir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 166).   

19. yüzyılda saygın bir yaygınlıkla kullanılan bildungsroman (bireyin bü-

yüme ve bilinçlenme öykülerini anlatan romanlar) kadın yazarların en çok tercih etti-

ği türdür. Kadın yazarlar, kadın kahramanların çocukluklarından başlayarak nasıl, 

hangi etkiler altında, nelere direnip nelere direnmeyerek, hangi kimlik bunalımların-

dan geçerek olgunlaştıklarını anlatırlar. Kadın romancıların, kadın kahramanlarının 

kişisel gelişim anlatılarında bir özellik daha dikkat çeker. Bu anlatıların çok azı so-

nunda kadının gelişimini istediği biçimde tamamlamasıyla biter. Genelde tüm direni-
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şine karşın kadınlar yenik düşer. Kadınlar ne denli doğru seçimleri yaparsa yapsınlar, 

kendilerine biçilmiş rollere ne denli direnirse dirensinler, istedikleri yaşamları yaşa-

dıkları toplumda kurabilme olanakları yoktur (Irzık ve Parla, 2004: 180).  

Aslında roman başkişisinin doğru seçimleri yaparak hem ait olduğu toplum-

da örnek bir birey olarak yaşamını sürdürmesi, hem de onunla uzlaşması, 

bildungsroman kuramcıları tarafından da sorunlu görülmüş; bireyin topluma direni-

şini, ya da bireysel değerlerle toplumsal değerlerin çatışmasını anlatan bu yapıtlarda-

ki uzlaşımcı mutlu sonlar estetik tutarlılığa (poetic justice) uygun bulunmamıştır. 

Dolayısıyla, bir kez sorgulamaya başlayınca ya da bir kez derinden yaralandığını fark 

edince, yaşadıkları toplumda kendini geliştirmeye çalışan kadınların bu çabalarından 

başarılı veya uzlaşımla çıkmalarını beklemek gerçekçi olamaz (Irzık ve Parla, 2004: 

180).  

Nitekim toplumsal gerçekleri çok derinden kavrayan kadın yazarlar da kadın 

kahramanlarının çocukluklarından başlayarak nasıl, hangi etkiler altında, nelere dire-

nip nelere direnemeyerek, hangi kimlik bunalımlarından geçerek olgunlaştıklarını 

anlatmaya özen gösterirler. Kısaca kadın kahramanlar bu süreçte kişisel geçmişleriy-

le yüzleşirler. Toplumsal etkilerin dolaylı olarak nakledildiği, çoğu otobiyografik 

yansımalar taşıyan, kişisel tarihlerdir bu öyküler (Irzık ve Parla, 2004: 181).  

19. yüzyılın diğer yaygın bir türü olan protest-romanda ise, kadın deneyimi-

ni yansıtmak için erkekler yerine başka bir grup aracı olarak kullanılmıştır. Kadınla-

rın ezilişi ve çektikleri acılar, fabrika işçilerinin, çocuk işçilerin, fahişelerin ve köle-

lerin davası benimsenerek dile getirilir. Protest-roman türünde, öfke ve hayal kırıklı-

ğının, geleneksel kadına özgü ve Hıristiyan ifade tarzının ardına gizlenerek meşrulaş-

tırıldığı, o dönemin kadın dünyasında bilinen bir gerçektir. Bu dönemin romanların-

da, kadın yazarlar, sınırlarını genişletip dil ve düşünce özgürlüğü yanında, hareket 

kabiliyeti ve aktifliğin de, meslekleri için vazgeçilmez öğeler olduğunu savunmuş-

lardır (Çakır ve Akgökçe, 1995: 179). 

Fakat ne yazık ki, bazı kadınların kadının görevi konusundaki düşünceleri, 

kadın yazar olma düşüncesini lanetlemiştir. Örneğin Hannah More ve Sarah Ellis’in 
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geniş okuyucu kitlelerine ulaşan makalelerinde yazarlık kadına uygun olmayan, Hı-

ristiyanlık dışı ve bencil bir uğraş olarak gösterilmiştir. Sarah Ellis’e göre Kendimi 

tatmin etmek ya da varlığımın anlamını değiştirmek için ne yapmalıyım? gibi sorular 

doğru duygulara sahip bir kadının soracağı türden sorular değildir (Çakır ve 

Akgökçe, 1995: 176).  

Nihayet birçok kadın yazar, yazar olmaktan kaynaklanan, yüreklerinin de-

rinlikteki suçluluk duygularını yenmek zorunda kalmışlar; pek çoğu, yaptıkları işi 

dışarıdan gelen bir dürtüye ya da ideolojiye sığınarak aklamayı gerekli görmüşlerdir. 

Romanlarında kadın kahramanın gerçek ve bağımsız bir yaşama duyduğu özlem, 

baltalanır, cezalandırılır ya da bu özlemin yerini evlilik alır. Kadınların yazmaya baş-

lamadan önce kendi yaşamlarında çözmeleri gereken itaat ve karşı koyma sorunu, 

romanlarındaki kadın kahramanların geçirdiği manevi bunalımlar olarak beklenme-

dik bir anda ortaya çıkar. Bu bunalımlar dişil romanda gerçekçi bir şekilde gündelik 

sorunların kimliğine bürünür (Çakır ve Akgökçe, 1995: 177). 

Diğer taraftan toplumda, kadın romancının kişisel ve ruhsal niteliklerine 

ilişkin sözler de oldukça abartılı ve güvenilmezdir. Örneğin, W. S. Gilbert’e göre, 

kadın romancı, hiçbir zaman yokluğu hissedilmeyecek eşsiz bir anormaldir. 20. yüz-

yılın eleştirmenlerine göre ise, kadın romancı çocuksuzdur ve –açıkça söylenmese 

de– bir sinir hastasıdır.  

Kadın yazarlara ilişkin tartışmaların bu denli doğrulardan uzak, bölük pör-

çük ve yanlı olmasının birçok nedeni vardır. John Gross’a göre, birinci neden kadın 

edebiyat tarihinin büyük gelenekçilikten arta kalan aşırı tutumdan büyük zarar gör-

müş olmasıdır; sözkonusu aşırı uç kadın romancıların olağanüstü ilgi alanlarını ve 

çeşitliliklerini daraltmış, onları küçücük bir büyükler grubunda toplamış ve tüm ku-

ramları bu gruptan yola çıkarak türetmiştir. Uygulamada kadın romancılar için kulla-

nılan büyüklük kavramıyla yazarlar çoğunlukla dört ya da beş romancıyla sınırlandı-

rılmış ve kadın romancı hakkında yapılan kuramsal çalışmalarda bile bu yazarlara 

ilişkin düşünceler sayısız kez işlenip yeniden bir araya getirilmiştir (Çakır ve 

Akgökçe, 1995: 166).  
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Kadın romancılara ilişkin edebiyat eleştirisi bu mutlu azınlık üzerinde yo-

ğunlaşırken büyük olmayanlara önem verilmemiş ve onlar seçkilerin, tarihçelerin, 

ders kitaplarının ve kuramların dışında bırakılmıştır. Bir nesli diğerine bağlayan zin-

cirdeki halkaları oluşturan küçük romancıların izini kaybettiğimizden ne kadın ede-

biyatındaki süreklilikleri çok iyi anlamamız ne de yazarların yaşamlarıyla, kadınların 

hukuki, ekonomik ve sosyal statülerinde gerçekleşen değişiklikler arasındaki bağlan-

tılar arasında güvenilir bilgi edinmemiz mümkün olmuştur (Çakır ve Akgökçe, 1995: 

166).   

Đkinci neden ise; kültüre bağlı kalıplaşmış kadınlık modellerinin yansıtılma 

ve genişletilmesinden dolayı eleştirmenler kadın romancıları ve kadın edebiyatını 

kuramsal açıdan ele almakta zorluk çekmişlerdir. Kadın yazarlara ilişkin birçok çağ-

daş eleştirinin halen kural koyucu ve sınırlı olduğu belirgin bir gerçektir. Bir yandan 

yetersiz bilgi, diğer yandan bol önyargı arasında kalan belirsiz bir rotaya yön verme-

nin zorlukları göz önüne alındığında, biçimçi-yapısalcı eleştirmenlerin cinsel kimlik 

konusundan tamamiyle kaçınmaları ya da onu gereksiz ve öznel görerek bir yana 

atmaları pek şaşırtıcı değildir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 168).  

Ancak, 1960’lardan itibaren ve özellikle 1968 yılı sıralarında Kadın Kurtu-

luş Hareketinin Đngiltere ve Amerika’da tekrar gündeme gelmesiyle, her dönemde 

kadına özgü farklı bir özbilincin, edebiyat yoluyla ortaya çıktığı düşüncesine yeniden 

büyük bir ilgi duyulmaya başlanmıştır. Francine du Plessix Gray’in de vurguladığı 

gibi: 

Kadın Hakları Hareketinin amacı zararlı ve tehlikeli mitleri 
yıkmak olmalıdır. Eğer geçen yüzyılda kadın yazarların ro-
manları bizim haklarımıza kavuşmamızda yararlı olmuşsa, 
bunun nedeni bizleri yavaş yavaş üzerinde bulunduğumuz 
heykel kaidelerinden indirmeleri, bizimle ilgili mitleri yıkma-
ları, soylu günahlarımızda -tanrıya şükür- insan olduğumuzu 
hatırlatmalarıdır (1998: 42).  

Kadın yazarlar konusunda daha güvenilir bir eleştiri terminolojisi, daha doğ-

ru ve sistemli bir edebiyat tarihi oluşturmaya yönelik ilgi, ruhbilimciler, sosyologlar, 

sosyal tarihçiler ve sanat tarihçilerinin, kadının siyasal, sosyal ve kültürel deneyimini 

yeniden kurgulamak için gösterdikleri daha kapsamlı bilimlerarası bir çabanın parça-
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sıdır. Çağdaş feminist hareketten ortaya çıkan bilimsel çalışmalar, edebiyat tarihinde 

görülen cinsel bakışlı taraf tutma ve yansıtma konularına olan duyarlılığı artırmış ve 

bunun yanı sıra, kadın edebiyat geleneğinin evrimini anlamak için ihtiyaç duyulan 

bilgiyi sağlamıştır. Bu çalışmaların en önemli katkılarından biri, kadın yazarların 

yitik yapıtlarının meydana çıkarılması, yeniden yorumlanması ve yazarların özel ve 

mesleki yaşamlarının belgelenmesidir.  

Araştırmacılar ve eleştirmenler kadın deneyiminin önemli olduğuna artık 

ikna olduklarından, bu konuyla ilgilenmeye başlamışlar ve o güne kadar yok sayılan 

malzeme yeni bir algılayış çerçevesi içinde birden bire önem kazanmıştır. Kadınlar 

üzerine yapılan bilimlerarası çalışmalar tıp, ruhbilim, ekonomi, siyasal bilimler, işçi-

liğin tarihi ve sanat dallarında yeni araştırma alanları açmıştır. Kadın düşgücüne iliş-

kin sorular, Karen Horney’in kadın ruhbilimi, Eric Ericson’ın kadınlık ve içsel alan, 

R. D. Laing’in bölünmüş benlik konularıyla ilgili kuramlarının ışığında entelektüel 

açıdan ağırlık kazanmaya başlamıştır. Kadın ikonografisinin ve imgelerinin incelen-

mesi Linda Nocklin, Lise Vogel ve Helene Roberts gibi sanat tarihçilerinin çalışma-

larıyla canlanmıştır (Çakır ve Akgökçe, 1995: 169).  

Birçok kadın yazarın yapıtlarının E. P. Thompson’ın sonraki nesillerin te-

peden bakışı olarak tanımladığı durumdan kurtarılması ve birbirleriyle ilişkili olarak 

düşünülmesiyle beraber, kadın geleneğinin yitik anakarası, edebiyat denizinde Atlan-

tis gibi su yüzüne çıkmıştır. Mill’in kuramının tersine, kadınların kendilerine ait ede-

biyatlarının daima var olduğu artık açıkça görülmeye başlanmıştır. Vineta Colby’nin 

de vurguladığı gibi, kadın romancı ne eşsiz ne de anormaldir; o çağının sözcüsü ol-

manın da ötesindedir. Kadın romancı, kökleri çağının öncesine uzanan bizim çağı-

mızda da devam eden bir geleneğin parçasıdır (Çakır ve Akgökçe, 1995: 169).  

Ünlü edebiyat tarihçisi Ellen Moers kadın edebiyatını ana akımdan ayrı, an-

cak ona pek tabi olmayan uluslar arası bir hareket olarak görmektedir: Hızlı ve kuv-

vetli bir yan akım. Birçok ulusu kapsayan bu hareket 18. yüzyılın sonlarında başla-

mış, iki yüzyılın en büyük edebiyat yapıtlarından bazılarını yaratmakla kalmayıp, 

önemli birçok yapıtın ortaya çıkmasını sağlamıştır. The Female Imagination’da 

Patricia Meyer Spacks şu sonuca varır:  
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Anlaşılması kolay tarihsel nedenlerden dolayı kadınlar özel-
likle erkek ilgi alanının az çok dışında kalan konularla ilgi-
lenmiş ya da en azından bu alan içinde kalan konulardan bi-
raz sapmışlardır. Benimsedikleri düşünceler ve roller açısın-
dan kadınlar ve erkekler arasında geleneksel açıdan görülen 
farklılıklar, kadın yazınında da farklılıklara yol açar (Çakır ve 
Akgökçe, 1995: 169).  

Diğer pek çok eleştirmen de kadın romancılara topluca bakıldığında bir 

düşgücü sürekliliğinin, belirli örüntülerin, temaların, sorunların ve imgelerin nesilden 

nesile geçip yeniden ortaya çıktığını görebileceğiz konusunda hemfikir olmaya baş-

lamıştır. Kadın romanı bütün kısıtlamalara rağmen yaşamın her alanını içine alan bir 

kadın gerçekliği yönünde ilerlemiştir. Kadınların aile ve topluluk içerisindeki günlük 

yaşamlarının ve değerlerinin, toplumsal bilince sahip, geniş kapsamlı bir bakış açı-

sıyla incelenmesi de bu gerçekliğin bir parçasıdır.  

19. yüzyılın sonlarına doğru yepyeni bir yazar neslinin ortaya çıkması sonu-

cu kadın romanı feminist evreye geçmiştir. Bu evrede, kalıplaşmış kadın-erkek rol 

ayrımını adeta bir tarikat düzeyine yükselten erkek-egemen topluma karşı çıkmışlar-

dır. Feministler; kadınların kendilerini ifade etmelerini engelleyen kısıtlamalara mey-

dan okumuş, kutsal gösterilen körü körüne fedakârlığı reddetmiş, ataerkil bir din an-

layışına karşı çıkmış ve kadının ezilişini kuramsal bir düzleme taşımışlardır (Çakır ve 

Akgökçe, 1995: 180).  

Feminist romancılar, edebiyatlarını haksızlık kurbanı kadınlığın portresini 

çizmek için kullanarak erkeklerin yararlandığı ayrıcalıkları kadınlara da kazandıra-

cak, örneğin erkeklerden de bekâret ve sadakat beklenmesini sağlayacak toplumsal 

ve siyasal değişiklikler talep etmişlerdir. Feminist olmaktan duyulan gurur; bütün 

kadın kardeşler adına üstlenilen anaerkil misyonun önemi ve kadın alt kültürüne 

mensup olmanın getirdiği duygusal bağlar feministlerin yaşamlarında önemli bir yer 

tutar. Feminist yazarların çoğu gerek yaşamlarında, gerekse yapıtlarında bir yandan 

cinselliklerinin bilincinde olduklarını hissettirmişler öte yandan da bu konuya tiksin-

tiyle yaklaşmışlardır.  

Francine du Plessix Gray’in de ifade ettiği gibi yüzyıllar boyunca Batı Ede-

biyatının en saygın erkek kahramanları gerek yazar ve gerekse yarattıkları kahraman-
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lar geleneklere baş kaldırdıkları ve şehvet düşkünü olarak ünlendikleri için putlaştı-

rılmışlardır. Akla ilk gelen Gılgamış, Ulysses, Casanova, Byron, Puskin, Henry Mil-

ler ve günümüzde Norman Mailer’dir. Diğer yandan Anna Karenina, Madame 

Bovary, Catherine Berkley, bu cinsel isyankarlar, edebiyatın bu eksantrik örnekleri 

ölüm, intihar ve sakatlık gibi cezalara çarptırılmışlardır (1998: 42-43). 

Bu düşüncenin sonucu ortaya çıkan çifte standarda sahip toplum, kadın ya-

zarları ve onların kahramanlarını etkilemiş, onların hiçbir cinsel veya toplumsal sınırı 

aşmamalarını, iffetli ve uyumlu özelliklerini korumalarını telkin etmiştir. Bu çifte 

standarda karşı çıkan feminist yazarların kadınlığı araştırıp tanımlamadaki ısrarları, 

kendilerini feda etmeyi reddetmeleri ve hatta erkeklere karşı dile getirmekten çekin-

memeleri kadın geleneğinden önemli bir aşama olan bağımsızlık ilanını temsil etme-

lerine neden olur. Ayrıca bazı özgün ve ilginç yapıtlar vererek, diğer romancılar için 

de yeni konular açmışlardır. Gerek fahişeler ve işçi kadınlar adına başlattıkları siyasi 

kampanyalarda gerekse oy hakkı için verdikleri mücadelelerinde feminist yazarlar, 

erkeklerin kullandığı cinsel kelimeleri güçlü ve açık biçimde kullanmakta ısrarla hak 

iddia etmişlerdir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 181).  

Feministler ayrıca erkek yayıncıların tekeline meydan okumuş ve erkek ku-

rulu düzenin diktatörlüğüne başkaldırmışlardır. Örneğin Sarah Grand, Patriarch 

adını verdiği hayali bir edebiyat dergisi üzerine yazılar yazarak erkeklerin eleştiri 

alanındaki makalelerde erkek edebiyatçıların yargılarını çürütmeye çalışmışlardır. 

Daha sonraki dönemlerde sansasyon romanı yazan kadınlar, yayın haklarını koruma-

ya, sipariş üzerine yazarak yayıncılardan belli bir yüzde almaya ve kendi dergilerinin 

yayın yönetmenliğini kendileri yapmaya başlamışlardır (Çakır ve Akgökçe, 1995: 

181).  

20. yüzyılın başlarında ise kadın yazarlar, edebiyatlarında feminizmi aşarak, 

kendi benliklerini cesurca irdeledikleri kadın evresine geçmişlerdir. Erkek-egemen 

bir toplumu ve eril bir kültürü reddeden feminist yazarlar gittikçe artan bir eğilimle, 

kendi iç dünyalarını işleyen ayrılıkçı bir edebiyat dünyasına çekilmişlerdir. Toplum-

saldan çok ruhsal bir bakış açısını tercih eden bu edebiyat, erkek dünyasının haşin 

gerçeklerinden ve gaddar uygulamalarından kaçmayı amaçlar. Bu edebiyatta en sevi-
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len simge olan gizli ve kapalı oda, kadın romanında güçlü bir imge olagelmiş ve aynı 

imge daha sonraki süreçte ana rahmi ve kadın çatışması ile özdeşleşmiştir. Kadın 

romancıların birçok romanında gizli oda, saklanmaya elverişli bir tavan arası, oy 

hakkını savunan kadınlar hücresi, hep ayrı bir dünyayı, erkeklerden ve erişkin cinsel-

likten kaçışı simgelemiştir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 182). 

Daha sonraki süreçte amaçlı bir kadın estetiği yaratılmıştır. Bu estetik ro-

manda anlatılıcılığı üstlenen özben’i yok ederek geleneklere saygılı kadın fedakârlı-

ğını farklı biçimde ifade etmiş ve feministlerin kültür çözümlemesine, romanda söz-

cüklere, cümlelere ve dil yapılarına uygulamıştır. Yaratılan bu estetik, kadın roman-

cıların, erkek romancıların materyalist kültürüne gösterdiği kararlı bir tepkinin sonu-

cudur. Kadın romancılar için, kadın duyarlılığı kavramı kutsal bir nitelik kazanmış;  

bu duyarlılığın yaşama aktarılması, kutsal, tüketici, sonunda da kendi kendisini yok 

ettiği bir ayine dönüşmüş ve kadın duyarlılığı kişiyi intiharla sonuçlanan kaçınılmaz 

bir kırılganlığa sürüklemiştir (Çakır ve Akgökçe, 1995: 183).  

1960’lı yıllarda kadın romanı, yeni ve dinamik bir evreye girmiş ve ulusla-

rarası kadın hareketinin sağladığı güçten büyük ölçüde etkilenmiştir. Çağdaş kadın 

romanı 19. yüzyıl gerçekçiliğinin geleneksel biçimlerini izlemekte, ancak aynı za-

manda 20. yüzyılın Freudcu ve Marksist çözümlemeleri bağlamında da varlığını sür-

dürmektedir. Birçok kadın romancının yapıtlarına bakıldığında, kadın edebiyatında, 

Lewes ve Mill’in gerçek anlamda kadın edebiyatı çağrılarına yanıt veren kadın bakış 

açısını ve kadın deneyimini yansıtan bir Rönesans yaşanmaya başlanmıştır 

(Nicholson, 1997: 136).  

Kadın romancılar kadın geleneğinin iki yüz yılından yararlanarak geçmişten 

aldıkları gücün çoğunu yeni bir dil ve deneyim düzeniyle birleştirebilmişlerdir. Bu 

romancılar, daha önceleri erkek yazarların tekelinde bulunan sözcükleri kullanmakta 

ve kadın yaşantısının tabuları olarak kabul edilen alanlarını betimlemekte diretmiş-

lerdir. Đlk kez, öfke ve cinsellik yalnızca gerçekçi karakterlerin nitelikleri olarak de-

ğil, kadının yaratıcı gücünün kaynakları olarak da görülmektedir (Nicholson, 1997: 

120).  
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Öyle ki, tarih boyunca kadın romancılar varlıklarını bu kadar güçlü bir şe-

kilde hissettirememişlerdir. Daha önce antolojilerde yer almayan kadın yazarlar ye-

niden gündeme gelmişler ve değerlendirilmişlerdir. Bu kadarla da kalmamış, onları 

etkileyen ve şekillendiren tüm tarihi; sosyal, kültürel, felsefi ve psikolojik olay ve 

olgular araştırmacılar tarafından geniş ölçüde irdelenerek yayınlanmıştır.  

Birçok kadın eleştirmen eleştirilerini kadın yazarlar üzerinde yoğunlaştır-

mış, bu sayede ün kazanmışlardır. Bunlar arasında Ellen Moers’in Literary Women 

(1976), Patricia Mayer Spack’ın The Female Imagination (1975), Elaine 

Showalter’ın A Literature of Their Own (1977), Sandra M. Gılbert ve Susan 

Gubar’ın Mad Woman in the Attic (1979), Ann Douglas’ın Feminization of 

American Culture (1979), Alicia Saksın Ostrıker’ın Stealing the Language (1986), 

Palua Bennet’ın My Life is Loaded Gun (1986) adlı eserlerini sayabiliriz (Ergin, 

1991: 3).  

Ayrıca kadın yazarların var olma sorunları üzerine yazılan makaleleri içeren 

ve editörlüğünü Carol E. Gould’un yaptığı Beyond Domination (1986) ve Women 

and Philosophy (1980); bu sorunu kuramsal açıdan ele alan Virginia Woolf’un A 

Room of One’s Own (1912), Simone de Beauvoir’in The Second Sex (1974), Betty 

Friedan’ın The Feminine Mystique (1963), Marry Ellman’ın Thinking About 

Women (1962), Adrienne Rich’in Of Woman Born ve Motherhood As 

Experience and Institution (1976) adlı eserleri son otuz yılın en önemli araştırma 

ve eserleridir. Psikolojik açıdan ilk öncüler ise, Mothers and Amazons (1930)’un 

yazarı Helen Dınar ve The Way of All Women (1933) adlı yapıtı ile Esther 

Harding’dir. Kate Millett’in Sexual Politics’ini (1970), Nancy Chodorow’un Freud 

ve diğer erkek kuramcıların açıklamalarına yeni bir yorum ve boyut getiren eseri The 

Reproduction of Mothering (1978) izlemiştir (Ergin, 1991: 3).  

Feminist romancılar gibi çağdaş kadın yazarlar da politik sistem içerisindeki 

yerlerinin ve diğer kadınlarla olan bağlarının farkındadırlar. Kadın estetizminin tem-

silcisi olan romancılar gibi bugünün romancıları da kendilerini sanatsal bir bakışla 

kadın yaşantısının parçalarını bir araya getirmeye çalışır durumda görmekte ve kadın 

yazar için özerkliğin tanımını yapmakta ısrar etmektedirler. Kuşkusuz kadın hareketi 
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bağlayıcı bir güç kazandıkça, feminist eleştirmenler edebiyat geleneğini inceledikçe, 

çağdaş kadın romancılar da eşitlik ve özümleme adına yeni bir edebiyat tarihi için 

yeni seçimlerin dökümünü yapmaya devam edeceklerdir.  

Đster dişil, ister feminist, isterse kadın romanı olarak tanımlansın, kadınların 

yazdığı romanlar kadın yaşantısını hep ikinci plana iten kültürel ve tarihsel güçlere 

karşı daima mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bunu izleyen diğer bölümde Ameri-

kan Kadın Romanında kadın geleneğinin ana hatlarını çizmeye çalışırken, bu müca-

deleyi birebir veren kadın romancıların yapıtları ele alınmıştır. Kendileri ve kitapları 

hakkında neler hissettikleri, ne gibi seçimler yapıp ne tür fedakârlıkta bulundukları, 

meslekleriyle ve gelenekle olan ilişkilerinin nasıl geliştiği keşfedilmeye çalışılmış ve 

tüm araştırmalar sırasında önyargıya, suçluluk duygusuna ve bastırılmışlığa rağmen 

kadınların yazma istemlerini anlamak ve anlatmak çalışmanın amacı olarak belirlen-

miştir.  

4.2. Amerikan Kadın Romanı ve Politik Bir Başkaldırı 

Bir yazın türü olan romanı, insanın kendi hayallerine ve yaşama deneyimle-

rine tuttuğu bir ayna olarak kabul edersek, bu aynada roman yazarının yalnız kendi-

sini değil, içine doğduğu, yaşadığı toplumun ve değerlerin de yansımalarını görme-

nin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yazar, eserini yaratırken öncelikle kendi 

insanlık durumundan, kişisel deneyimlerinden ve kendine, topluma, doğaya bakışın-

dan beslenir. Yazarın ve eserinin, onu kuşatan maddi ve ideolojik koşullar tarafından 

belirlendiği genellikle kabul gören bir önermedir (Berktay, 1998:8).  

Tabiî ki yazar, yaratım sürecinde mutlaka gerçekliği birebir kopya etmek 

zorunda değildir. Plato’nun mağara örneğinde olduğu gibi, gördüğümüz “şey” gerçe-

ğin kendisini sunmaz bize, ama gerçeklikten beslenir ve çeşitli metaforlar aracılığıyla 

bunlara işaret eder. Başka bir ifadeyle; “imgeler” gerçeklik değildir, fakat gerçekliğe 

giden yolumuzdur (Sorlın, 1991:6). Zaten gerçeklik de doğal değildir; kültüreldir ve 

yapılandırılmıştır; toplumun siyasal, ekonomik, kuramsal ve ideolojik pratikleri tara-

fından kurulmuştur (Eco, 1992:39).  
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Sözgelimi, erkekler erkek egemen bir dil ve eylemler bütünü içinde yaşa-

yınca doğal olarak erkek egemen dil oyunları ile hareket ederler. Đşte bu nedenle, 

istedikleri kadar gelişmiş ya da entelektüel olsunlar erkekler gerek onları belirleyen 

toplum ve gerekse düşünsel yapı ve psikolojilerinden dolayı az da olsa kadına olum-

suz bir gözle bakan geleneksel anlayışın izlerini taşırlar. Yaşamlarının çeşitli alanla-

rında bu yetişme biçimi yüzünden ister istemez kadını toplumsal ve psikolojik baskı-

larıyla kuşatırlar.  

Daha önce de aktarıldğı gibi erkek-egemen sözcüğü erkeğin çıkar ve ilgi 

alanlarının, kadının çıkar ve ilgi alanlarından öncelikli sayıldığı toplumlara ve o top-

lumlardaki güç ilişkilerine verilen addır. Erkek-egemenlik bir güç ilişkisidir ve gücü-

nü cinsler arası biyolojik farklılıklara verilen sosyo-kültürel anlamlardan alır. Bu 

görüş çerçevesinde üstün olan cins erkektir. Bu nedenle kadın, erkek norm alınarak 

ona göre ve göreceli olarak tanımlanır. Olumlu, yani pozitif değerlerin tümü erkekte 

olduğu için onun tam karşıtı ve zıddı olması gereken kadın olumsuzluğa yani negatif 

değerlerin tümüne sahiptir. Pozitif olan erkek düzendir, normdur, merkezdir, yani 

insanlıktır (Karaca, 2006: 413). Yunan mitolojisinde heykeltraş Pygmalion misali, 

erkek kadının yaratıcısı olarak kabul edilirken, kadınlara da Arakne gibi çektikleri 

acıları ilmek ilmek kumaşlara dokumak kalır.  

Sheila Rowbotham, Kadın Bilinci Erkek Dünyası’ndaki Canlı Taşbebek 

başlıklı bölümünde erkeklerin kadınları evcilleştirmek, bastırmak, kimlik edinme 

çabasını budamak için onları nasıl bebek yerine koyduklarını Cliff Richard’ın Living 

Doll adlı şarkısından yola çıkarak anlatır. Erkekler bebekleri yaratırken kız çocuklar, 

bebekleri ile özdeşleşir. Bebekler ile oynayan küçük kızlar; kadınları çocuklaştıran 

anlayışın ve dilin mistifikasyonuyla büyüdüklerinde de, bir bebek imitasyonuna dö-

nüşmüş, prototip bir nesneye indirgenmiş olur (Rowbotham, 1987:39-45).  

Estetiğin sadece nesnesi konumuna indirgenen kadının sinsice insan kimliği, 

benliği parçalanır. Çünkü egemen kültürde kadınlara etkin ve özerk bir özne olma 

hakkı tanınmaz. Bu kültürde kadının simgeleyen, temsil eden olması çok güç görü-

nür. Çünkü kadın kendisi bir simgedir. Simgeleme, nesneleri adlandırma, tanımlama 

gücü geleneksel olarak erkeğin elinde olunca, kadın da simgelenen bir nesneye dönü-
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şür. Egemen kültürün özündeki bu edilgen simge ve etkin simgeleyen ayrımı eşitsiz-

liğin, baskının ve iktidarın önemli bir ideolojik göstergesidir. Sanatçıyı etkin ve er-

kek özne, kadını ise onun edilgen yaratısı ve yapıtı olarak gören binlerce yıllık gele-

nek, özne-nesne ikileminin başka bir ifadesi olan doğa-kültür ayrımına dayandırılır. 

Bu geleneğe göre kadın, üreme ile olan ilişkisi nedeniyle doğaya daha yakın; erkek 

ise kültürün ürünü ve onun yaratıcısıdır. Đşbölümü bu şekilde belirlenince, erkek 

ölümsüz simgeler yaratırken kadına da yalnızca ölümlü bedenler yaratmak düşer 

(Berktay, 1998:9-10).  

Kadının gerçek dünyadan sonsuza dek dışlanmak istendiği bu sistem içinde 

kadın yazar da, kadınca işlerin ve olguların dünyasını anlatmak adına zor bir yolcuğa 

çıkar. Kimse onlardan, susturulmuşluklarının, ömür boyu boyun eğmelerinin, bastı-

rılmışlıklarının nedenlerini ortaya koymalarını beklemez ve özne-ben olmaya çalışır-

ken ne gibi bedeller ödediklerini sormaz. Zaten, kadınca eserler ortaya koymanın 

bedeli de ciddiye alınmamak, küçümsenmek ve toplumdan soyutlanmak olmuştur.  

Bu çalışmaya konu olan Amerikalı kadın yazarlar, feminizmin yapı taşların-

dan biri olan Kişisel Olan Politiktir (Personal is Political) söyleminden yola çıkarak 

yani kişisel olanı kaydederek, kendi tarihini yazma çabası içine girmişlerdir. Bu da 

kadını ve diğer azınlıkları dışlayan resmi tarihe kafa tutmaktır. Kişisel olanı kaydet-

mek, ataerkil toplumsal düzenle çatışmayı kaydetmek demektir. Yani hâkim düzene 

kafa tutmaktır. Kişisel olanı kaydetmek, toplumun birey üzerinde kurduğu yaptırım 

ve denetim gücünü sorgulamak, toplumun kadına biçtiği deli gömleğinin dikişlerini 

zorlamak, yaşamını kendi belirlediği kurallara göre düzenlemek demektir ki, bu da 

toplum kurallarına çok temel bir düzeyde saldırmaktır. Kişiselin ötesine uzandığında 

ise böyle bir saldırı politik bir başkaldırının ta kendisidir.  

Bu çalışmanın adında geçen politik sözcüğü ile anlatılmak istenilen, yalnız-

ca profesyonel politikacıların ürettikleri siyaset kavramı değil; toplumda her bireyin 

en küçük davranışına, günlük seçimlerine, verdiği kararlara kadar her türlü iç ve dış 

etkinliğin değerlendirilmesidir. Politik roman yalnızca parti politikasından, devlet 

mekanizmasının işlemesinden söz eden roman değildir. Morris Speare, The Political 

Novel adlı eserinde politik romanı şöyle tanımlar: Duygulardan çok fikirlere daya-
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nan romana politik roman denir. Politik roman yasama mekanizmasıyla veya top-

lumsal davranış biçimleriyle ilgilenir, bir yasanın iyi kötü yönleriyle değil. Politik 

roman yazarının asıl hedefi propaganda, toplumsal reform veya hükümeti oluşturan 

güçlerdir (Speare, 1924: 190). Speare’ın da altını çizdiği gibi, politik roman ekono-

miden, toplumsal başkaldırıdan ve ütopyalardan söz eder. Aslında her türlü sanat 

politiktir, çünkü bir seçimi ve değer yargılarını yansıtır. Bu çalışmada ele alınacak 

Amerikan kadın roman yazarlarının politik başkaldırısı asırlardır nesnelliği yücelten 

otoriter yaklaşımlara ve erkek egemen ideolojilerin sürdürdüğü hiyerarşik yapısı katı 

toplumsal sistemlere yöneliktir.  

Đncelenecek romanlarda kadınlar güç dengelerinin kendi çıkarlarını yıprattı-

ğı ideolojik sistemlerde çabalamakta veya var olma savaşı vermektedirler. Đçinde 

bulundukları ekonomik, politik ve toplumsal sistemler kendilerinden yana değildir. 

Bu sistemlerdeki statüleri azınlık grubu statüsüdür. Sayıca toplumun yüzde ellisini 

oluşturmak azınlık grubu statüsünü değiştirmemektedir. Çünkü çoğunluk grubu sis-

temleri kendi çıkarları için kullanmakta ve azınlık grupları bu sistemlerden dışlan-

maktadır. Bu durumda kadın yazarların dünyayı ve yaşamı, erkeklerden farklı şekilde 

algılamaları doğaldır, ama bu farklılık biyolojik bir ayrımdan kaynaklanmaz. Kadın-

ların, toplumda uğradıkları aynı türden baskıların yarattığı bir sonuçtur (Moran, 

1991: 234).  

Bu çalışma sırasında aşağıda isimleri geçen bazı başarılı kadın yazarlar fe-

minist araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda yeniden hayat bulmuş ve gün-

deme taşınmışlardır. Örneğin, Susan Rowson 18. yüzyıl Amerikasının ilk profesyo-

nel kadın yazarlarındandır. En çok satan romanı baştan çıkarmayı konu alan 

Charlotte Temple (1791), yazdığı yedi romandan biridir. Feminist konuları ve köle-

liğin kalkmasını ele alır ve Amerikan Kızılderililerini büyük bir saygıyla anlatır 

(http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Edebiyat.htm: 31). 

Uzun süre unutulmuş roman yazarlarından bir diğeri ise Hannah Foster’dır. 

En önemli romanı The Coquette (1797) erdem ve baştan çıkarılma arasında parçala-

nan genç bir kadını anlatır. Kilise mensubu soğuk bir adam olan sevgilisi tarafından 

terk edilen genç kadın, baştan çıkartılır, terk edilir, bir çocuk doğurur ve tek başına 
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ölür. Diğer unutulan önemli isimler arasında Judith Sargent Murray, Mercy Otis 

Warren ve Abigail Adams gibi kadınların bağımsızlığını savunan radikal yazarlar 

vardır (http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Edebiyat.htm: 32). 

19. yüzyılda ise Amerikan kadını birçok eşitsizliğe katlanmak zorunda kalır. 

Oy verme hakları yoktur, profesyonel okullara girmeleri ve çoğu konuda yüksek eği-

tim almaları yasaklanmıştır. Toplum karşısında konuşmaları ve hatta halk toplantıla-

rına katılmaları bile yasaklanır. Amerikalı kadın yazarların içinde bulundukları du-

rum ise Anne Douglas’ın The Feminization of American Culture adlı eserinde dile 

getirilir. Douglas Amerikalı din adamlarının 19. yüzyılda süratle gelişen kapitalizm 

karşısında tevazu ve iç güzellik gibi kavramları överek gerileyişlerini, kadın yazarla-

rın eziklikleriyle bir tutmuştur. Douglas’a göre iç savaş öncesi, din adamları kadının 

rolünü evde iç barışı sağlayan, erkeğin taşkınlıklarını törpüleyen bir güç olarak yo-

rumlamışlardır ve bu tür eğitim, daha önceleri etkin ve yetkin bir biçimde aile yapı-

sında söz sahibi olan Amerikalı kadını, zamanla ev kadını konumuna indirgemiştir 

(1978: 210).  

Bütün bu engellere karşın, güçlü bir kadın ağ yapısı oluşur; mektuplar, kişi-

sel dostluklar, resmi toplantılar, kadın gazeteleri ve kitapları aracılığıyla kadınlar 

sosyal değişimi daha da ileri götürür. Aydın kadınlar kendileri ve köleler arasında 

paralellik kurarak, korkmadan ve sosyal olarak dışlanma ve bazen maddi açıdan yok 

olma pahasına köleliğin kaldırılması ve kadının oy kullanma hakkı gibi temel re-

formlar talep ederler.  

Bu dönemde karşıt seslerini duyurabilenler arasında Amerika’nın ilk femi-

nisti olarak bilinen Margaret Fuller vardır. Woman in the Nineteenth Century 

(1845) adlı kitabı feminist manifesto olarak kabul edilmiştir. Kadınlara kendi içlerine 

dönerek gerçek doğalarını keşfetmelerini öneren Margaret Fuller, o dönemin Ameri-

kan kadınının bilinçlenmesi için çaba harcamakla kalmamış, Avrupa ile de bu konu-

da kardeşlik bağı oluşturmaya çalışmıştır. O dönemin, ilerici, din ve hümanizmayı 

uzlaştırıcı Transcendentalist düşünürleri, özellikle R. W. Emerson tarafından destek-

lenmiştir. Kadın davasına bağlılığı ile bilinen Sara Clarke ise kadın konusunda ilk 
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kapsamlı araştırmayı yapmış ve Women’s Record: From Eve to George Sand 

(1853) adlı kitabın basımını gerçekleştirmiştir (Ergin, 1991: 5).  

Onları takip eden diğer Amerikalı kadın yazarların eserleri de, duygusal ro-

manı da içeren daha geniş bir edebi geleneğin entelektüel açıdan anlatımı için öncü 

olurlar. Bu yazarlardan biri olan Harriet Beecher Stowe’un yazdığı Uncle Tom’s 

Cabin (1852) gibi sosyal içerikli romanlar çok tutulur. Başta aile, kadının rolü ve 

sorumlulukları olmak üzere tartışmalı sosyal konular ele alınır. Margaret Fuller’ı 

büyük ölçüde etkileyen kölelik karşıtı Lydia Child, bu ağın lideridir. Child, özel bir 

kız okulu kurar ve eylemci bir ruha sahip yazar, kadına ait bakış açısıyla, ırksal ve 

dinsel hoşgörüye duyulan gereksinimi, 1824 yılında yazdığı başarılı romanı 

Hobomok’da dile getirir. History of Condition of Women in Various Ages and 

Nations (1835) adlı eseri kadınların tarihsel başarılarına dikkat çekerek kadınların 

eşitliğini savunur (http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Edebiyat.htm: 

52). 

Angelina Grimke ve Sarah Grimke kardeşler siyahların ve kadınların hakla-

rını savunarak mektuplarda, deneme yazılarında ve araştırmalarında ırkçılık ve cinsi-

yet ayrımcılığı arasında paralellik kurarlar. Tıpkı Grimke kardeşler gibi Elizabeth 

Cady Stanton da kölelik karşıtı ve kadın hakları savunucusu olarak Woman’s 

Declaration of Independence (1848) adlı yapıtında erkek ve kadın eşit yaratılmıştır 

düşüncesinin altını çizer. Konusu cinsler arası eşitsizlik olan The Woman’s Bible 

(1898) adlı yapıtı ise Musevi-Hıristiyan geleneklerinde iyice yerleşmiş bir kadın kar-

şıtı ikilem ortaya çıkarır. Öteki taraftan History of Woman Suffrage adlı eseri ka-

dınların oy hakkını destekleyen ve tarihçesini anlatan üç cilt olarak yayınlanır 

(http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Edebiyat.htm: 53). 

Sojourner Truth bu olağandışı kadınların yer aldığı grubun direnişine ve ka-

rizmasına örnek oluşturur. New York’ta köle olarak doğan ve yaşamı boyunca ciddi 

mücadeleler veren bu kadının yaşamı Gilbert tarafından otobiyografik bir hikâye 

şeklinde Narrative of Sojourner Truth (1850) adlı eserde anlatılmıştır 

(http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Edebiyat.htm: 54).  
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1861’de Linda Brent takma adıyla yayınladığı Incidents in the Life of a 

Slave Girl ile ünlenen diğer Amerikalı kadın yazar Harriet Jacobs’dır. Çok açık bir 

dille kadınların cinsel açıdan sömürüsünü kınar. Harriet Wilson ise Amerika Birleşik 

Devletlerinde roman yayınlayan ilk Afrikalı Amerikalıdır. Our Nig: or Sketches 

from the life of a Free Black (1859) başlıklı eseri beyaz bir kadınla siyah bir adam 

arasındaki evliliği anlatır (http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/ Edebi-

yat.htm: 56).  

Kadınlar tarafından yazılan bildungsromanların en eskisi ise Louisa May 

Alcott’un Little Women (1868) romanıdır. Amerikan iç savaşı sırasında yaşayan 

dört kız kardeşin çeşitli zorluklar ve tecrübelerin sonunda birbirleriyle büyüme öykü-

lerini irdeler. Romanın kahramanı Joe, toplumsal normlara uymayan davranış ve 

istekleriyle ona nasıl bir kadın olması gerektiğinin öğretildiği çevresiyle başa çıkma-

ya çalışır. Rishoi’ye göre Little Women romanı, kadınların bu karmaşadan kurtul-

malarının ve kendi bireyselliklerini korumalarının ne kadar zor olduğunu göstermek-

tedir (2003: 67).  

Mary Wilkins Freeman ve özellikle Sarah Orne Jewett gibi kadın yazarlar 

New England’ı ayrıntılı anlatımlarıyla hatırlanırlar. Özellikle Jewett’in Country of 

the Pointed Firs (1896) adlı yapıtı özgünlüğü olan Maine karakterlerinin ve ortamın 

tam bir gözlemidir. 19. yüzyıl kadın yazarları, mektuplarından anlaşıldığı gibi arala-

rında ciddi bir manevi destek ve etkileşim ağı kurmuşlardır. Bu dönemde kadınlar 

kurgu dünyasının en büyük izleyici grubunu oluştururlar ve birçok kadın sevilen ro-

manlarıyla gündeme gelirler  (http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/ Ede-

biyat.htm: 60). 

19. yüzyılın sonuna doğru ülkedeki sosyal eşitsizlik ve ekonomik zorlukla-

rın etkisinde kalan yazılar gündeme taşınır. Bu eserler sosyal protestolar içerir. Irk 

ayrımı ve cinsler arası eşitsizlikler Kate Chopin gibi Güneyli yazarların eserlerinde 

ele alınır. Kate Chopin’in The Awakening (1899) adlı romanı, bir kadının benliğini 

bulma konusundaki lanetli çabasını anlatan korkusuz bir romandır. Kadın romanla-

rındaki uyanış öyküsü denilen, kahramanının yaşamının orta yerinde yaşadığı aydın-

lanma ve topluma karşı gelebilecek gücü bulma öyküsüdür.  
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Romanın olgun ve evli kadın kahramanı Edna, hayatı boyunca geleneksel 

kadın ve eş rolünü benimsediğinden kendi özgür kimliğini hep bastırmıştır. Edna’nın 

kendini keşfetmesi romanın ana konusunu belirler. Tatile çıkan Edna evli olduğu 

halde, bir sevgili bulur ve deneyim ona artık toplum ya da ailesi için değil, kendisi 

için yaşaması gerektiğini öğretir. Ailesi ve evini bırakıp yalnız yaşamaya başlar. 

Romanda kadın kahramanın uyanışı onu kuşatan toplumsal rolleri reddetmesi ile 

mümkün olur. Duygusal, cinsel açıdan yaşadığı deneyimler onu daha da özgürleştirir. 

Romanın sonunda kendini bulmak adına hayatını feda eder ve kendisini denize bıra-

kır. Bu son Edna için özgürleşmenin göstergesidir. Şiirsel çağrışımlarla okyanus, 

kuşlar ve müzik bu romana olağanüstü bir derinlik ve karmaşıklık kazandırır (Ewel, 

1986: 81).   

Diğer önemli kadın yazarlardan biri de Charlotte Perkins Gilman’dır. 1891 

yılında yayınlanan The Yellow Wallpaper adlı öyküsü kadınlar hakkında yazılmış 

önemli eserler arasında yerini alır. The Yellow Wallpaper, delilik üzerine yapılmış 

ürpertici bir çalışma olup, doktor kocası tarafından bir odaya kapatılan karısının ka-

pana kısılma duygusunun duvar kâğıdına yansıtılmadır ve büyük ölçüde otobiyogra-

fik öğeler taşır. Önemli bir tarih ve toplum eleştirmeni olan Gilman, feminizm ile 

sosyalizmi birleştirerek birbiriyle bağlı iç içe geçmiş bir düşünce sistemi kurmaya 

çalışmıştır (Lane, 2007: 5).  

Gilman, dokunduğu şeye yaşam veren, besleyici diyebileceğimiz nitelikte 

kadınsı değerler belirleyip bu değerlerin üstüne inşa edilebilecek insancıl bir toplum-

sal düzen tanımı yapmak için çabalamıştır. Kadın hareketi ve sosyalist hareketin her 

ikisinin de kitle desteği kazanmaya çalıştığı yıllarda yazılan Herland (1915) romanı, 

erkeklerin olmadığı, sınıfsız ve barış içinde yaşayan bir kadınlar toplumunu anlatır. 

Feminist ütopyacı düşünceyi etkilemiş olan bu eser, iki açıdan farklılık gösterir. Bi-

rinci özelliği, pek çok klasikleşmiş erkek ütopyasında yok sayılan veya satır araların-

da yer verilen kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekilmesi, ikinci özelli-

ği ise kadınları ele alan edebi denemeler içerisinde ilk defa feminist ögelerin ütopya 

tarzıyla açık ve bilinçli bir şekilde işlenmesidir (Lane, 2007: 13-15).   
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Gilman, Herland romanında sınıflı erkek egemen toplumun kalıplarına, ta-

nımlarına ve davranışlarına uymayan kadınları anlatır. Ataerkil toplumların mizahi 

bir dille eleştirildiği Herland, rekabet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet temelli işbölü-

mü, yoksulluk, savaş ve dışarıda bekleyen düşmanlar gibi kavram ve yaşantıların 

bilinmediği, duyulmadığı, yaşanmadığı bir ülkedir (Gilman ve Lane, 2007: 5). Gerek 

Chopin gerekse Gilman bir süre unutulmuş, ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru femi-

nist eleştirmenler tarafından yeniden keşfedilmişlerdir.  

Roman yazarları Ellen Glasgow ve Willa Cather ise kadın yaşamlarını böl-

gesel dekorlar içinde yansıtan diğer kadın yazarlardandırlar. Glasgow’un eserlerinin 

en iyisi olarak kabul edilen Barren Ground (1925), Güneyin evcimenlik, dindarlık 

ve bağlılık gibi boğucu ve geleneksel davranış yasalarını aşmaya çalışan yetenekli 

kadınları anlatır.  

Yaşamı boyunca modern hayatın maddeciliğinden gittikçe uzaklaşan bir di-

ğer Virginialı kadın yazar ise Willa Cather’dır. Cather’ın eserleri öncü göçmenler, 

dinin yerleşmesi ve kadınların bağımsız yaşamları gibi edebi açıdan genel görüşün 

dışında kalan Amerikan deneyiminin önemli konularını ele alır. Yazarlığının ilk dö-

nemlerinde yazdığı en iyi romanlarından birisi, My Antonia (1918)’dır. Eser, Çek 

asıllı bir göçmen kızının, Antonia’nın Nebraska’daki yaşantısını ele alır. Göçmen 

Shimerda ailesinin çektiği ekonomik güçlükler ve kadın kahraman Antonia’nın başka 

bir erkek tarafından kandırılıp hamile bırakılması romanın ana konusunu oluşturur. 

Antonia, tüm bu olumsuzluklara rağmen tarlalarda çalışarak yaşamını sürdürür ve 

Çek asıllı biriyle evlenir. Romanın sonunda Antonia, artık evlenmiş, güçlü fakat yıp-

ranmış bir kadındır (Şahin, 2005: 48).  

Tıpkı Willa Cather gibi kendi çağlarını geniş bir hayal gücüyle anlatan, ger-

çekçi romanın gelişmesine katkıda bulunan diğer Amerikalı kadın romancılardan 

birisi de Edith Wharton’dur. The House of Mirth (1905), yoksul fakat iyi bir ailenin 

kızı olan Lily Barth’ın yaşadığı ahlaksız ve onursuz yüksek tabakadan insanlarla olan 

ikilemlerini anlatır. Lily’nin içine düştüğü çıkmazı ve sonra intihara yönelmesini, 

parasal çıkarların yerini baştan beri onurlu bir yaşamı seçip yılgılar karşısında intiha-

rı seçmesini acıklı bir tarzda okuyucuya sunar (Şahin, 2005: 47).  



 216

The Custom of Country (1913)’de ise Wharton başarı ve zenginlik uğruna 

tüm ahlaki değerlerini çiğnemekten kaçınmayan kadın kahraman Undine Spragg’ın 

yaşamı anlatılır. Bu açıdan Undine, The Houste of Mirth’ın kadın başkarakteri 

Lily’den farklıdır. Lily ölümüne kadar erdemlerini muhafaza etmesine rağmen, 

Undine, bu değerlere önem vermez (Şahin, 2005: 47).  

Diğer bir kadın roman örneği ise, Edith Summers Kelley’in Weeds (1923) 

adlı yapıtıdır. Bu roman Kentucky’deki bir tütün çiftçisinin karısının gözünden fakir-

liği anlatır. Roman kahramanı Judy, sahip olduğu zekâya ve kabiliyetlere rağmen 

sürekli yokluk, fakirlik ve anneliğin zorlukları ile başa çıkmaya çalışır. 1. Dünya 

Savaşı sırasında anlatılan olaylarda, çiftlik yaşamının zorlukları fakir bir kadının de-

neyimleri ile yansıtılır. Ayrıca kadın kahramanın toplumun dayatmaları ve kendi 

istekleri, becerileri arasında kalması da konu edilir (Blain, Grundy ve Clements, 

1990: 601-602).  

Anzia Yezierska’nın Bread Givers (1925) adlı yapıtı ise ilk etnik romanlar-

dan birisidir. New York’da yaşayan Musevi asıllı Sara Smolinsky ve haham olan 

babası arasındaki kültürel ve kuşak çelişkisini konu alır. Kültürler arası kalmış Sara, 

aynı zamanda da kadınların değersiz sayıldığı ataerkil bir kültürde var olma savaşı 

verir. Sara, kadını değersizleştirdiği için Ortodoks Museviliğini reddeder. Sara için 

Amerika, bireyselliğe ve kadınların özgürlüğüne olanak sağlayan bir fırsatlar ülkesi-

dir. Sara’nın olgunluğa erişmesi eğitim, çok çalışmak ve ekonomik özgürlük ile ger-

çekleşir. Ancak Sara, ondan sonraki etnik kökenli kahramanların da kaderi olacak iki 

kültür arasında ve aynı zamanda da kendi istekleri ve toplumun ondan beklentileri 

arasında kalmaktan kurtulamaz. Ailesi, gelenekleri ve onların desteği olmadan birey 

olmanın zorluklarını yaşar (Whitson, 2004: 291).  

Daughter of Earth (1929), Agnes Smediey’in otobiyografik öğeler taşıyan 

bir romanıdır. Yokluk ve fakirliğin yol açtığı taciz, cehalet ve şiddet temalarını ele 

alır. Romanda kız kahramanın büyürken yaşadığı sorunlardan kapitalist sistemin so-

rumlu olduğu savunulur. Sıradan bir işçi kadının gelişimini ve güçlenmesini anlatan 

roman Amerika’nın ilk proleter feminist romanı olarak sonraki örneklere öncülük 

yapmıştır (Coiner, 2001: 225). Amerikan edebiyatında proleter bildungsroman diye 
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adlandırılan bir türün de ilk örneklerinden olan roman, kız kahramanın büyüme öy-

küsü ile politik aydınlanmasını iç içe yansıtır. Burjuva değerlerini savunan klasik 

bildungsroman örneklerinin aksine, bu tür romanlarda bireysellik ve kendini arama 

temaları sosyalist amaçlara uygun şekilde işlenir. Foley’e göre bu tür romanlarda 

kendini bulma ancak sınıf bilincine varma ve kapitalist sistemin meşrutiyetini sorgu-

lama ile gerçekleşir (2006: 2).  

Kadın hareketinin önemli öncülerinden biri olan Zora Neale Hurston en 

önemli eseri olan Their Eyes Were Watching God’da (1937) Afrikalı Amerikalı bir 

genç kızın ırkçı topluma baş kaldırmasını anlatır. Ailesi tarafından sosyal statü ve 

güvenlik için zorla bir erkekle evlendirilen romanın kadın kahramanı topluma uyum 

sağlamaya çalışırken içinden gelen özgürlüğü bastırır. Bu gibi sosyal ve çevresel 

engellemeler onun kendi kimliğini kurması için önüne çıkan engellerdir. En sonunda 

istemediği kocasından ayrılması ile özgürlüğüne kavuşur. Toplumun dedikodularına 

rağmen kendinden yaşça küçük birisiyle evlenir ve kendi yaptığı bu seçimle de mutlu 

olur, kendini bulur. Henry Louis Gates’e göre, Their Eyes Were Watching God 

Afro Amerikan yazın geleneğinin ilk feminist romanıdır (1991: 259). Vasthti C. 

Lewis’e göre bu roman, karakterleri melez olmayan ilk siyah kadın yazarın kalemin-

den çıkan ve siyah erkek/kadın ilişkilerinde kültürel bakımdan önemli sorunları işle-

yen bir eserdir (1984: 139).  

Yalnızlık ve yabancılaşmanın yol açtığı toplum dışı kahramanları konu alan 

diğer bir roman ise Carson McCullers’ın The Heart is a Lonely Hunter’dır (1940). 

Roman 1930’larda, Güneyde yaşayan dört toplum dışı kahramanın toplumdaki, aile 

içindeki ve dünyadaki yerlerini arayışını ve ideallerini anlatır. Senfoni yazmak iste-

mesi ve müziğe düşkünlüğü nedeniyle cinsiyeti yüzünden toplumda anormal olarak 

nitelendirilen kız kahraman Mick Kelly’nin kendi istekleri ve topluma uyum göster-

mek arasında kalışı kurgulanır. Wittke’nin de belirttiği gibi yalnızlık ve yabancılaş-

manın yol açtığı toplum dışı kahramanlar gibi cinsiyeti yüzünden Mick Kelly de 

anormalleştirilmiştir (1991: 8). 

Brooklyn’de fakirlik içinde yaşayan Francie Nolan’ın zorlu yaşam savaşını 

anlatan diğer bir Amerikan romanı ise Betty Smith’in A Tree Grows in 
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Brooklyn’idir (1943). Romanda kahramanın penceresinden görülen ufak bir parça 

toprakta büyümeyi başaran ağaç, fakirlik ve ataerkil düzen tarafından ezilen Francie 

için bir umut kaynağıdır. Watson ve Smith’in de ifade ettiği gibi genç kız için aile-

sindeki sorunlar, fakirlik, cinsel taciz ve yalnızlık gibi çeşitli zorluklar kendisini 

bulmasına engel olamaz (1998: 21).  

Diğer önemli bir kadın roman örneği ise Sylvia Plath’ın Bell Jar’ıdır 

(1963). Roman Ester Greenwood’un kendini arayış serüvenidir. Geleneksel bir hayat 

sürmek ile kendi tutkularının peşinden gitmek arasında bocalayan Ester, çıkış yolu 

bulamayıp intiharı dener. Akıl hastanesinde bir süre kaldıktan sonra tekrar okula baş-

lamaya karar vererek, yeni bir başlangıç yapar. 19. yüzyılda yazılan klasik kadın ro-

manlarındaki sonu evlilikle biten ideal son Bell Jar’da ters yüz edilir. Egemen kültü-

rün kadın rollerine baş kaldıran romanın kadın kahramanı toplumla uyumsuzluğunu, 

akıl sağlığını kaybetmesi ile gösterir. Elizabeth Wurtzel’e göre Amerika Birleşik 

Devletlerinde yayınlandığından beri hiçbir şey bu yapıtın kültürel bir doküman ola-

rak değerini aşamamıştır. Deli gömleği giydirilen genç bir kızın, onu korku dolu, 

sinmiş bir dişiliğe mahkûm eden güçlere karşı isyanını ve dirençli savaşın nasıl çar-

pıtılarak, tersyüz edildiğini ve karşıdakilere doğru yönlendilmiş olması gereken dolu 

silahın nasıl bir intihar silahına dönüştürüldüğünü anlatan en önemli eserlerden biri-

dir (1999: 238-239).  

Lois Gould’un Such Good Friends (1970) adlı romanı da farklı kurgusu ve 

barındırdığı ironilerle kadın yaşamı üzerine yazılan ilginç eserlerden birisidir. Ro-

man, aslında iyi arkadaşlar olarak gözüken kadınların, arkalarından birbirlerinin ku-

yularını nasıl kazdıklarını ortaya çıkarır. Romanın kadın kahramanı Julie, kocası 

Richard ölünce, artık özgür olduğunu düşünür. Aslında bu özgürlük sözdedir, çünkü 

Richard ölünce ardında şifrelerle yazdığı bir günlük bırakır. Julie bu günlükten koca-

sının kendisini sürekli aldattığını öğrenir. Richard, birçok kadınla birlikte olmuştur. 

Onların arasında Julie’nin yakın arkadaşları ve çeşitli aile dostları da vardır. Örneğin 

Richard’ın günlüğüne şifrelerle yazdığı Mgm, Julie’nin sözde iyi dostlarından biri 

olan Miranda Graham’dır. Böylece Julie, etrafındaki bütün kadınlardan şüphelenme-
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ye başlar. Julie’nin tüm dostları şimdi ya düşman ya da her hareketinde kahramanı-

mızı gözetleyen Richard’ın ajanları olurlar (Şahin, 2005: 168-169).   

Alix Kates Shulman, Memoirs of an Exprom Queen (1972)’de kendine 

güvenen, akıllı, son derece güzel Sahsa Davis karakterini yaratır. Ünlü Amerikalı 

yazar ve felsefeci R.W. Emerson’un düşüncelerini benimseyen Sahsa kendisini bilgi 

ile donatır. Tüm bu bilgi donanımına ve diğerlerinden farklılığına rağmen, yaptığı üç 

ayrı evlilikte hayal kırıklığı yaşar. Kadın kahramanın, içine sığabileceği engin, uçsuz 

bucaksız bir evrende kendini bulma yolculuğuna çıkışı, yazarın, Sasha’nın başından 

geçen üç ayrı evlilik yaşantısını farklı açılardan ele almasıyla verilir (Şahin, 2005: 

168).  

Rubyfruit Jungle (1973) ise, Rita Mae Brown tarafından yazılmış Ameri-

kalı ilk lezbiyen roman örneklerindendir. Amerika’da lezbiyen olarak büyümeyi ve 

zorluklarını, genç kız kahraman Molly Bolt’un gözüyle anlatır. Kızlara ilgi duyan, 

erkek gibi giyinen ve davranan Molly geleneksel kız kavramına aykırı biridir, hatta 

oda arkadaşı ile birlikte olduğu öğrenildiğinde okuldan bile atılır. Toplumdan bekle-

nen kız özellikleri, kahramanın toplum tarafından baskılanmasına yol açar. Molly 

kimliğini lezbiyen olarak savunur, New York’a gider ve hayalindeki yönetmenlik 

kariyeri için çalışır (Öztarhan, 2006: 95).  

Erica Long’un Fear of Flying (1973) adlı romanı da, tıpkı Bell Jar’daki Es-

ter gibi, başta yazar olmak isteyen Đsodora Bennet’in kadın olma, otonom benliğine 

kavuşma yolundaki zorlu mücadelesini ve ikilemlerini anlatır. Sanat yoluyla gerçek-

leştiremediği arayışlarını sınırsız, kuralsız cinsel deneyimlerle sonuçlandırmak ister. 

Psikiyatristi sevgiliye dönüştürdüğünde onun sunduğu fantezi dünyası ile kocasının 

yaşattığı gerçek cinsellik arasında gidiş gelişlerle otonom benliğine kavuşmaya çalı-

şır. Uçuş korkusunu yenen, simgesel anlamda cinselliği özgürce yaşama olanağı bu-

lan Đsodora artık 1970’lerin kadınıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen, her an başvura-

bileceği bir analisti olduğunu bilir ve onun yardımıyla ruhsal dinginliğini korur (Er-

gin, 2000: 141).  
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Marge Piercy’nin Small Changes (1973) adlı eseri de feminist bir bilinç ve 

politik bir başkaldırı açısından önemli Amerikan kadın romanları arasındadır. Eserin 

kahramanı Beth, sevdiği erkekle evlenip çocuk sahibi olmak ve mutlu bir geleceğe 

adım atma düşleriyle doludur. Ancak, evlenince düşlediği evlilikle gerçek hayattaki 

evliliğin birbirinden tamamıyla farklı olduğunu anlar. Büyük bir hayal kırıklığına 

uğrayan genç kadın; evlendiği erkeğin evinde sadece yemek pişiren, evi temizleyen, 

kocasına hizmet eden bir kadın olur. Kısacası, evlilikte aradığını bulamaz; kocasına 

başkaldırdığı an ise şiddete maruz kalır. Yıllarca hayalini kurduğu yuvası, bir hapis-

hane, o da zavallı bir mahkûmdur. Bir çıkış yolu arayan Beth; kocası bir çocuk iste-

diği zaman evden kaçar. Kendisi gibi olumsuz deneyim yaşayan diğer kadınların 

sığındıkları bir kadınlar evine yerleşir ve orada tanıştığı Vanda adlı kadından oldukça 

etkilenir. Vanda’nın yardımıyla özgürlüğü bulur ve yeni bir yaşama kadınlarla adım 

atar (Şahin, 2005: 167).  

Tillie Olsen’in Yonnondio: From the Thirties (1974) romanında ise, 

Holbrook ailesinin 1920’lerde Orta Batıda tarlalarda yaşadıkları zorluklar kadın 

kahramın Mazie ve annesi aracılığıyla anlatılır. Olsen’in diğer romanlarında da tek-

rarlanan fakirlik yüzünden sessiz ve güçsüz kalmış kadın kahraman teması 

Yonnodio’da da belirgindir. Romanda fakirliğin, kadın deneyimini çocuk doğurma-

dan eğitime kadar birçok alanda nasıl etkilediği gösterilir. Fakirliğin yarattığı sorun-

lar, romanda ataerkil düzen, şiddet, hastalık ve maddi yokluğun diğer etkileri gibi 

birçok alanda yansıtılır. Olsen, bu romanında 1930’ların sadece işçi erkekleri anlatan 

sosyalist romanlarına bir eleştiri olarak, kadınların da kapitalist sistemle sorunlarını 

olduğunu ileri sürmüştür (Öztarhan, 2006: 92).  

Budith Rossner’in Looking For Mr Goodbar (1975) adlı romanında yaratı-

lan kadın kahraman Theresa Dunn, Piercy’nin yarattığı kadın kahraman Beth kadar 

şanslı değildir. Theresa özgür bir yaşam biçimi arayışına girer ve özgürlüğün bir par-

çası olarak ölüme mahkûm edilir. Daha romanın başlangıcında Theresa öldürülür. 

Yazar, kadın kahramanı ölüme neyin götürdüğünü göstermeye çalışır. Kendisini öl-

düren bir adamla tanışana kadar cinsel ilişkilerinde kaba, hırçın, sert bir tavır sergile-

yen Theresa’nın cinsel arzuları onu ölüme taşımıştır. Tony’nin zorba ve kaba hare-
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ketleri Theresa’ya cinsel açıdan hayat verir. Tony gibi erkeklerle daha iyi ve güçlü 

hissedeceğini düşünür. Onu canlandıracak, cinsel heyecanlara ihtiyacı olduğuna ina-

nır. Fakat ne yazık ki, bulduğu erkek onu yok eder (Şahin, 2005: 167).  

Lisa Alther’in kadın kahramanı Ginny Babcock da diğer romanlardaki kadın 

kahramanlar gibi bir türlü huzura kavuşamaz. Yazarın Kinflicks (1976) adlı roma-

nında Ginny, küçüklüğünden beri kendi ailesi tarafından ölüm korkusuyla büyütülür. 

Bu nedenle ölüm her an Ginny’nin içinde korkuyla büyüttüğü bir gerçekliktir. Uç-

maktan korkan, öleceğini ve yok olup gideceğini düşünen kadın kahraman, iyi bir 

koca ile evlenmesi ve başarılı bir kolej eğitimine rağmen bir türlü kendisini huzura 

kavuşturamaz. Annesi ve uçmayı öğrettiği kuşu ölünce intihara kalkışır. Önce bayıla-

rak ölmeyi seçer, bu sonuç vermeyince kendisini vurur. Bu da sonuç vermeyince 

bileğini keserek ölmek ister. Ölüm onun için bir kaçış değil, kurtuluştur (Şahin, 

2005: 169).  

Çinli Amerikalı Maxine Hong Kignston’un yazdığı Woman Warrior 

(1976) kadını merkeze taşıyan diğer önemli etnik roman örneklerinden biridir. Ro-

man Çinli Amerikalı bir genç kız olmanın zorluklarını ve iki kültür arasında kalmış 

göçmenlerin sorunlarını yansıtır. Annesi Brave Orchid’in anlattığı öykü ve mitlerle 

zenginleştirdiği geride bıraktıkları geçmiş ile yaşadığı Amerika gerçeği arasında ka-

lan bir kız çocuğunun olgunlaşma öyküsüdür. Annesinin anlattıkları arasında, geride 

bıraktıkları kültür mirası içinde övgüye layık bulduğu iki kadın tiplemesi vardır. 

Bunlardan birincisi romana adını veren kadın savaşçı Fa Mu Lan’dır. Yüzyıllar önce-

si, halkının özgürlüğü için feodal lordlarla erkek kılığında savaşan ve uğurda kişisel 

çıkarlarını, ailesini, çok sevdiği bebeğini bile geride bırakan mitolojik kahraman Fa 

Mu Lan, diğeri ise Ts’ai Yen adlı Çin’in ilk kadın şairidir.  Kısaca,  yıllar önce ölen 

teyzesi (No Name Woman), mitolojik kadın savaşçı (Fa Mu Lan), annesi (Brave 

Orchid), teyzesi (Moon Orchid) ve kendisinin yarı gerçek yarı kurmaca öykülerini 

anlattığı roman, Çinli Amerikalı kadın deneyimini anlatarak Çinli Amerikalı kadın 

kahramanın kendini bulması sağlanır (Shu, 2001: 199).  

Siyah kadın yazın geleneğinde çok özel bir konuma sahip olan önemli ro-

manlardan biri de Ann Petry’nin The Street (1946)’dir. Irkçılığı protesto eden ilk 
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feminist roman olup, yayınlandığı 1940’lı yıllarda siyah bir kadın yazarın cesur bakış 

açısını temsil eder. Roman vahşi bir çevrede ayakta kalma mücadelesi veren Lutie 

Johnson adındaki zeki, çalışkan ve çekici genç bir siyah kadının öyküsünü anlatır. 

Irkçılığın, kapitalizmin ve cinsiyet ayrımının siyah kadın üzerindeki etkilerini işleyen 

The Street romanı Lutie Johnson’un Amerikan Düşü’ne ulaşmak için verdiği aman-

sız mücadeleyi irdeler. Lutie’nin Amerikan Düşü’ne siyahların da sahip olabileceği 

gibi yanlış bir hükme varması, onun trajik sonunu hazırlar. Siyah kadınları beyaz 

adama pazarlayan siyah erkek Boots Smith’in metresi olmayı reddetmesi, Lutie’nin 

siyah kadın stereotipine karşı yaşamı boyunca verdiği mücadelenin bir parçasıdır. 

Boots’u, kendisini tuzağa düşüren ve zulmeden tüm beyaz dünyayı temsil eden bir 

tür olarak gören Lutie, oru öldürür. Kendisini kendisi olarak görmeyi reddeden ırkçı 

bir dünyada kendisi olmadan yaşamayı başarının anahtarı sanmış fakat ne yazık ki 

istemeden yeraltı dünyasında kendisine beyazların hazırladığı yere oturarak tüm bo-

yutlarıyla olumlu bir özgürlük anlayışını belirleyen çıkış yollarını kapatmıştır 

(Hernton, 1990: 59).  

Amerikan edebiyatında ender rastlanan ünlü kadın romancılardan biri de 

Joyce Carol Oates’dir. Oates, eserlerinde kadınların sorunlarını ön plana çıkartmıştır. 

Örneğin Them (1969) romanında kadınların toplumdaki rolü tartışılmıştır. Özellikle 

başkarakter Maureen’in annesi Loretta’nın yaşamı, etrafındaki erkekler, çocukları, 

evlilikleri bir dram biçiminde ele alınır. Lorette tüm güçlüklere karşı hayatta kalma 

mücadelesi verir. Romanda erkekler kadınların yaşamlarında baskın olan kişilerdir 

ve korkunç yaratıklar olarak görülür. Evde terör estirirler, alkolik, sarhoş ve somurt-

kan olan bu erkekler kaba kuvvet kullanarak kadınlara hükmederler. Kadınlar hep bu 

erkeklere tahammül etmek için vardırlar. Roman boyunca yaşam mücadelelerini 

farklı şekillerde ortaya koyan kadın kahramanlar farklı kaçış yerleri, farklı kaçamak-

lar arar. Maureen ise, kendisine barınak olarak önce okulu sonra da kütüphaneyi se-

çer. Fakat kısa bir süre sonra kendisini boşluğa atılmış hisseder, yorgundur. Kitaplar 

artık ona teselli vermez. Lauretta da aynı boşluğa saplanır ve para kazanmak için 

fahişelik yapar. Oates böylece okuyucunun karşısına bir boşluk imajı çıkarır. Tıpkı 

birçok kadın kahraman gibi Maureen de, bu boşluk içinde ne yapması gerektiğini 

öğrenmek zorundadır (Şahin, 2005: 162).  
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Kadınların yaşamları üzerine odaklanan 20. yüzyılın en ünlü romanlarından 

biri de Toni Morrison’un The Bluest Eye’ıdır (1970). Siyahların karmaşık kimlikle-

rini kadın bakış açısı ile ortaya koyan ve eserlerin politik olması gerektiğini vurgula-

yan Morrison’un bu eseri, Afrikalı Amerikalı genç kız kahramanın ağzından yazıl-

mıştır. Pecola koyu renk gözlerinin büyülü bir şekilde mavileştiğine ve bunun kendi-

sini sevilebilir kılacağına inanır. Mavi gözlere sahip olursa, zor olan hayatında her 

şeyin düzeleceğini, bütün dertlerinin biteceğini düşünür. Bu saplantının özünde top-

lumdaki siyahları psikolojik bir baskı altında yaşatan beyaz güzellik standartının yanı 

sıra, bunun verdiği bir güç özlemi vardır. Kendisi olmadan yaşamanın güzellik anla-

mına geldiği bu beyazların algılama biçimine dayalı dünyada, Pecola hep başka bir 

insan olma hayaliyle yaşamaktadır (Christian, 1990: 206-207). Hayat tarafından aşa-

ğılanmış kin dolu babası bir gün Pecola’ya tecavüz eder ve hamile bırakır. Bebek 

ölür, fakat babası bir kere daha tecavüz edince Pecola aklını kaybeder. Tüm bu üzücü 

gelişmelerin sonunda kendi kendine mavi gözlerine en sonunda kavuştuğunu hayal 

eder. Onu diğer insanlardan koruyan deliliğe adım atan Pecola gerçekten de diğerle-

rinin içerisinde en farklı kişi olduğuna inanır. Ancak kendisine saygısını yitirmiş ve 

kasabanın sınırında yaşamak zorunda kalmıştır (Harris, 1991: 17-18).  

Çocuklukları ile başlayan iki genç kızın büyüme öyküsü Sula (1973), 

Morrison’un yapıtlarında her çareye başvuran, her şeyi göze alabilen kadın kimliği-

nin ve süregelen kadınlar geleneğinin ilk temsilcisidir. Yazarın bu romanı, kendileri-

nin beyaz ve erkek olmadıklarını kısa süre içinde kavrayan iki Afrikalı Amerikalı 

kahramanın, Nel ile Sula’nın, hayatlarını çocukluktan başlayarak yollarının yeniden 

kesiştiği günlere kadar izler. Nel, doğduğu yerde kalmayı, evlenip çocuk yetiştirmeyi 

ve Afrikalı Amerikalı topluluğunun bir direği olmayı seçen klasik türde bir kadındır. 

Sula ise, kasabadan ayrılıp yüksekokula giden, cesur, hırslı ve kabına sığmayan bir 

kadındır. Topluma göre Sula bir asidir, dostlarının kocalarını ellerinden alan bir şey-

tan, bütün ahlak kurallarını tehlikeye atan bir büyücüdür. Bütün bunlara rağmen iki 

kadın arasında sağlam dostluğun anlatıldığı bu roman, kadınları basmakalıp sınıflan-

dırmak yerine, benzersiz, tamamen kendilerine özgü karakterler olarak ele alır (Feng, 

1999: 77).  
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Günümüz Amerikan kadın romanının en önde gelen isimlerinden biri olan 

Morrison’a Pulitzer ödülünü kazandıran romanı ise Beloved’dır (1987). Bu romanda 

bebeğini kölelikten kurtarmak için onu öldüren Afrikalı Amerikalı bir annenin acılı 

öyküsü, kadın kahraman Sethe’nin içine düştüğü trajik ikilemle verilir. Roman, Afri-

kalı Amerikalı kadınların dayanışması, gaddar dış dünyaya karşı koymaları, ataerkil 

yönetim ve ekonomik sömürüden uzaklaşmalarının öyküsüdür (Uslu, 1998: 53). 

Tıpkı Toni Morrison gibi Louise Meriwether’in Daddy Was a Number 

Runner (1970) romanı da Afrikalı Amerikalı genç bir kızın gözünden 1930’ların 

Harlem’ini anlatır. Francie, gangsterler, fahişeler, fakirlik ve şiddet içinde büyümeye 

çalışan bir kız çocuğudur. Hatta babasının yasadışı işlerine yardım etmiş, sokaklarda 

her türlü belayı görmüş, tecavüze bile uğramıştır. Bu zor durumdan okuyarak, filmle-

re giderek ve çevresindeki yardım ve sevgisiyle kurtulmaya çalışır. Romanda Francie 

birçok açıdan olgunluğa ulaşmış, ancak içinde bulunduğu durumdan kurtulma umu-

dunu kaybetmiştir (Öztarhan, 2006: 93).  

Kendisini kadıncı bir yazar olarak tanımlayan Alice Walker da, siyahların 

varlığını kadın bakış açısıyla sunan ve Amerikan kadın romanının öncü isimlerinden 

birisidir. Walker’ın Meridian (1976) romanı, Meridian Hill’in siyahların yaşam ko-

şullarını değiştirmek için Sivil Haklar Hareketinde verdiği mücadele ile baskı altın-

daki bireysel kimliğini bularak, Sivil Haklar için çalışması ve kişisel mücadelesi ile 

kendisini değiştirmesini anlatır. Gerçek devrimin, düşüncelerin değişmesi ile başla-

yacağına olan inancıyla hep öğrenmeye çalışır. Meridian’ın kimlik mücadelesi, siyah 

kadınlara uygulanan ırka, cinsiyete bağlı ayrımcılığa karşı çıkmaya dayanır ve bu 

mücadeleyi kazanmak için cinsel bir araç olmanın ötesinde anlamlı bir yaşamı arar-

ken ırkının kültürel mirasında kendini bulmuştur (McDowell, 1991: 270).  

The Colour Purple (1982) ise Walker’ın ataerkil ve ırkçı kültür tarafından 

ezilmiş kahramanı Celie’nin kimliğini kurgulama öyküsüdür. Daha ön dört yaşında 

öz babası sandığı babalığı tarafından defalarca ırzına geçilmiş, iki kez çocuk sahibi 

olmuş, çocukları evlatlık verilmek üzere elinden alınmış, kendisinden yaşça çok bü-

yük çoluk çocuk sahibi zalim Albert’a babalığı tarafından satılmıştır. Her gün dayak 

yiyen ve hayvan gibi çalıştırılan Afrikalı-Amerikalı Celie’nin olgunluğa erişmesi 
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başka kadın karakterlerin yardımıyla, kızkardeşinin desteği, lezbiyen ilişki yaşadığı 

kadın şarkıcı Shug ile dini inancıyla ve en son da ekonomik özgürlüğe kavuşup bir 

işyeri açtığında gerçekleşir. Romanın sonunda Celie kendi yaşamı ve başkalarının 

yaşamı hakkında dürüstçe ve incelikli yorumlar yapan bir kadın haline gelir. Çünkü 

kadınlar arasında kurulan dostluk ve destek Celie’ye ırkçı zulmün psikolojik etkisini 

gidermek için kendi kimliğini keşfetmeyi ve kendisini olduğu gibi sevmeyi öğretmiş-

tir (Demirtürk, 1997: 205).  

Amerikan yerlilerinin kültürünün en belirgin sözcülerinden biri olan Paula 

Gunn Allen aldığı sayısız ödülle günümüz Amerikan kadın yazarları arasında en çok 

ses getirenlerdendir. The Woman Who Owned The Shadows (1983) adlı romanı 

Amerikan yerlisi bir kadın tarafından bir Kızılderili kadın hakkında son elli yılda 

yazılmış en iyi kitaptır. Kitap tüm dünyanın Kızılderilileri bıraktığı yerde, yani ölü-

mün kıyısında başlar. Ephanie Atencio, içinden zorlukla çıkabileceği bir bunalım 

içindedir. Kocası tarafından terk edilmiştir ve çocuklarına bakacak konumda değildir. 

Yaralarını sarmak için el yordamıyla da olsa geleceğini aramak zorundadır. New 

Mexico’dan ayrılıp San Francisco’ya gider. Orada geçmişi anımsama ve kendi parça-

larını doğru yere koyma süreci başlar. Bir Nisoi olan Thomas Yoshuri ile evlenir. 

Fakat aradıklarını bulamaz ve her geçen gün kendi kişiliğinden daha fazla ödün verir 

ve kocasından uzaklaşır. Giderek beyaz kadın arkadaşı Teresa ile daha fazla vakit 

geçirir. Terasa ile bile, bir yere kadar konuşabildiklerinin farkına varır. Daha sonra o 

yazı tek başına geçirir ve orada son anımsamaya ve geleceğe giden yola ulaşır. Ken-

dini erkeklerin içinde aramaktan vaz geçer. Artık en önemli bağlantısının kendi hal-

kından olan kadınların ruhları ve kendi dünyasının kadınları ile olduğunu keşfetmiş-

tir (Holford, 1994: 99-102).  

The Jailing of Cecilia Capture (1985) Kızılderili kadın yazar Janet 

Campbell Hale’nin romanıdır. Irkçılık, dışlanma, kadın olma ve kimlik kurgulama da 

bu yapıttaki başlıca temalardır. Roman kahramanı Cecilia, genç yaşta hamile kalmış, 

bekâr bir annedir; bu yüzden geçim sıkıntısı çeker. Hayatı boyunca önce ailesi, sonra 

da birlikte olduğu erkekler onu hep küçük görürler. Cecilia bu hayata mahkûm ol-
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muştur. Ancak yeni bir başlangıçla bu durumdan kurtulmayı başarır (Öztarhan, 2006: 

95). 

Sandra Cisneroy’un romanı The House on Mango Street (1987)’de ise La-

tin kökenli genç kız ve kadınların güç yaşam koşulları ve ortak yazgıları anlatılır. 

Romanın küçük kahramanı Esperanza (Umut) için –ironik bir biçimde- geçmişin, 

köklerin, iyileştirici, yatıştırıcı ortamına dönmeye olanak yoktur. Çünkü Latin kültü-

ründe genç kız ve kadınların yazgısı nereye gitseler aynıdır. Yaşadığı küçücük dün-

yası ona Meksika’ya, adını aldığı büyükannesinin ülkesine döndüğünde onu nelerin 

beklediğini hissettirmektedir: Büyükannenin içli öyküsünde hep Mackisimo’lar var-

dır; onlar öylesine despottur ki, büyükanne daha küçücük bir kız çocuğu iken başına 

çuval geçirerek onu kaçırmışlar, onu evlenmeye zorlamışlardır. Küçük gelin yaşamı-

nı bir pencere önünde erkeğini bekleyerek geçirmiştir (Ergin, 2000: 94).  

Esperanza’nın yaşadığı Chicago’nun Latin mahallesindeki Mango sokağının 

tüm kadınları, hatta Esperanza’nın kendisi de pencereden dışarı umutla bakmakta, 

düşlerinin bir gün gerçekleşeceğini ummaktadırlar. Onlar, erkek egemenliğindeki 

yoksul ve çaresiz kadınlardır. Geçmişlerini değiştiremedikleri gibi, geçmişin izdü-

şümünden umutlar ülkesi Amerika’da bile kurtulamamaktadırlar. Bu küçük kızın 

bakış açısından bize sunulan kadın tiplemelerinde, köklerden kopma ile Anglo Ame-

rikan kültürüne uyma arasında bocalamanın verdiği karamsarlık ve yalnızlık vardır 

(Ergin, 2000: 94).  

Đkinci kuşaktan Çinli-Amerikalı bir kadın yazar olan Amy Tan’ın The 

Hundred Secret Senses (1995)’de de kurgunun ana çizgisi Çinli-Amerikalı kimlik 

ve kadın dayanışması ile ilgilidir. Bu romanda iki yaşam çizgisi kesişir. Çekik gözlü 

Amerikalı Olivia ve Çinli kız kardeşi Kwan, olayların akışı sonucunda bir araya ge-

lirler. Olivia, babasının ölüm döşeğinde Çin’den gelmesini vasiyet ettiği ve ABD’ye 

getirtilen Çinli bir anneden olma kız kardeşi Kwan’la çocukluktan itibaren beraber 

büyür. Bu romanda, beyaz Amerikalı annenin kızından fiziksel ve duygusal olarak 

uzak yaşamasının sonucunda, Olivia, insani sıcaklığı ve sevgi iletişimini Kwan’da 

bulur (Uslu, 2000: 111-112).  



 227

Kısacası çağın kadın yazarları, kadınların yaşamlarını incelerken tüm çıp-

laklığıyla ele alınan gerçekleri çarpıcı bir şekilde okuyucunun gözleri önüne serer. 

Kadınların, yıllardır duygularını gizleyerek baskı altında tuttukları dönemler, döne-

min özellikle kadın yazarları tarafından ele alınıp su üstüne çıkartılır. Artık kadın 

yazarların da Amerikan romanında sesi duyulmaya başlar. Bu bağlamda, Walker’ın 

Meridian’ı, Morrison’un Sula’sı, Hale’nin Cecilia’sı, Allen’ın Ephanie’si, Alter’in 

Ginny’si, Piercy’nin Beth’i, Long’un Đsodora’sı, Plath’ın Ester’i, Chopin’in Edna’sı 

ve diğerleri kadınların sessizliğini bozup, sorunları ölümsüz eserlerin sayfalarına ve 

oradan da belleklere, yüreklere taşırlar.  

4.3. Amerikan Kadın Romanında Farklı Biçem Özellikleri, Genel Te-

malar ve Anlatı Örüntüleri  

Dil aracılığıyla içinde yaşadığımız kültür, asal gerçeği eril olana endeksli 

olarak kurmaktadır ve erillik gerçekliğin de taşıyıcısıdır. Dolayısıyla dişil olan ken-

dine ait olmayan bir gerçeklik düzleminde temsil edilmektedir (Caplan, 1998: 58). 

Kültürün erkek egemen baskınlığına eril dil yapısına karşı koyabilmek için kadınlar 

kendi dil uzamlarına ulaşmak zorundadırlar. Kadınların özel alanda, evin içindeki 

dört duvar arasında, kendileri ve birbirleriyle bırakıldıkları dünyanın, özel bir dili 

vardır. Bu dil, binlerce erkek egemen iktidarın dışında kalan ve bazen yalnızca ka-

dınların anlayabildiği beden hareketleri, sözcükler ya da uyaklı dizelerle zenginleşti-

rilmiş bir örüntüdür (Humm, 2002: 143-144).  

Bunun bilincinde olan ve kadının baskı altında yaşadığını savunan kadın ya-

zarlar ürettikleri farklı biçem ve temalarla kadın romanının bazı belirgin özelliklerini 

göstermeyi amaçlamaktadırlar. Biçem özellikleri özyaşam öyküsünün kullanımının 

sıklığı ve birçok bakış açısının aynı romanda birlikte kullanılmasıdır. Genel temalar 

ve anlatı örüntüleri ise otoriteye başkaldırma, kaçış, kendini yok etme, yeniden var 

etme, fantezi, kapalı yer korkusu ve çıldırmadır. Bu biçem özellikleri ve temaların 

kullanımı ile kadın yazarlar erkek egemen söyleme olan tepkilerini açıkça ortaya 

koymakta ve böylece okura politik mesajlar vermektedirler. 
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4.3.1. Özyaşam Öyküsü 

Edebiyat türü olan özyaşam öyküsü, en genel tanımıyla bir yazarın kendisini 

ve kişisel deneyimlerini anlattığı bir biçimdir. Özyaşam öyküsü yazımı bir yazar için 

kendini tanımanın, tanıtmanın, oluşum sürecini anlatmanın, kendini savunmanın ve 

yaşadığı zamanı değerlendirmenin en önemli araçlarından biri olduğu gibi 

kurmacadan çok gerçekliğe dayandığından yazarı tanımak isteyen edebiyat eleştir-

menleri için de en cazip araştırma konularından biridir. Her özyaşam öyküsü bir sa-

nat yapıtıdır ve aynı zamanda da bir aydınlanma eseridir: Bireyi görülebilir eylemle-

riyle dışarıdan göstermez, tersine kişiyi içsel mahremiyeti içinde, nasıl olmuş olduğu 

ya da nasıl olduğu olarak değil, nasıl olduğuna inandığı ve nasıl olmak istediği olarak 

gösterir (Gusdorf, 1980: 21). 

Smith’e göre ise kadın yazarın metnini hem bireysel, hem toplumsal amaca 

hizmet edecek yapıda oluşturması yani ait olduğu patriarkal toplumda susturulmuş, 

ezilmiş kadının sesini, kendi kalemiyle duyurmak suretiyle kadınların karşılaştığı 

sorunların ve ayrımcılıkların giderilmesine katkıda bulunmak istemesidir. Bir başka 

deyişle özyaşam öyküleri kadının özgün bilincini, kadın olmanın getirdiği farklı bir 

algılama ve dünyada varolma şeklini yansıtır (1992: 146-147).  

Kadınlar için özyaşam öyküsü yazımı, kendilerini tanımlamanın ve kendi 

deneyimlerine ve emellerine yabancı ya da düşman olduğunu düşündükleri bir dün-

yaya kendilerini sunmanın bir yoludur. Onlar yaşamlarını, bireysel bir dâhinin sürek-

li gelişen bir başarı öyküsü olarak yazmazlar, aynı şekilde kendi çağları adına da 

konuşmazlar. Çünkü toplumla olan ilişkileri onları böyle iddialarda bulunmaktan 

alıkoyar. Aksine, öykülerine, yaşadıkları güvensizlikleri, başarısızlıklarını ve özel 

yaşamlarının ayrıntılarını yansıtırlar. Özyaşam öyküsü, onlar için alternatif benlik 

imgeleri yaratmanın, başka biçimlerde ifade edilemeyeni ifade etmek için gerekli sesi 

bulmanın bir yoludur (Berktay, 2003: 170).  

Günlük yaşam en çok kadınlar için önemlidir ve gündelik olan sürekli yine-

lenen ve döngüsel yapıyı açıklamaya yardımcı olabilir. Kadınlar, Batılı erkek ideali 

olan ve anlatıyı bir arada tutarak ilerleten vazgeçilmez ve ihlal edilemez benlik kav-
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ramına sahip değildirler. Dolayısıyla, yazıya geçirdikleri özyaşam öyküsü de anlat-

tıkları öykülere benzer: Açıkça bir hedefe yönelmiş düz çizgesel bir gelişme kalıbı 

sergilemez (Jelinek, 1980: 223). Nancy Walker, mektup, günlük ve hatıra defteri ya-

zımı gibi açıkça özyaşam öyküsel olan biçimlerin, onları kullananlar kadın olduğu 

zaman, özel alan ile kamusal alan arasındaki, ben ile öteki arasındaki gerilimleri an-

lamak için bize ipuçları sağladığını belirtir (1988: 273).  

Kadınlar da, başkaları gibi, öz-bilince erişme ve geleceğe bir iz bırakabilme 

arayışı içinde dünyaya bir imge sunma çabasıyla özyaşam öykülerini yazmaya giri-

şirler. Ne var ki, kadınların yaşamlarını yazma girişimi riskli bir çatışma sürecine 

dönüşür (Long, 1999: 27-28). Long’un bu düşüncesi Parla ve Irzık tarafından aşağı-

daki cümlelerle desteklenir: 

… ataerkil ideolojiler kadınların varoluşunu mahremiyet, ses-
sizlik, doğallık, gizem gibi kavramlarla tanımlayarak dil öte-
si, daha doğrusu dil öncesi bir alana hapseder, kamusalın kar-
şıtı olarak kurgular. Bu kurgu, kadınların sesleri, kimlikleri, 
bedenleri üzerinde uygulanan denetimin en önemli dayanak-
larından biridir, çünkü kadınların kamusal alanda kendi var-
lıklarını görünür duyulur kıldıkları her durumda, kendi doğa-
larına aykırı bir şey yapmakta oldukları uygunsuz bir biçimde 
dikkat çekerek kendileri hakkındaki sözleri kışkırttıkları, ör-
tülü tutularak saflığının korunması gereken bir varlığı açıp 
sergiledikleri için çirkinleşip rezil oldukları anlamına gelir 
(Irzık ve Parla, 2004: 7).  

Kadın yazarlar, kendi imgelerini dünyaya sunarken, özerklik ve bağımsızlık 

arzusu ile ikincil konumda olma gerçeği arasındaki gerilimi, ötekileri de işin içine 

katarak çözmeye çalışır gibidirler. Bu öteki, bazen diğer kadınlar, bazen bir toplum-

sal sınıf, bir ırksal ya da etnik kategoridir. Egemen grubun dışında olanlar için toplu-

luk ile özdeşleşmek, yazıda ve yaşamda, yabancılaşmanın üstesinden gelmiş bir ben-

lik oluşturmanın yollarından biridir. Nitekim kadınların ve azınlık grup mensupları-

nın özyaşam öykülerinde toplulukla özdeşleşme özelliği kendisini sürekli olarak or-

taya koyar. Toplulukla bu özdeşleşme, marjnalleştirilmiş bireylerin egemen kültür 

içinde hissettikleri yabancılaşmanın ötesine geçmelerine ve kendi oluşturdukları po-

zitif ilgelerden kurguladıkları alternatif benlikler benimseyebilmelerine olanak sağlar 

(Berktay, 2003: 172).   
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Bu yüzden pek çok kadın yazarın romanı birinci şahısla yazılmıştır. Bu bi-

çem farklılığı, gerçekten önemlidir. Çünkü üçüncü şahıs anlatım kullanan bir roman-

da yazar her kişiliğin beynine ve yüreğine girer, olup biten her şeyi görür, sanki Tan-

rı gibidir; kimsenin ondan gizli saklısı yoktur. Üçüncü şahıs kullanan kişi güçlüdür, 

hiçbir engel tanımaz. Brodzhi ve Schenk’in işaret ettiği gibi, eril özyaşam öyküsü 

erkeklik ve insanlığı özdeşleştirerek hem yazar, hem de okur olarak eril benliğin tem-

sil niteliğini kutsar. Dolayısıyla, ilk ön kabulü özyaşam öyküsü yazarının, gerçekliği 

yansıtma yetisi, onun evrenselliği, onun temsil niteliği, onun topluluğun sözcüsü ol-

ma rolü olur. Bir tür olarak yaşam öyküsünün ortaya çıkmasının kökeninde işte bu 

radikal bireycilik vardır (Brodzkı ve Schenk, 1988: 2).  

Kadın yazarlar bu nedenle birinci şahıs anlatımı tercih etmektedirler. Çünkü 

üçüncü şahıs anlatımının getirdiği bu otorite tehlikesini erkek söylemin bir parçası 

olarak adlandırmaktadırlar. Oysa salt kendinden söz etmek kişiyi o denli yargılayıcı 

yapmamaktadır. Okur da öne sürülenleri anlatıcının süzgecinden geçtiğinin bilincin-

de olarak onları yerli yerine oturtmaktadır. Örneğin, siyah kadın yazar, Zora N. 

Hurston ünlü özyaşam öyküsü Dust Tracks On a Road’da kendi istediği gibi bir öz 

imge yaratıp dünyaya onu sunar. Köle anlatılarının geleneksel retorik kalıplarından 

radikal bir kopuş gerçekleştirecek biçimde, kendisini ırksal adaletsizliğin bir kurbanı 

olarak betimlemeyi reddeder. Bir yandan kendisini siyah topluluktan ayrı tutmazken 

diğer yandan köle anlatılarının, otontik özsunumlar olduğu yolundaki egemen varsa-

yımdan koparak, hatta bazen yaşamının ayrıntıları hakkında bilinçli olarak yalan söy-

leyerek, kendi istediği gibi bir öz-imge yaratıp dünyaya onu sunar (McKay, 1988: 

175-176). Aynı özelliği Maya Angelou’nun özyaşam öyküsü, I Know Why the 

Caged Bird Sings’de görmek mümkündür. Burada yazar Angelou, kendisini, benli-

ğini birlikte oluşturduğu insanlardan hiçbir zaman ayrı tutmayan Maya adlı bir karak-

terin öyküsünü anlatır. Alışılagelmişin dışına çıkarak yazar kendisini bireysel biçim-

de ifade etme başarısına ulaşır (Whitson, 2004: 14-16).  

Bir insanın kendisinden söz etmesi otoriter yaklaşıma en uzak biçemdir. Ya-

zar böylece yalnızca kendi kişiliğinin deneyimlerini, öğrendiklerini sunar; bunlardan 

genelleme ve çıkarım yapmak, okura bırakılır. Örneğin, Alice Walker’ın romanı The 
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Color Purple’da Celie ve Nettie yazdıkları mektuplarla gelişip olgunlaşırlar. Celie 

Tanrı’ya değil de, kız kardeşine yazmaya başlar ve sonunda mektuplara imza atmaya 

cesaret eder.  

Margaret Atwood’un romanı The Handmaids’s Tale’nde ise öyküyü anla-

tan isimsiz kadın; korkunç totaliter bir topluma başkaldırmakta, kurduğu öyküyle 

benliğini, kişi olduğunu, özgür seçimini vurgulamaktadır. Kim Chernin’in In My 

Mother’s House’da yazar kendi yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatmaktadır. 

Dört kuşak kadının, yani yazarın anneannesi, annesi, kendisi ve kızının kişisel tarihi 

Amerikan tarihinin de yaklaşık 85-90 yılını ortaya koyar.  

Dorothy Allison’un Bastard Out Of Carolina romanı da birinci tekil şahıs-

la yazılmış olup kadınların dünyası öyküyü anlatan küçük kızın gözünden anlatılmış-

tır. Resmi kayıtlara göre evlilik dışı (gayrimeşru) olan Bone kimliğini ortaya koymak 

için kendi öyküsünü kurgular. Yaşadığı dünya o denli zalim ve sarsıcıdır ki toplumun 

onu bir piç olarak damgalaması başına gelenlerin ancak küçük bir bölümüdür. Başka 

bir örnek ünlü Afrikalı Amerikalı ozan ve yazar Audre Lorde’nun Zami adlı yapıtı-

dır. Zami’de Lorde, annesi, büyükannesi ve bağlılık duyduğu başka kadınlarla ilişki-

leri dolayımıyla, mensup olduğu toplulukla kültürel bir bağ kurmaya çalışır. Diğer 

ünlü Amerikalı kadın yazar Lillian Hellmann da anılarında okuyucuyu, başkaların-

dan oluşan bir dünyaya davet eder; bu başkaları onun belleğinde bir araya geldikçe 

kendi benliğinin ortaya çıkıp dile getirilmesi ve benliğin yaratmaya çalıştığı gerçek-

liği yansıtılması için yararlandığı aynaları olmuştur. Bu yolla, önceden verilmiş ve 

önceden belirlenmiş bir benliği yansıtan ayna yer değiştirmiş ve radikal biçimde dö-

nüştürülmüş olur (Adams, 1990: 165).  

Sözkonusu yazarların kendi değerlerine ilişkin bir farkındalıkları, kendi ya-

şamlarının ve söylemek istedikleri sözün değerli olduğuna ilişkin bir duyguları var-

dır. Düşüncelerini ve içgörülerini, benzer deneyimler yaşamakta olan başka kadınlar-

la paylaşmak ve onlarla iletişim kurmak istemektedirler. Feminist özyaşam öyküsü 

de, diğerleri gibi geleceğe bir iz bırakma ve kimlik arama edimidir; ama büyük 

adamlar toplumsal görevleri kendi yaşamöykülerini ataerkilliğin tarihine katmakla 

yerine getirdiklerini düşünürken, kendi toplumsal görevlerini ataerkilliğe karşı mü-
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cadeleye katkıda bulunmak olarak belirleyen feminist yazarlar için, deneyimlerini 

başka kadınlarla paylaşmak ve böylelikle onları güçlendirmek kaygısı öne çıkar 

(Smith, 1990: 146-147).  

Kadınlar özyaşam öyküsü yazınını, düz çizgisel ve benzersiz bir bireysel ba-

şarı öyküsü anlatmak için değil, başkalarıyla kurdukları ilişkilerin ve içinde yetiştik-

leri topluluğun, kendileri için ne denli önemli olduğunu vurgulamak için kullanmak-

tadırlar.  

4.3.2.  Kadın Karakterin Birden Fazla Kişiliğe Bölünmesi ve Parça-

lanmış Bir Bakış Açısı 

Romanın veya kadın karakterin birden fazla kişiliğe bölünmesi, politik dün-

yadaki kaosu, karmaşıklığı ve kişileri ezen bir düzeni gösterir. Kadın kişiliğinin bir-

den fazla kişiliğe bölünmesi aynı zamanda modern kültürün kadına hastalıklı bakış 

açısını yansıtır. Parçalanmış bir bakış açısında kadınların yüzyüze geldiği geleneksel 

toplumsal baskıların emrettikleriyle kendi amaçları arasındaki çatışma yankılanır.  

Örneğin, The Color Purple biçem olarak kopuk kopuk, parça parça bir ki-

taptır. Öykü Celie ve Nettie’nin yazdığı mektuplar aracılığıyla anlatılır. Dolayısıyla 

bakış açısı da tek değildir. Diğer roman kahramanları gibi Sylvia Plath’ın The Bell 

Jar adlı romanının başkişisi Esther Grenwood da bütün ergenler gibi dünya ile 

uyumsuzluk içindedir. Kutsal Kitap’tan alınan Esther adı güçlü bir kişilik çağrışımı 

taşırken, yeşil orman anlamına gelen soyadı da ormanların dizginlenemez vahşi ve 

gizemli gücünü akla getirir. Başkalarından farklı olmak ister ama zeki, yetenekli ve 

hırslı olmak, kadın olmakla bağdaşmaz. Bu ikilemin kıskacındaki zeki, yetenekli 

Esther, düşlerinde kendini olduğundan bambaşka bir kişiliğe büründürmek zorunda 

kalır. Esther’e göre akıllı olmakla gerçek kadın olmak arasında aşılması güç bir uçu-

rum var gibidir ve bu uçurumla karşılaşmamanın bir yolu da hiç büyümemektir. 

Kendisini bir bebek evindeki bebek kadar küçük ve otururken düşler (Berktay, 1998: 

24-25).  

Marge Piercy’nin Woman On The Edge Of Time’da birkaç bakış açısı 

birden bulunmaktadır. Bunlardan biri ezilmiş Connie’nin bakış açısı, diğeri kusursuz 
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düş ülkesini Connie’ye gezdiren Luciente’nin bakış açısıdır. Fakat kitabın en çarpıcı 

bakış açısını sunan kitabın en sonuna eklenen hastane raporlarıdır. Connie’nin duru-

munu; hastalığını, teşhis ve tedavi önerilerini, yapılan müdahale ve testleri buz gibi, 

duyarsız bir tıp diliyle listeleyen bu bölüm okurun yüzüne çelik bir tokat gibi çarp-

maktadır. O ana kadar Connie’nin insan sıcaklığını yakalayan okur, kendisini Connie 

ile özdeşleştirmiştir. Fakat birden, okur, tıbbi terimlerle dolu, mekanik bir anlatımla 

Connie’nin bir insan değil, bir deney faresi gibi anlatıldığı doktor raporlarıyla karşı-

laşınca sarsılır ve bir yabancılaşma yaşar. Biçemdeki bu dramatik parçalanma sanki 

Connie’nin yaşamındaki uzlaşmaz parçaların yankılanması gibidir. Yazar, okuru 

böyle beklenmedik bir biçimde olaya yabancılaştırarak, son sözü kurumların kullan-

dığını, asıl kazananın Connie değil, onu baskı altında tutan ve ezen tıp kurumunun 

olduğunu vurgulamaktadır.  

Marge Piercy’nin Small Changes’i de tamamen bölünmüş bir roman olup, 

Beth’in Romanı, Miriam’ın Romanı, Đkisi Birden gibi bölümlere ayrılmıştır. Kişilik-

ler gelişme kaydetmezler, yerlerinde dönüp dururlar. Kitabın biçemsel olarak birkaç 

bölüme bölünmüş olması, her bölüntünün de ayrıca bölünmesi, kişilerin yaşamların-

daki askıya alınmışlık duygusunu körüklemektedir (Kırtunç, 1994: 35).  

Bu bölünmüşlükle başa çıkabilmek için bazı kadın kişilikler içe dönmekte, 

dış dünyadan kopmakta ve kendilerini yakın çevrelerine, yani ailelerine ve yakınları-

na adamaktadırlar. Böylece parçalanmışlık duygusuyla biraz başa çıkmakta fakat bu 

rahatlamanın bedeli olarak dünyaları daralmakta, duyguları körelmekte, dünyaya 

yabancılaşmakta ve aşırı eleştirici olmaktadırlar.  

Judith Rossner’in Looking For Mr Goodbar adlı romanında da modern 

kadından üstlenmesi beklenen rol şizofreniye giden yoldur. Erkek egemen toplumun 

kadını değersiz görmesi o denli kabullenilmiştir ki, Teresa’nın üçe bölünmüş kişiliği, 

toplumun kadından beklediği rolün bölünmüşlüğünden kaynaklanmaktadır. Teresa 

aşağılandığı için kişilik bölünmesine uğrar. Artık bütün bir kişiden söz etmek müm-

kün değildir. Toplum kadına şu üç rolü uygun görmektedir: Ana, cinselliği olmayan 

kız ve fahişe. Teresa toplumun uygun bulduğu bu rolleri hiç itirazsız kabul eder ve 

kişiliği bu üç role bölünür. Terry, bir fahişe gibi bardan bara dolaşıp her gece bir 
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başka erkekle yatar; Miss Dunn cinselliği tümüyle yadsımış hanım hanımcık bir il-

kokul öğretmenidir; Teresa ise kendini hiç beğenmeyen, cinselliği kabullenemeyen 

bir ara kişiliktir. Teresa üç ayrı stereotiptir artık, üç ayrı etiket, üç ayrı parçacık. Aynı 

kendisi gibi rollere bölünmüş bir erkek tarafından öldürülen Terasa için yaşam bir 

bütün olarak süremez (Wahlström, 2003: 288-289).  

Örneklemeye çalıştığım bu romanlarda modern dünya, kişilerin toplumsal-

politik yaşamlarıyla özel-cinsel yaşamlarını birbirlerinden ayırmaktadır. Bu parça-

lanma kadın karakterlere mutsuzluk, hastalık ve ölüm getirmektedir. Dolayısıyla ka-

dın roman yazarlarında çok sık rastlanan ve politik açılımları olan temaların ortak 

yönü; kadının toplum içindeki konumunun gelişmeye olanak tanımaması, kendiyle 

ilgili kararlar verememesi, baskı altında tutulması, aşağılanması ve çıkış yollarının 

kapalı olmasıdır. Yani hemen hepsi olumsuz ve karamsar önerilerdir.  

4.3.3. Nereye Ait Olduğunu Bilememe 

Amerikan kadın romanında etnik kimlik sorunsalının en önemli konusu ne-

reye ait olduğunu bilememe, bir başka deyişle arada kalmışlık, arafta var olma duy-

gusudur. Göçmen kadınlar her iki kültürden de çağrı alırlar ama hangisine kulak 

verceklerini bilemezler. Bu yüzden Amerika’daki göçmen kadınların en çok kendi 

kimliklerini kendilerinin oluşturmalarına ihtiyaç vardır. Hem bir etnik gruba ait, hem 

Amerikalı, hem de kadın olmak tüm bu kimliklerden hangisinin daha ağır basacağına 

karar vermeyi gerektirir. Egemen kültür tarafından baskılanan etnik kadınlar için bu 

arada kalmışlık güçsüzlük yaratan bir durumdur. Yani etnik kökenli kadınlar ya 

Amerikalı kimliklerini seçip asimile olmalı ya da kendi kültürlerini savunup, değişi-

me karşı gelmelidirler.  

Etnik kadınların çoğu iki kültür arasında kalmış ve her iki kültür tarafından 

da kabul edilmeyen, dolayısıyla kendisini ifade edemeyen bireylerdir. Bu yüzden 

kendi kimliklerini oluşturma, ırkçı ve ataerkil kültüre rağmen çok önemli bir varoluş 

çabasıdır. Günümüz Amerikan kadın bildungsromanlarında genç kız kahramanlar 

gerek sahip oldukları etnik köken, cinsel tercih ve sosyal sınıflarından gerekse yaşları 

ve cinsiyetleri bakımından kimlik oluşumlarında birçok sorunla karşılaşırlar.  
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Bunun en güzel örneklerinden biri olan Sandra Cisneros’un Caramelo adlı 

romanında Meksikalı Amerikalı Lala’nın yaşadığı sosyal ve kültürel karmaşa, iki 

dünya arasında kalmışlık ve ikilemler bütün açıklığıyla gözler önüne serilir. Lala, 

roman boyunca kendini bir yabancı olarak görür ve kendini Amerika’ya ait hissetmez 

(2002: 356). Fakat Lala bir Çikana olarak Meksika kültürüne de aynı derecede ya-

bancıdır. Her iki kültürün de dışında olmasına rağmen, ailesinin kökenini oluşturan 

Meksika kültürü sahip olduğu ataerkil özelliklerle onu daima baskılar. Kadınların ya 

bakire ya da fahişe sayıldıkları bu kültür ile daha rahat yaşayan Amerikalı arkadaşla-

rının kültürü arasında kalır. Amerika’da yaşasa da Meksika gelenekleri, inanç ve 

değer sistemleri her zaman ona engel olur. Birlikte kaçtığı erkek arkadaşı bile daha 

sonra birlikte yaşamalarının katalolik dinince bir günah olduğunu söylerek, onu terk 

eder. Romanda Lala’nın iki kültür arasında bocalaması ve baskılanması kimliğini 

oluşturmada en büyük engellerden biridir (Cisneros, 2002: 387).  

Tıpkı Sandra Cisneros gibi, Gish Jen de Mona in the Promised Land adlı 

romanında iki kültür arasında kalmanın zorluklarına değinir. Kökenlerinin ait olduğu 

ülke ile doğdukları ülke arasında kalmışlık tüm romana egemen bir temadır. Çinli 

Amerikalı Mona hiçbir yere ait olamama halini arkadaşına asla evinde olmadığını 

söylerek anlatır. Siyah bir arkadaşı ona onun da renkli yani sarı olduğunu söyledi-

ğinde çok şaşırır; daha önce kendisinin de siyahlar gibi renkli olduğunu hiç düşün-

memiştir (1996: 170). Amerikalı doğmuş bir Çinli Amerikalı olarak Mona, etnik kö-

keni hakkında çok az şey bilmektedir.  

Diğer taraftan Çin kültüründen kopuk yaşasalar da, fiziksel özellikleri ve 

aksanları ile hiçbir zaman tam bir Amerikalı olamayacaklardır. Mona bu belirsizliğe 

bir son vermek için gelenekleri, inançları ve ritüelleri belli olan Museviliği kendisine 

kimlik olarak seçer. Mona’nın başka bir din ya da ırkı değil de, Museviliği seçmesi-

nin en önemli nedeni ise özellikle Museviliğin başkaldırmakla, karşı koymakla eşde-

ğer görülmesidir. Etnik kültürü tarafından baskılanan Mona’nın neden kimlik değiş-

tirdiği bir türlü algılanamaz. Çinli Amerikalı bir kız olarak etnik kökeni yüzünden 

ona biçilen rol susmak, itaat etmektir. Oysa Mona’ya göre Musevi olmanın özü itaat 

etmek değil, soru sormaktır (Gish, 1996: 137).  
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Kimlik değiştirmek, belirsizliklere son vermenin dışında etnik kökenli ka-

dınların güçsüzlüklerine karşı gelme yollarından da biridir. Mona in the Promised 

Land romanında egemen kültürün kurguladığı basmakalıp genellemelerle ırkçı Ame-

rikan kültürü eleştirilir. Etnik kadın yazarlar ırkçı Amerikan toplumunun onlara biç-

tikleri rolleri, kimlikleri eleştirmek için bazen bu kimliklerle ve ırkçılıkla dalga ge-

çerler. Böylelikle onları değersizleştirirler.  

A. J. Verdelle’nin The Good Negress romanı da kadın kahramanın nereye 

ait olduğunu sorguladığı çarpıcı örneklerden biridir. Afrikalı Amerikalı Denise de 

nereye ait olduğunu bilmediği yaşamında, diğer etnik kadın roman kahramanlar gibi 

kendisi için başkaları tarafından belirlenmiş rollere boyun eğmeyip karşı koyarak 

kendi kimliğini oluşturur. Taşradan büyük şehre gelmiş, annesinin evinde hizmetçi-

den farksız yaşayan, değersiz Afrikalı Amerikalı bir genç kız olarak kendisini eğitip 

geliştirerek, doğru Đngilizce konuşmayı öğrenerek kimliğini bulur. Böylece ailesinin 

ve egemen kültürün ona sunduğu kısıtlı kimliğin bir kurbanı olmak yerine kendi ha-

yatının öznesi olmayı seçer.  

Verdelle, The Good Negress romanında, kimliksizliği dil ile özdeşleştirir. 

Denise, güneyden kuzeye gelmiş olan Afrikalı Amerikalı olarak kendi ırkdaşları tara-

fından bile anlaşılamayan, dolayısıyla eksik bir bireydir. Romanda dil, kendini ifade 

etmenin dolayısıyla var olmanın ön koşuludur. Denise Đngilizce konuşsa da kimse ne 

anlattığını anlamadığından birey olarak kabul edilemez. Çoğu zaman asimilasyonun 

simgesi olan Đngilizce, bazen de kimlik oluşturmanın en önemli koşuludur. Lacancı 

kurama göre, kadınların erkek dilinden mahrum bırakılmaları gibi, etnik kökenliler 

de egemen kültürün dili olan Đngilizceden uzak, o yüzden de güçsüz bırakılmışlardır. 

Etnik kökenliler için Đngilizce öğrenmek ve kullanmak aslında düşmanın silahı ile 

savaşmaktır (Öztarhan, 2006: 134-136).  

Çağdaş Amerikan edebiyatında etnik kökenli kadın yazarların romanlarını 

Đngilizce yazıyor olmaları da buna iyi bir örnektir. Eskiden dâhil edilmedikleri, ayrı 

tutuldukları kültüre böylelikle eşit koşullarda dâhil olabilmişlerdir. Denise için ait 

olduğu kültür, gelenekler, ona güven ve güç verirken yeni geldiği yer belirsizlik ve 

güçsüzlüğü simgeler. Đçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için büyükannesi ve 
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öğretmeni gibi diğer siyah kadınların da yardımıyla toplum tarafından ona sunulan-

dan daha fazlasına erişir ve kimliğini oluşturur.  

4.3.4. Sınıf Kimliği 

Sınıf kimliği de cinsiyet kimliği ve etnik kimlik gibi toplumsal bir kurgudur. 

Batı düşüncesine hâkim ikilik düşüncesi toplumda bazı normlar belirler. Beyaz, er-

kek, orta sınıf olanlar daha değerli ve normal sayılırken, farklı etnik gruba ait olanlar, 

kadınlar ve orta sınıfın altındakiler aynı kabulü görmezler. Egemen kültürün alt sını-

fa ait olan kimseleri ötekileştirmesi kadın yazarların romanlarındaki en geçerli konu-

lardandır. Kadın olarak toplumda varolmanın zorlukları yanında bir de egemen kültür 

tarafından değersiz ve öteki olarak görülen bir sınıfa ait olmak roman kahramanları 

için kimlik mücadelesini zorlaştırır. Ait oldukları sınıf yüzünden yaşadıkları yokluk 

ve hatta şiddet gibi zorlukların üzerine bir de toplum tarafından dışlanmak eklenince 

alt sınıfa ait kahramanlar için nereye ait olduklarını belirlemek, kendileri için kimlik 

oluşturmak daha da zorlaşır.  

Aşağı bir sosyal sınıfa ait olmak, tembellik, işe yaramaz olmak gibi kişilik 

özellikleri de beraberinde getirir. Bu tür deyimler aynı zamanda fakir insanlar hak-

kındaki sosyal davranışları, onların zekâları, cinsiyet rolleriyle ilgili önyargıları ve 

sterotipleri de anlatır. Bu tür yaygın inanışlar, Marksizmin alt yapı, üst yapı ilişkisi 

ve ekonomik yapının bu tür davranışları, yaşam tarzlarını doğal olarak oluşturduğu 

kuramını destekler (Wray ve Newitz, 1997: 7). Bu görüşlere göre kapitalist toplumda 

fakirlik, fakir olanların suçu ve dolayısıyla hak ettikleri yaşam biçimi olarak görülür.  

Bu yüzden romanlardaki kadın kahramanlar için toplum tarafından belir-

lenmiş kimliklerle yaşamak ve önyargılara karşı durmak oldukça güçtür. Alt sınıfa 

ait kadınlar, orta sınıf beyaz kadınlardan çalışmak, erken yaşta evlenmek ve çocuk 

sahibi olmak gibi birçok özellikle ayrılır. Dorothy Allison’ın Bastard Out of 

Caroline romanında sınıf farkı küçük kız kahraman Bone’un gözünden yansıtılır. 

Bone’a göre üvey babasının zengin ailesi, Bone ve ailesi gibi fakirleri işe alan, evde 

çocuklarını bırakıp çalışmaya giden kadınlara kötü gözle bakan yani onlardan farklı 

bir gruptur (1993: 98). Küçük kıza göre göre, üvey babası Glenn Baba’nın ailesinde-
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kiler ona ve ailesine hayvanat bahçesindeki hayvanmış gibi kabul ederler (1993: 

102). Bone için öteki olmak artık alıştığı bir durumdur; sınıf kimliği yüzünden top-

lum ve kültür tarafından dışlanmasının meşrulaştırılmasına alışmıştır.  

Orta sınıftan başka bir sosyo ekonomik sınıfa ait olma, toplum tarafından da 

başka bir etnik sınıfa ait olmakla aynı görülür. Sınıf ayrımını vurgulayan her türlü 

etiket ve dışlama sadece sınıf ayrımı değil, aynı zamanda ırk ayrımı da yapar (Wray 

ve Newitz, 1997: 1).  

Jasmine Paul’un A Girl in Parts romanında da sınıf ve etnik kimlikler bir-

birinin içindedir. Aynı etnik kimlikleri yüzünden dışlanan kız kahramanlar gibi bu 

romanın kahramanı Dorothy de sınıf kimliği yüzünden dışlanır. Hatta arkadaşları 

tarafından kanında Kızılderililik var diye alay bile edilir. Kızılderililer ofisinden gö-

revliler Dorothy’nin okuluna gelip ona Kızılderili olup olmadığını sorduklarında, 

öteki olmayı içselleştirdiğinden: Belki de içimde bir yerlerde öyleyimdir diye top-

lumdan bir şekilde dışlandığını belirtir (2002: 52). Bu da ırk ve sınıf farklılığının ne 

kadar iç içe olduğunun bir göstergesidir. Yani ötekileştirmenin başka bir yoludur.  

Sınıf kimliğiyle ilgili romanlarda kadın kahramanların yaşadıkları dışlan-

manın yanı sıra, fakirlik de sık sık tekrarlanan bir temadır. Alt sınıfa ait olmanın zor-

luklarının böylesine vurgulanması kadın yazarların bu eşit olmayan sistemi değiştir-

me isteklerinden kaynaklanır. Kadın kahramanların kişisel deneyimlerini anlatmaları 

sadece kahramanlar için fakir olmanın ne kadar zor olduğunu örneklemek için değil, 

sistem eleştirisi için kullanılır. Kapitalist sistemde varlıklı sınıfa ait olmayanların 

tutunabilmesi oldukça zordur. Bu yüzden kahramanlarımız Bone ve Dorothy, toplum 

tarafından ve maddi şartlar yüzünden mahkûm edildikleri ve sınıfları yüzünden sahip 

olamadıkları tüketim toplumunun her şeyine öfkelenirler.  

Sınıf kimliği toplumsal olarak damgalanmak, fakirliğin zorlukları yanında 

orta sınıfın altında bir sosyo ekonomik sınıfa ait olmak, genç kızlar için cinsel taciz 

veya şiddet gibi olumsuzlukları da içerir. Bu dertler de sınıf kimliklerinin yarattığı 

zorlukların birer uzantısı gibidir. Bazen fakirlik ve yokluk gibi sorunlar şiddeti doğu-

rurken, bazen de romanlardaki geleneksel orta sınıf değerlerin eleştirilmesi için taciz 
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ve şiddet konu edilir. Örneğin Bastard Out of Caroline romanında Glenn Baba, 

Bone’a her fırsatta şiddet ve cinsel taciz uygular. Marksist feminizm kapitalist siste-

min yarattığı ve beslediği aile, tüketim toplumu gibi her türlü düzene karşıdır. Bu 

yüzden romanlardaki şiddet aynı zamanda, fakirlik ve yoklukla geçen bir hayatın ne 

kadar sıra dışı, mutlu aile mitinden uzak olduğunu göstermenin başka bir yoludur.  

4.3.5. Heteroseksüel Sistem 

Heteroseksüellik lezbiyenlere göre doğal olmayan, toplum tarafından kurgu-

lanan bir sistemdir. Her ideolojik sistemde olduğu gibi sahip olduğu güçle bu sisteme 

ait olmak isteyenleri baskılar, yargılar ve dışlar. Althusserci bir yaklaşımla bu sistemi 

destekleyen birçok kurum ve güç bulunur. Devlet, din, yasa, medya, aile kurumu ile 

heteroseksüel sistem kendi egemenliğini diğerlerinin üzerinde kurar.  Adrienne Rich 

bu sisteme zorunlu heteroseksüellik diyerek, lezbiyenler için nasıl baskıcı ve zorlayı-

cı olduğunu belirtir. Bu durumda lezbiyenler kimliklerini gizlemezler ise egemen 

kültürde dışlanma, taciz ve şiddet görürler (2001: 1763). Ayrıca heteroseksüellik, 

tüm feminizm akımlarının ortak düşmanı ataerkil düzenin de bir parçasıdır. Dolayı-

sıyla lezbiyenlik erkek sisteme de bir başkaldırıdır.  

Birçok lezbiyen bildungsromanlarda genç kız kahramanları baskılayan ve 

özgür kimlik kurmalarını kısıtlayan en büyük sorun heteroseksüelliktir. Heteroseksü-

elliğin ve ataerkil düzenin destekçisi olan her şey ve herkes lezbiyen kız kahramanla-

rın düşmanı gibidir. Romanlardaki lezbiyen kız kahramanların anneleri orta sınıf 

değerlerin ve egemen kültürün birer üyesi olarak heteroseksüel sistemi kızlarına öğ-

retmek isterler. Fakat heteroseksüel sisteme temelden karşı olan lezbiyen kızlar için 

anne figürü ve onları baskılayan her şeyin simgesi gibidir. Bu yüzden romanlardaki 

ana temalardan biri, anneleri ile kızları arasındaki iletişim kopukluğudur. Annelerin, 

kızları topluma uyum göstersinler diye gösterdikleri çabalar ve kızların buna diren-

mesi konu edilir.  

Özellikle lezbiyen kadın romancıların yapıtlarında, anne figürü, heterosek-

süel sistemin destekçisi olarak lezbiyen kahramanların, lezbiyen olmalarını seçmele-

rine karşı gelir. Örneğin Bett Williams’ın Girl Walking Backwards romanındaki 



 240

Skye’ın annesi için, eşcinsellik iğrenç, kabul edilemez bir durumdur. Kızının lezbi-

yen olduğunu öğrendiğinde sinirden kendini kaybeder.  Kızının posterlerini yırtar ve 

odasını darmadağın eder. Skye’a göre annesinin bu tepkisi, tıpkı toplumun tepkisi 

gibi ikiyüzlülüktür (1998: 18-19). Görünüşte hoşgörülü ve liberal olmasına rağmen, 

söz konusu kendi kızının cinsel tercihi olunca büyük tepki verir. Skye hayallerinde 

annesinin ölmesini diler; o zaman farklı bir insan ve özgür olacağını düşünerek, bas-

kılardan başka türlü kurtulamayacağını belirtir (Williams, 1998: 88).  

The Revolution of Little Girls romanındaki Ellen’in annesi için de kendi 

kızı öyle olduğu halde, lezbiyenler mide bulandırıcıdır (Boyd, 1991: 31). Anne için 

eşcinsellik, telaffuz bile edilmemesi gereken uygunsuz, ayıp bir kelimedir. Đnsanların 

kızı hakkında ne düşünecekleri onu çok rahatsız eder. Ellen’in annesi kadının top-

lumdaki rolünü kızına her fırsatta hatırlatır: Kadınlar erkekler gibi kendi başlarının 

çaresine bakıp, kendilerini yoktan var edemezler. Kadın doğduğu gibi kalır, erkek ise 

ne isterse ve hedeflerse onu yapar (Boyd, 1991: 78).  

Blance McCrary Boyd’un The Revolution of Little Girl adlı bu romanında 

da lezbiyenliğin toplumda yasal, tıbbi, bilimsel birçok alanda birçok kurum tarafın-

dan psikolojik anormallik, ahlaki düşüklük ve sosyal sapkınlık olarak algılanması 

eleştirilir. Lezbiyen feminist birçok kadın yazara göre lezbiyenlik, ataerkil değerlere, 

erkek egemen kültüre karşı gelmenin en etkili yoludur. Çünkü kadın kültürünü, ka-

dınların değerlerini, kadınları sevmeyi savunur. Cinsellikte bile erkeklerce belirlenen 

normların dışına çıkarak kadın söylemini ve gücünü destekler (Wingfield, 1998: 65). 

Kahramanlarını lezbiyen kızların oluşturduğu romanlarda aynı diğer romanlarda ol-

duğu gibi ataerkil sistemle olan sorunlar en önemli sorunlardır. Ancak kadın kahra-

manların cinsel tercihlerinin yarattığı, toplumla uyumsuzluk gibi sorunlar onların 

özgün kimliklerini yaşamalarına engel olur.  

Lezbiyen kahraman, ona göre tehlikeli olan heteroseksüel dünyadaki çeşitli 

zorluklardan uzaklaşmak istemektedir. Çıktığı yolculuk ise lezbiyenliğe, kendi aykırı 

cinselliğine doğru çıktığı simgesel yolculuktur. Bu yolculukta karşılaştığı engelleri, 

toplumun baskılanmasını ve önyargıları da aşarak sosyal, cinsel ve duygusal olarak 

çeşitli deneyimlerle eğitilir. Egemen kültürün değerlerine böylesine karşı geliş bir 
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güç kazanımıdır. En sonunda ise kendi gücünü ve cinselliğini bularak, kimliğini ku-

rar (Zimmerman, 1983: 246).  

Lezbiyen edebiyatı ve roman geleneğinde de heteroseksüel egemen kültüre 

karşı koymak yani lezbiyen olduğunu ilan etmek ve öyle yaşamak çoğu zaman zor ve 

cesur bir seçimdir.  

4.3.6. Otoriteye Başkaldırma 

Bu bölümde incelenen kadın romanların hemen hepsinde otoriteye başkal-

dırma ve otoriteyle çatışma teması görülmektedir. Çatışma genelde erkek egemen 

toplum yargıları ve baskılarıyla ezilen kadın kişilikler arasında geçmektedir. Örne-

ğin, Marilyn French’in The Women’s Room’da Mira on beş yıl sorgusuz sualsiz 

hizmet ettiği evine ve evliliğine baş kaldırır. Bu rol artık ona anlamsız gelmektedir. 

On beş yılda hiçbir gelişim göstermemiş, evin eşyalarından biri haline gelmiştir. Üç 

erkeğe yıllarca kusursuz hizmet sunmuştur. Evinin kadını rolüne, duyarsız kocası ve 

oğullarına baş kaldırıp kendini insan olarak geliştirebileceği bir yaşama atılır.  

Piercy’nin Small Changes’de ise Beth zorba kocasına başkaldırır ve orta-

dan yok olur. Kate Chopin’in The Awakening adlı romanında Edna kendine biçilen 

iyi eş, iyi anne rolüne başkaldırır. Bu rol Edna’yı bunaltır, onun sanatçı kişiliğini 

köreltir, kadınlığını öldürür. Ancak 19. yüzyıl toplumunun acımasız katı kuralları 

içinde Edna’nın başkaldırması kendinden başka kimseyi yaralamaz.  

Alice Walker’ın The Color Purple’da ise Celie kişiliğini ördükçe kendini 

hiçe sayan Albert’a karşı çıkmayı başarır. Celie 1970’lerin kadınıdır. Edna gibi yok 

olup gitmez. Onunki, olumlu biten umut dolu bir başkaldırmadır. Margaret 

Atwood’un The Handmaid’s Tale’de damızlık kız, Gilead komutanlarının sonsuz 

gücüne, herkesi denetim altında tutan “Gözler”in yaygın etkinliğine ve korkunç oto-

riter faşist rejime başkaldırır ve kaçar. Ölümden beter tehlikeleri göze alarak, sistem-

le çatışır. Kadını yalnızca bir döl yolu ve döl yatağı olarak gören askeri yönetim sis-

temine karşı çıkar.  
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Afro-Amerikalı bir kadın olan Janie’nin üzerine yüklenen aşağılayıcı siyah 

kadın sterotiplerini reddederek gerçeği yeniden tanımlamayı öğrenme sürecini irde-

leyen Zora Neale Hurston’ın Their Eyes Were Watching God adlı romanında da 

bir başkaldırı sözkonusudur. Bağımsız kimliğini kazanmak adına kurulu düzenin 

marjinlerinde yer alan Janie, ırkçı/ataerkil beyazlarca tanımı yapılan gerçek ile bağla-

rını koparır ve toplumsal kısıtlamaları aşar. Kahramanımız kendi kendisiyle barışık 

bir kadın olduğunu kanıtlar. Romanın sonunda ufkunu tıpkı bir balık ağı gibi kendi-

sine doğru çeken ve onu gelip görmesi için ruhunu çağıran Janie için gerçek özgür-

lük, kendi iç dünyasının ufuklarıyla etkileşim ve diyaloğa kavuşmasını sağlayan bi-

reysel gerçeğinin gücüne duyduğu inanç ve buna bağlı olarak geliştirdiği inanç felse-

fesidir. Ann Petry’nin The Street romanın da Lutie Johnson siyah kadınları beyaz 

adamlara pazarlayan Boots’u öldürerek kendisini tuzağa düşüren ve zulmeden otori-

teye başkaldırır.   

Sylvia Plath’ın Sırça Fanus’ta Esther Greenwood, Amazon Oteli’nin çatı-

sında gardrobundaki tüm giysileri birer birer gece rüzgârına bırakır. Esther kendisine 

zorla giydirilen giysilerden kurtulurken, yaşamı boyunca kendisini özgür ve vahşi bir 

varlık olarak (yeşil orman olarak) yeniden tanımlamaya çalışır. Sen de herkese ben-

zeyeceksin komutunu veren bir dünyaya karşı Hayır, benzemeyeceğim diye haykırır 

gibidir.  

4.3.7. Kaçış, Canına Kıyma ve Ölümle Biten Sonlar 

Toplumun özel alan ile kamusal alan biçiminde bölünmesi ve kadının gele-

neksel olarak özel alana hapsedilişiyle bu durumun beraberinde getirdiği kötürümleş-

tirici klişelerin baskısı, bu sınırları aşmak isteyen kadınlarda, onarılmaz bir parça-

lanmışlık duygusunun yoğun ıstırabına yol açar. Kadın, doğasının her yönünü ger-

çekleştirebilmek için çabalar ama kapana kısılmaktan bir türlü kurtulamaz. Dış et-

kenler bu denli önemli olunca da görünmek, olmaktan daha çok önem kazanır ve 

kadın daima kadın rolünü oynamak zorunda kalır. Bu saçmasapan tuzaktan kurtulup 

insan gibi davranmak isteyen kadını ise, toplumdan aforoz edilme tehlikesi bekler 

(Walters, 1998: 176).  



 243

Modern patriyarki, tıpkı modern kapitalizm gibi potansiyel olarak bir baş-

kaldırı özü taşıyan her şeyi evcilleştirmeyi, genel akışın içine çekip kendine benzet-

meyi başarır. Oysa kadınlar hep sıradan bir insan olmadan, istenen kalıba girmeden 

kabul edilmenin düşünü kurar. Başlangıçta, yaşamı fethetme olanakları sonsuz bir 

çeşitlilikle önünde duruyormuş gibi gelir; sonra büyümeye başlar kadın ve bu olanak-

ların birer birer üzeri çizilir. Geri kalanla yetinirse ne âlâ, yetinmezse, son bir çekici 

olanak olarak ölüm elini uzatır. Birçok kadın o eli tutar.  

Đşte bu yüzden, kaçış, canına kıyma ve ölümle biten sonlar kadın yazarların 

sıkça başvurduğu diğer temalardandır. The Awakening’de Edna intihar eder, çünkü 

kendi seçimiyle ataerkil düzenin seçimi arasındaki kutuplaşma onun gibilere yaşam 

şansı vermez. Edith Wharton’un The House of Mirth’de ise Lily Bart tıpkı Edna 

gibi canına kıyar. Bir alt toplumsal sınıfa inmek istemediği için başka çaresi yok gi-

bidir.  

Judith Rossner’in Looking For Mr Goodbar da ise Teresa, erkeklerin ken-

disinde uyandırdığı değersizlik duygusunu unutup uyuşmak için bir barda tanıştığı 

erkekle birlikte olur. Ancak dengesiz biri olan adam Teresa’yı döverek öldürür. 

Teresa için bu ilişki neredeyse bir intihardır, çünkü kişiliğinin, cinselliği ağır basan 

tarafını öldürmek istemektedir.  

Marge Piercy’nin Braided Lives’da Donna kusurlu yapılan bir kürtaj sonu-

cu kanamadan ölür. Yazar kürtajı yasaklayıp, kadınları yasadışı çareler aramaya iten 

hukuk sistemini suçlar. Sonuçta Donna karanlık binalarda ehliyetsiz kasapların elin-

de ölmek zorunda kalan herhangi bir kadındır. Joyce Carol Oates’in yazdığı Black 

Water’da ise Kelly bilincini bir an bile yitirmeden kara suların yavaş yavaş yükselip 

ağzına gelmesini, ciğerlerini doldurup kendini boğmasını bekler.  

Sylvia Plath’ın The Bell Jar’da Esther bileklerini kesip kendini öldürmek 

ister fakat kurtarılır. Ancak arkadaşı Joan kendini asarak canına kıyar. Woman On 

The Edge Of Time’da ise Connie tümü erkek olan doktorlara ve kadınları kıyıma 

uğratan sisteme ve kuruma tepkisini göstermek için doktorları zehirler ve öldürür. 

Böylece kendi yaşamı da sona erer.  



 244

4.3.8. Ütopya ve Distopyalar 

Bu çalışmada sunulan temalar içinde belki de en politik olanlar kusursuz 

dünyaları anlatan ütopyalar ya da karabasan gibi berbat dünyaları anlatan 

distopyalardır. Bu düş dünyaları geleceğe yönelik ideal bir tasarım yaparken bugün-

den yola çıkar. Geleceğin toplumunda birey ile toplumun ne şekilde konumlandırıla-

cağı, politik birliğin ne şekilde düzenleneceği belirlenirken, yazar kendi döneminin 

siyasal mekanizmalarından, toplumsal ve ekonomik ilişkilerinden etkilenir.  

Özellikle klasik ütopyaların değişime kapalı, birbirine benzeyen dünyaları 

yerine, kadınlar tarafından yaratılan ütopyalar özerktir. Tarih öncesi çağlara yakın 

anaerkil toplum yapılarının ya da ilkel kabile yaşantılarının izlerinin görüldüğü ütop-

yalar, sosyalist, anarşist ütopyalar feminist ütopya yazınında önemli bir yere sahiptir. 

Bu ütopyaların birçoğunda androjeni de kullanılır. Đki ayrı cinsin birbirine yaklaşmış 

olması, fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak benzer özellikler göstermeleri anlamında 

bir androjenlikten söz edilebileceği gibi, her iki cinsiyeti de kendilerinde barındıran 

androjenlerden sözetmek de mümkündür. Bunun yanında androjeni sadece cinsel bir 

birlik değil, bu birlik çevresinde yüzyıllarca sürmekte olan düalizmin de ortadan kal-

dırılmasını simgelemektedir. Kadın ve erkeğin tek bedende birleşmesi aynı zamanda 

akıl ve maddenin, kültür ve doğanın birleşmesi anlamına gelmektedir. Androjeni, 

ayrı tutmayı ve ikiliği reddeden, bir senteze, bütünselliğe ve dengeye ulaşmayı hedef-

leyen düşünce tarzının ifadesidir (Yıldırmaz, 2005: 88).  

Feminist bir yaklaşımla şekillendirilen daha iyi bir toplum projesi olarak 

ütopyaların yanında birçok karşı ütopya da yazılmıştır. Bunlar da özellikle ataerkilli-

ğin aşırılaştırılmasıyla oluşmuş, totaliter, köktenci toplumlar anlatılmıştır. Özellikle 

karşı ütopyalar bugüne dair bir uyarıyı da içerdiklerinden, mücadelenin gerekliliğini 

daha çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Đkinci dalga kadın hareketiyle hız 

kazanan kadın ütopyaları özellikle 1970’li yıllarda en önemli örneklerini vermiştir. 

Bunlar içinde yerli kabile yaşantılarından esinlenerek yazılmış olan, ortaklaşa ve 

eşitlikçi toplumlar ya da anaerkil toplumların anlatıldığı Marge Piercy’nin Women 

on the Edge of Time (1976), Marion Zimmer Bradley’nin The Ruins of Isis (1978), 
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Monique Wittig’in Les Guérilléres (1969) ve Jayge Carr’ın Leviathan’s Deep 

(1979) adlı kitapları önemli feminist ütopyalardandır (Keinhorst, 1987: 92).  

Özellikle farklı gezenlerde kurulmuş ülkeleriyle Ursula K. LeGuin’in ütop-

yaları anarşist bir topluluğun anlatıldığı The Dispossessed (1974) ve halkı, her iki 

cinsiyeti de taşıyan ve dönemsel olarak erkek ya da dişi özellikler gösteren 

androjenler olan bir gezegenin anlatıldığı The Left Hand of Darkness (1969) bilim-

kurgu ve feminist ütopya alanına büyük yenilikler getirmiştir. Tamamen kadınlardan 

oluşmuş gelecekteki bir toplumun da içlerinde olduğu dört alternatif evrenin, erkeğe 

dönüşen bir kadın çerçevesinde anlatıldığı Joanna Russ’ın Female Man (1975) adlı 

ütopyası da yine hem ütopya yazını hem de ardışık değil, fakat parçalı anlatım tekni-

ğiyle önemlidir. Aynı dönemin feminist ütopyaları içinde, köktendinci bir darbe ile 

kurulmuş olan, katı bir cinsiyet hiyerarşisi içinde kadınlar için ürkütücü bir yaşamı 

betimleyen Margaret Atwood’un Handmaid’s Tale (1986) bir karşı ütopya örneği 

olarak önemli bir yere sahiptir (Keinhorst, 1987: 94).  

Yine aynı dönemlerde insanlararasındaki iletişime önem veren, bireyselliğe 

ve toplum içindeki farklı fikirlere, küçük azınlık gruplarına hoşgörüyle yaklaşan, 

çekirdek aile yapısını değiştirmeyi hedefleyen, çocukların yetişmesinden erkek ve 

kadınlardan oluşmuş bir grubu ya da toplumu sorumlu tutan bir anlayış geliştiren çok 

sayıda ütopya yazılmıştır. Bunlar içinde Sally Miller Gearharts’ın The 

Wanderground (1978), Suzy MacKee Charnas’ın Motherlines (1978), Dorothy 

Bryant’ın The Kin of Ata are Waiting for You (1971), Mary Staton’un From the 

Legend of Biel (1975), Rochelle Singer’ın The Demeter Flower (1980), June 

Arnold’un The Cook and the Carpenter adlı ütopyaları da sayılabilir (Keinhorst, 

1987: 94-98).  

Aşağıda ele alınacak olan kadın ütopyaları genel yaklaşım olarak 20. yüzyıl 

ütoplarının temel özelliklerini gösteren, bunun yanında gerek toplumsal yapılanma 

gerek anlatım biçimleri olarak dönemin çeşitliliğini yansıtacak örneklerinden seçil-

meye çalışılmıştır. Örneğin, Ursula K. LeGuin’in The Dispossesed romanında kah-

ramanımız Shevek tam bir ütopya ülkesi görünümünde olan Urras’a varmadan bu 

gezegenin özellikle cinslerin eşitsizliği konusundaki düşünceleriyle karşılaşır. Urras 
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gezegeninde, kapitalist ekonomi geçerlidir ve sömürü ilişkisi üzerine kurulmuş katı 

bir ataerkil düşünce sisteminin etkisinde yapılanmaktadır. Kadınlar, açık bir toplum-

sal cinsiyet ayrışmasıyla kendilerine yakıştırılan özellikler ile değerlendirilmekte, 

bundan herhangi bir sapma gösteren kadınlar daha az kadın olarak görülmekte ve 

onaylanmamaktadırlar. Kadınlar kamusal yaşamın tamamen dışında tutulmakta, yük-

seköğrenim görmelerine izin verilmemektedir.  

Marge Piercy’nin Woman On The Edge of Time romanında başkişi olan 

Connie gerçek dünyada bir akıl hastanesindedir ama yarattığı bir düş ülkesi olan 

Matapoisett’e gidip gelmektedir. Burası kadın ve erkeğin eşit olduğu, ezici güç kav-

galarının olmadığı bir ütopyadır. Akıl hastanesi ise tam bir kapitalist tüketim toplu-

mudur. Hastaların bakımının ekonomik olması, kar-zarar dengesinin hastane lehine 

olması planlanmıştır. Zorluk çıkarıp baş eğmeyen hastalar beyinlerine elektrot yer-

leştirilerek sindirilir ve ekonomik hale getirilir. Oysa düş ülkesi Matapoisett’de hiçbir 

birey, sistemin kurbanı değildir; baskı altında tutulmaz, ezilip yok edilmez. Connie 

bu iki zıt sistemi kıyaslar ve güç ilişkilerinin gerçek dünyada bireyi nasıl ezdiğini 

fark eder.  

The Handmaid’s Tale adlı romanda ise Atwood korkunç bir distopya yara-

tır. Çevre kirliliği ve nükleer sızıntıların mahvettiği bir dünyada kadın tüm gücünü 

kaybedip köle olmuştur. Hatta köle bile değildir, bir bebek üretme makinesi, kuluçka 

makinesi, bir nesnedir. Tamamen erkeklerin idaresinde olan totaliter dünya düzenin-

de kadına üç rol biçilmiştir: Üreme organları işlemiyorsa ya kolonilere gönderilecek-

tir; yani çöpe atılacaktır, ya da fahişelerin yaşadığı Jezebel’in yerine gönderilecektir. 

Bu rolleri seçme hakkı kadına değil, yönetime verilmiştir. En ufak bir karşı çıkma 

işkence ve ölümle sonuçlanır.  

4.3.9. Kapalı Yer Korkusu  

Kapalı uzamlara tepki duyma, dar yerlerde endişeye kapılma kadın yazarla-

rın çok sık kullandığı bir başka temadır. Kapalı uzamlara mahkûm edilen, kapatılan 

kişiler kadındır ve onu orada tutan erkek egemen toplumun simgesi olan güçler ve 

kişilerdir. Baskı altında olmayı anımsattığı için kapalı yerler kadına bunalma duygu-
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su verir. Slyvia Plath’ın The Bell Jar romanının adı bile ürkütücüdür. Cam fanus, 

Esther ve diğer kadınların altında hapis olduğu ters çevrilmiş bir kavanozdur. Cam 

olduğu için çevreden yalıtılmamış duygusu verir ama aslında fanus kapalıdır. Akıl 

hastanesinin pencerelerindeki demirler Esther’e bu gerçeği acı biçimde hatırlatır.  

Marge Piercy ise Woman on the Edge of the Time’de akıl hastanesinin iç 

içe kilitli kapıları ile içerideki kadınların çaresizlik duygularını pekiştirir. Piercy’nin 

romanları kadın kahramanlardaki kapalı yer korkusunu en güzel şekilde ifade eden 

yapıtlardır. Yazarın Small Changes’de de Beth kendini bir kablumbağa gibi duyum-

sar. Koca baskısı onu sanki bir kabuğun içinde yaşamaya mahkûm etmiştir. Wanda 

ise yalnızca erkek egemen hukuk sistemine bilgi vermeyi reddettiği için hapse atılır. 

Baskı ve denetim hapishane ve hastanelerde kurumsallaşmıştır ve bu uzamlar tama-

men erkeklerin egemen olduğu yerlerdir. Yazarın Braided Lives adlı romanında ise 

Jill çocukluğundan beri daracık, klostrofobik uzamlarda büyümüştür. Üniversite yur-

du da daracıktır ve kız öğrencilerin giriş çıkışları denetim altındadır. Erkek öğrenci-

ler için böyle denetimler bulunmamaktadır. Jill ana-baba baskısından ve kurumsal-

laşmış okul baskısından uzaklaşınca rahatlar ve kutu gibi küçücük bir odada yaşama-

sına karşın özgür olduğu için yer darlığına aldırmaz. Jill için krizli anlar hep 

klostrofobik düşlerle el eledir. En sıkıntılı anlarında çıkmaz sokak, kapalı oda, dar 

koridor, yeraltı geçiti, demirli pencere, kilitli kapı karabasanları görür.  

Klostrofobi duygusunun en yoğun olduğu roman Joyce Carol Oates’in 

Black Water’ıdır. Romanın gerçek yaşamdan alınmış bir öyküsü vardır. 1969 Tem-

muzunda Başkan J. F. Kennedy’nin kardeşi Edward Kennedy ABD Başkanlığına 

aday olmak üzereyken bir araba kazası yapar ve bir genç kızın ölümüne neden olur. 

Politik yaşamı da böylece gölgelenir ve kesin gözüyle bakılan başkanlığı bu olay 

nedeniyle kaçırır. Black Water, Senatörün arabasını hızla kullanırken devirmesi ve 

yolun kenarındaki kapkara bataklığa saplanmasıyla başlar. Senatör ters dönerek ka-

rabataklık suyuna yavaş yavaş gömülen arabadan kurtulabilmek için yanındaki sevgi-

lisi genç kızın üzerine basar, onu tekmeler ve arabadan çıkmayı başarır. Kelly’i kur-

tarmak için hiçbir çaba harçamaz, hemen arabanın yanından uzaklaşır ve olayı örtbas 

etmenin çarelerini arar. Kitap boyunca, okur, Kelly’nin sıkıştığı araba içindeki çare-
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sizliğini, karabataklık suyunun milim milim yükselip Kelly’nin ağzına doğru gelme-

sini, boşluğun giderek azalıp Kelly’i kara suların boğmasını izler. Klostrofobinin 

bundan daha etkili kullanıldığı, sıkışmışlığın bundan beter bir karabasana dönüştüğü 

bir eser bulmak zordur.  

Romanın politik yanı ise çok belirgin ve çarpıcıdır. Güya halktan yana, 

ezilmişten, çaresizden yana, demokrat bir söylemi olan Senatör, canı ve politik gele-

ceği söz konusu olduğunda, rahatlıkla Kelly’i basamak yapıp kendini kurtarır. Arka-

sına bile bakmadan oradan uzaklaşır ve politik geleceğini gölgeleyeceğini bildiği bu 

olayı bastırmak için şahitin yok olmasına izin verir. Okur, kitabı inanılmaz bir bo-

ğulma duygusuyla okur. Çünkü milim milim yükselip Kelly’i boğan sular erkek 

egemen politikalar, aslında kendinden başkasını düşünmeyen bir erkek ve kadını 

basamak yapıp kendini kurtulaşa atan bir güç düzenidir (Roller, 1986: 84).  

4.3.10. Delirme, Çıldırma ve Şizofreni 

Bu tür romanlarda karşılaştığımız bir diğer tema ise, delirme, çıldırma ve şi-

zofreni gibi ruhsal bozukluklardır. Aklını yitirme baskı altında tutulan kadın için 

bazen bir kaçış veya çaredir. The Bluest Eye romanında Toni Morrison babası 

Cholly tarafından ırzına geçilen ve hamile bırakılan Pecola’nın dramını dile getirir. 

Bebeği ölünce deliren Pecola için delilik sığındığı sakin bir liman gibidir. Çünkü 

günlük yaşamla ve başına gelen felaketlerle yüzleşebilecek gücü kalmamıştır. Öz 

babası tarafından hiçliğe taşınan bu yarı çocuk-yarı kadın dünyadan kaçamaz ama 

deliliğe sığınır.  

The Bell Jar’da Esther anlamsız ve amaçsız yaşamı yüzünden akıl hastane-

sine düşer. Cam bir fanus içinde yaşarmışcasına bunalıma düşen Esther, birkaç has-

tane ve bir dizi elektrik şoku sonucunda, içinde kaybolmaya mahkûm edildiği dün-

yaya tekrar geri döner.  

Marge Piercy’nin Braided Lives’da Theo bunalımları nedeniyle bir 

psikiyatriste gider. Fakat doktor Theo’nun haftada üç kez ırzına geçer ve bu konuyla 

ilgili konuşacak olursa ona deli raporu vermekle tehdit eder. Bu işkenceye daha fazla 

dayanamayan Theo, durumu anne ve babasına açıklar. Fakat anne ve babası Theo’ya 
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inanmaz, çünkü o bir kadındır, doktor ise bir erkek. Theo bir yıl süreyle akıl hastane-

sine kapatılır ve süre dolunca da şartlı salıverilir. Haftada bir gün başka bir 

psikiyatriste gidip kendiyle ilgili uyduruk masallar anlatmaktadır. Yani yine gözal-

tındadır.   

Woman on the Edge of Time çıldırmayı ve kurum olarak akıl hastanelerini 

anlatan romandır. Connie erkek egemen toplumun tamamen güçsüzleştirdiği bir ka-

dındır. Bu toplumda güç diye nitelelndirilen hiçbir şeye sahip değildir; kadındır, çir-

kindir, Meksika kökenlidir; çok fakirdir, katoliktir, eğitimsizdir, kendisine destek 

verecek bir erkekten yoksundur. Yani kapitalist tüketim toplumunda yaşamaya çalı-

şan, başka gidecek yeri olmayan gerçek bir ötekidir. Bu düzen ona çıldırmaktan baş-

ka bir seçenek bırakmamaktadır. Çünkü Connie için de çıldırmak, bir düş ülkesine 

sığınmak demektir.  

The Awakening’de ise Edna’nın kocası, aile doktoruna, karısının çıldırmış 

olmasından şüphelendiğini söyler. Oysa Edna yalnızca âşıktır. Böyle bir toplumda, 

bir erkek için, karısının bir başkasına olan aşkını kabullenmektense, çıldırmasını ka-

bullenmesi daha kolaydır. Çünkü aşk seçenek, çıldırma ise kaderdir. Seçenek kadına 

güç verme demektir, kader ise güçsüzlüktür.  

Maxine Hong Kingston’ın The Woman Warrior’da öyküyü anlatan kadın 

çevresinde gözlemlediği pek çok deliren kadını aktarır. Bu kadınların önce yavaş 

yavaş sessizleştiğini ve dünya ile ilişkilerinin yitirdiğini söyler. Bunlar Çin’den gelip, 

Amerikan toplumuna uyum sağlamak zorunda olan ilk kuşak Çinli-Amerikalı kadın-

lardır. Yani çifte ezilmişlik içerisindedirler. Onlar hem kadın, hem de yabancıdırlar. 

Dil bilmemek, topluma karışamamalarında en önemli etkendir. Sürekli akıl hastane-

sine gider, birkaç ay kalıp dönerler. Bazen de hiç dönmezler. Anlatıcı, deli kadınların 

evlerini saptamak için bir yöntem geliştirmiştir: Perdeleri hiç açılmayan evler, içinde 

deli kadınlar olan evlerdir. Genç bir kız olan anlatıcı günün birinde kendisini de aynı 

sonun beklediğinden korkmaktadır.  

Sözü edilen romanlardaki kadınlar genelde kişiliklerinin tüm parçalarını 

keşfetmek, daha doğrusu hazır satılan kişilikler kendilerine uymadığı için onları red-
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detmekle meşguldürler. Artık 19. yüzyılın sunduğu rahat, bütüncül kişiliklere sığın-

mak için çok geçtir. Bu kadın kahramanlar kişiliklerinin tüm boyutlarını yavaş yavaş 

keşfeden, arzularının ne kadar çeşitli olduğunu fark eden ve yaşanılan kaos ve parça-

lanma içinde kişi olmanın zorluklarını iliklerine kadar duyumsayan karakterlerdir.  

Bu kadınların hepsi savaşçıdır. Ama ölümleri yenilgi ya da kaçış; delilikleri 

zayıflık değildir. Söz konusu edilen romanlarda denize, ormana, doğaya kaçış, kapa-

tılmaların, içe dönmelerin ağırlığını bir parça azaltmak, yükleri bırakmak, adeta nefes 

almak içindir; orada ezilmiş, yıpratılmış eski benler ölür. Deli benler özgürlüğüne 

kavuşur. Ormanların yerini bazen sokaklar alır, tüm duvarlar üstlerine geldiğinde 

kadınlar kendilerini sokaklara atar. Bu kaçmalar, uçmalar ve yüzmelerin nedeni zi-

hinlerin ve bedenlerin kapatılmış olmasının yarattığı saplantıdır. Kadın güçsüzleştik-

çe, derdini kimselerin anlamadığını gördükçe, çıkışları bulamadıkça daha çok kapatır 

kendini, üstüne kilitler kapıları; sessiz çığlıkları, yataklar, duvarlar, fanuslar dinler.  

Bu yüzden kadın yazarların romanlarındaki politikaya ilişkin temasal ve bi-

çimsel özellikler onları erkek yazarların eserlerinden farklı kılmaktadır. Kadın yazar-

ların eserleri dünyaya karşı savaş açmış gibidir. Bu romanların betimlediği dünyayı 

Judi Roller’a göre şu dört özellik belirlemektedir: Birincisi, modern dünya totaliter 

idarelerin, yenilgiye uğramış radikalizmin ve sakatlanmış liberalizmin dünyasıdır. 

Đkincisi, dünyayı saran en belirgin özellik, uygarlığın yıkımını hedef almış güçlerin 

her gün çoğalmasıdır. Üçüncüsü, yenidünyada kitle toplumu ve kitle gücü her an 

artmaktadır. Sonuncusu ve en önemlisi de, bu dünyanın insanları belirsizliğin, gü-

vensizliğin, şüphenin, kaosun, edilgenliğin ve nihilizmin kurbanlarıdır. Bu özellikle-

riyle 20. yüzyıl akımlarına katkıda bulunmaktadırlar (1986: 183).  

Roller’a göre, bu romanlar hem ideolojiden şüphe duymakta, hem de kendi-

leri yeni ideolojiler üretmektedirler. Romanların kadın kişilikleri ideolojileri sorgu-

lamakta, ideolojilere tutunup tutunmamak arasında bocalamakta ve hiçbir ideolojinin 

bir insanın tüm gereksinimlerine yanıt veremeyeceğini görmektedirler. Bir ideolojiye 

güvenip ona yaslansa bile, 20. yüzyılda her şey o denli hızla değişmektedir ki, hiçbir 

ideoloji bu hıza erişemektedir. Bu nedenle bireycilik bu yazarlarda en belirgin özel-

liktir. Bu, bireyi kitleden daha değerli gören bir bireycilik değil, yalnızca 20. yüzyıl-



 251

da bireyin yok olup gitmesini engellemeye çalışan bir bireyciliktir. Sonuç olarak bi-

reyciliği vurgulayan bu romanlar, aynı zamanda ortak paylaşımı da idealize etmekte-

dirler. Romanlardaki bireycilik aynı zamanda kişisel duygulara da önem vermekte, 

duyguyu ideolojinin üstüne çıkarmakta ve daha değerli bulmaktadır. Birey genellikle 

yalnız olarak sunulmakta ve bir grubun üyesi veya bir ideolojinin destekleyicisi ola-

rak sunulmamaktadır (Roller, 1986: 184). 

Dolayısıyla ele alınan romanlardaki politik mücadele yalnızca gözle görülen 

kilit, zincir, duvar ve dikenli tellere karşı değil, görünmeyen demirler, zincirler ve 

kelepçelere karşı da verilmektedir. Bu görünmeyen kısıtlamaları, zincirleri, telleri 

yıkmak çok daha zordur. Đşte bu nedenle bu kadın yazarlar öncelikle gerçek kadın 

kimliğinin bulunması ve tanımlanmasının üzerinde önemle dururlar. Çünkü “ben 

varım” diyebilmek için “ben” in kimliğinin çok iyi bilinmesi gerekecektir (Karaca, 

2006: 403).  

Öyleyse, diğer cinse hükmetmek ve ondan üstün olduğunu ispat etmek adına 

değil; farkındalıklarını ve deneyimlerini ifade etmek, fark edilmek, kabul edilmek 

adına kadınlar kendi dilleriyle, kendi bedenleriyle yazmak zorundalar. Bütün yeni 

toplumsal hareketlerin politik deneyimini kavramsallaştırmak için önemli açılımları 

olan Hannah Arendt’ın da vurguladığı gibi dünyanın sırf insanlar tarafından yaratıl-

dığı için insani sayılmayacağını, sırf içinde insan sesi yankılandığı için de insani ol-

madığını, yalnızca söylemin nesnesi olduğu zaman insanlaştığını unutmamak gere-

kir. Çünkü kamusal ve politik özneler olarak paylaştığımız ortak dünya, yalnızca 

etkileşimlerimizde sergilediğimiz farklılıkların sonucu olarak vardır. Buna bağlı ola-

rak ortaklığa ancak ve ancak daha fazla farklılık yaratarak ve farklılığı vurgulayarak 

ulaşabiliriz (Berktay, 2003: 180).   



 

 

 

SONUÇ 

Tarih boyunca, hem erkeklerin hem kadınların, mensup oldukları sınıf, ırk, 

dinsel topluluk vb. nedeniyle tarihsel geleneğin dışına itilmeleri çok sık rastlanan bir 

olgudur, fakat hiçbir erkeğin salt cinsiyeti nedeniyle dışlandığı görülmemiştir. Oysa 

kadınlar aidiyetleri ne olursa olsun, sırf cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa tabi tutul-

muş;  tarihin yazılması ve yorumlanması işleminden dışlanmış ve tarihin yapımına 

etkin olarak katılan özneler oldukları halde, kendi tarihlerini bilmekten alıkonmuş-

lardır. Bu bakımdan Andree Michel’in sözü kadınlar için özel bir anlam taşır: Kadın-

ların tarihi, her şeyden önce baskı altına alınışlarının ve bunun gizlenişinin tarihidir.  

Virginia Woolf’un 20. yüzyılın başlarında vurguladığı gibi kadınların kendi 

seslerini bulabilmeleri ve o sesin duyulmasını sağlayabilmeleri için kendilerine ait 

bir oda kadar, kendine ait bir tarihe de sahip olmaları gereklidir. Bu olmadığı sürece, 

bir toplumsal grup olarak kadınların belleği ve varoluş çabaları hiçliğe uğrayacaktır. 

Çünkü tarih bilinci olmadığı zaman, Collingwood’un deyişiyle, insanlar ve toplum-

lar bilinmeyen bir zaman denizi içinde yalpalayıp durmak zorunda kalacaklardır.  

Bu bağlamda sosyal bir kuram ve sosyal bir hareket olarak feminizm, kadın 

tarihini, kadınların bireysel ve kolektif seslerinin duyulmasına imkân veren, saklı 

kalmış anılara ve geleneklere ilişkin malzemeler bulabildiğimiz ve kadınların hangi 

eylemlerle dünyanın değişmesine nasıl katkıda bulundukları konusundaki bilgilerin 

görülür kılındığı bir alan haline getirerek kadınların tarih öncesini sona erdirmiştir. 

Böylece kadınlar yüzlerce yıllık bireysel mücadeleler, hayal kırıklıkları ve her şeye 

rağmen direnip, ayakta kalmayı başarabilme çabaları sonucunda nihayet, hem geç-

mişlerine, hem de zihinsel özgürlüklerine sahip çıktıkları tarihsel ana kavuşup, geç-

mişlerini geri almaya başlamış ve yeni bir gelecek yaratılmasının ön koşulunu hazır-

lamışlardır.  
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Feminizmin tüm bu bilinç yükseltme çabaları, kadınların ezilen bir gruba 

mensup olduklarının ve dolayısıyla haksızlığa uğradıklarının farkına varmalarını ve 

bu haksızlığın doğal değil de, toplumsal, kültürel bir olgu olduğunu kavramalarını 

içerir. Üstelik bu haksızlığın düzeltilmesi için mücadelenin gerekliliğine ve mücade-

lenin bağımsız bir biçimde yürütülerek örgütlenmesine ve aynı zamanda da alternatif 

bir gelecek vizyonu oluşturulmasının önemine vurgu yapar.  

Tez boyunca, feminist kuramcı ve araştırmacıların varolan düzene karşı 

eleştirileri yalnızca hakları ve eşitlik talepleri ile ilgili programları kapsayan bir şey 

olmakla kalmayıp ilişkileri, kimlikleri, örgütlenme biçimlerini vb. değiştirmeyi he-

defleyen bütünsel bir politikayı içerir. Bu aynı zamanda şu anda kesin çizgilerle bir-

birinden ayrılmış ve karşıtlaştırılmış toplumsal cinsiyet kimliklerinin sınırlarının bu-

lanıklaşmasını ve giderek insanların cinsiyetlerine göre tanımlanmadıkları, yani cin-

siyet farklılığının kodlanmış anlamlarının önemini yitirdiği yeni bir dünya görüşünü 

de kapsar.  

Özellikle 1970’lerin kadın hareketleri, egemen kültürde kadınların kaderi ve 

doğal olarak kabul edilen varsayımları sorgulayarak, kadın kimliğinin kurgulandığı 

toplumsal yapıların ve ilişkilerin sorgulanmasına yönelir. Bu süreç aynı zamanda, 

kadınları tek tipleştiren toplumsal cinsiyet kalıplarının eleştirilmesi ve parçalanması 

yoluyla kadınların bireyleşme yolunda attıkları önemli bir adımdır. Aynı zamanda 

kadının farklılığını dikkate almayan ve bu farklılığı erkekte erimesi öngörülen bir 

aynılığa dönüştüren liberal eşitlik anlayışına yöneltilmiş sarsıcı bir eleştiridir.  

Đkinci dalga feminist kuram erkeği merkeze alan akılcı öznenin kendisini 

evrensel norm olarak sunduğunu açığa çıkarmıştır ve haklı olarak cinsiyet ayrımı, 

farklılık ve heterojenlik üzerine vurgu yapmıştır. Böylelikle toplumsal cinsiyeti siya-

si sahneden dışlayan politik kuramlar ve pratikler üzerinde zorunlu olarak düzeltici 

bir işlevi olmuş ve beraberinde, grupların orantılı temsilini güvence altına alan me-

kanizmalar yaratılmasını sağlamıştır.  

Feminist hareketin bir parçası olarak 1960’lardan bu yana gelişen feminist 

edebiyat eleştirisi de erkek yazarların eserlerinde kadına karşı takınılan tavrı ortaya 
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koymakla başlamış, daha sonra kadın yazarlara yönelmiş, onların eserlerindeki özel-

likleri saptamış ve edebiyat tarihinde de kadın yazarların ayrı bir gelenek oluşturduk-

larını kanıtlamaya çalışmıştır. En önemlisi, ataerkil düzende dilin de kadını aşağıla-

ma ve ezme aracı olduğunu belirterek, kadın söylemi sorununu gündeme taşımıştır.  

Feminist edebiyat eleştirmenlerine göre her toplumun kadınlara ilişkin dü-

şüncesi ve yazınsal metinleri, onların doğasına ve işlevine ilişkin ön kabuller tarafın-

dan koşullanmış; üstelik bu önkabuller hiçbir zaman tutarlı da olmamıştır. Kadınlar-

dan hem iyi, hem kötü; hem kutsal hem dünyevi, hem bakire, hem de fahişe olmaları 

beklenmiştir. Simone de Beauvoir’e göre kadınlara ilişkin olarak tutarlı olan tek şey, 

bilinen tarih boyunca kadının erkeğin ötekisi olarak kurgulanmış ve bağımsız öznel-

liğinin inkar edilmiş olmasıdır.  

Lacancı bir bakış açısından ise, kadınların tarihsel görünmezliği ve nesne-

leştirilmesi, kadının simgesel olarak eksiklik ve yoklukla; kadınlığın birleşik erkek 

öznelliğine oluşturduğu tehditle; merkezi, güçlü, ayrıcalıklı erkek ile ilişkisinde ka-

dının statüsünün öteki olarak tanımlanmasıyla bağlantılıdır. Bu öteki, erkeğin temsil 

ettiği uygarlık, kültür ve akla karşı denetimsiz doğanın ve içgüdülerin yıkıcılığıyla 

ilişkilendirilir. Son derece istikrarlı ve sürekli görünen ve çok gerilere giden bu ilişki-

lendirme, kadınların toplumsal denetimini meşrulaştırmak için kullanılır.  

Bu düşüncenin sonucu ortaya çıkan çifte standarda sahip toplum, kadın ya-

zarları ve onların kahramanlarını etkilemiş, onların hiçbir cinsel veya toplumsal sınırı 

aşmamalarını, iffetli ve uyumlu özelliklerini korumalarını telkin etmiştir. Bu çifte 

standarda karşı çıkan feminist yazarların kadınlığı araştırıp tanımlamadaki ısrarları, 

kendilerini feda etmeyi reddetmeleri ve hatta erkeklere karşı dile getirmekten çekin-

memeleri kadın geleneğinde önemli bir aşama olan bağımsızlık ilanını temsil etmele-

rine neden olmuştur.  

Kadınların da tıpkı erkekler gibi, kendi düşüncelerinin kültürel olarak yankı 

bulmasına ve onaylanmasına ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda feminist eleştirinin en 

önemli katkısı ise kadınların toplumsal tecrübesinin anlamını yaşam devam ederken 

kolektif ve eleştirel biçimde yeniden şekillendirmektir. Bu yaklaşım, kendini belirle-
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yen unsurların içinden bakarak, onların örtüsünü kaldırabilmek, onları eleştirerek 

kendi anlatımı içinde değerlendirebilmek ve aslında böylece kendi anlatımına sahip 

olabilmek amacındadır.  

Kadın yazar da üreteceği edebi eserin içinde kendi varoluşunu sorgular ve 

kendi varoluşundan çıkarak okuyucunun kendi varoluş nedenini sorgulatır; toplumun 

ona giydirdiği kimliğinden sıyrılabilmesini ve farkındalık yaratarak başka insanlar 

için empati duyabilmesini sağlar. Feminist hareketin etkisiyle yazan kadın romancı-

ların yapıtlarında anlatılmak istenen daha çok bir sınıfa, gruba ait bir kaderin anlatı-

mıdır. Çalışmamız boyunca ele aldığımız bu kadın yazarlar kendi kimliğinin bilinci-

ne ulaşan bir kadın olarak, yaşamı tarihsel bir sürecin kurbanının bakış açısıyla değil 

de, daha çok değişimini hemcinslerinin değişimiyle ilişkilendiren bir kadının bakış 

açısıyla verir.  

Đşte bu yüzden her türlü yazma edimi, yalnızca kişinin kendisiyle ilgili ol-

mayan ve okuyucuya ilişkin bir iletişim biçimidir. Friedman’ın da vurguladığı gibi 

bir kadın yazarın yaşamının tarihsel gerçeği, okuyucunun onun metninin içinde kav-

radığı anlamda yatar.  

Tüm çalışmamız boyunca ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi de ka-

dın öznenin izlerini deşifre etmeye yönelmiş bir okur-özne olduğunu kabul eden bir 

metin okuma pratiğine ihtiyacımız olduğu gerçeğidir. Çünkü okuma yoluyla paylaşı-

lan deneyimin, kendi yaşamlarımızda sürdürülmesi değişim ve dönüşüm açısından 

oldukça önemlidir. Kadın yazarların yapıtlarında, imgelem aracılığıyla bilme, imge-

lemde yeniden canlandırma yoluyla gerçeği aniden kavrama, yaşamın ve yaşanmışın 

duygusunu edinme, kadın yazarın bize göstermek istediği öz-imgenin ne olduğunu 

kavramamızı sağlayarak, başkalarının ve kendimizin bilinç derinliklerine dalabilmek 

için bize benzersiz içgörüler sunar.  

Dolayısıyla tezde sözü edilen kadın yazarlar, kadınların kurtuluşuna derin-

den gönül veren; kendi değerlerine ilişkin bir duyguları olan ve düşüncelerini, içgö-

rülerini diğer kadınlarla paylaşarak, söz konusu edilen metin okuma pratiğini oluş-

turmaya çalışırlar. Kadın yazar bir romanın kurgusu içinde okuyucuyu, gündelik ha-
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yatın içinde veya dışına çıkartarak bir yolculuğa sürükler ve okuyucunun dünyaya 

farklı bir pencereden bakabilmesini sağlar. Bunu yaparken de kendi yaşanmışların-

dan ve deneyimlerinden yola çıkar.  

Meltem Arıkan’ın da söylediği gibi yazmak bir anlamda yazarın kendisini 

soymasıdır. Soyunabilmek ise hem büyük bir cesaret, hem de büyük bir sorumluluk-

tur. Buna karşılık toplum, kat kat giyinmek ihtiyacındadır; çıplaklıktan korkar, çünkü 

çıplaklık aynı zamanda şeffaflık demektir. Bireyin varolabilmesi için maskelerden 

sıyrılması ve soyunması şarttır. O nedenle de kadın yazarlar, bireylerin kat kat giysi-

lerinin altında, aslında ne kadar kendilerine yabancı olduklarını algılamak için 

varolan kadınlık kurgularına meydan okurlar. Çünkü onlara göre asıl önemli olan 

sadece düşündüğünü söylemek özgürlüğünün olması değil; bize dayatılan düşüncele-

rin ötesinde düşünebilme cesaretini gösterebilmektir.  

Tezde ele alınan kadın yazarlar, kıyıda kalmış olanları anlayabilmek, kendi-

ni onların yerine koyabilmek, aklın yanı sıra sezgilerin gücüne güvenebilmek; sessiz-

liğin sesini duyup, dile getirilemeyeni dile getirmek; varolan dünyayı ve toplumu 

başka bir gözle algılayıp yansıtabilmeyi olanaklı kılmışlardır.  

Dişi evreden feminist evreye, feminist evreden kadın evresine geçen bu ya-

zarlar kendilerine özgü bir roman geleneği oluşturmayı başarmış ve bir takım strateji-

ler geliştirerek ataerkil düzene duydukları isyanı dile getirmişlerdir. Tezde adı geçen 

bildungsroman türü ve özyaşam öyküleri diğerleri gibi gelecğe bir iz bırakma ve 

kimlik arama edimidir. Kendi toplumsal görevlerini ataerkilliğe karşı mücadeleye 

katkıda bulunmak olarak belirleyen feminist yazarlar için, deneyimlerini başka ka-

dınlarla paylaşmak ve böylelikle onları güçlendirmek kaygısı öne çıkar.  

Özellikle 20. yüzyılın başlarında kadın yazarlar kendi iç dünyalarını işleyen 

ayrılıkcı bir edebiyat dünyasına çekilmişlerdir. Toplumsaldan çok ruhsal bir bakış 

açısını tercih eden bu edebiyat, erkek dünyasının haşin gerçeklerinden ve gaddar 

uygulamalarından kaçmayı amaçlar. Daha sonraki süreçte yaratılan kadın estetiği, 

kadın romancıların, erkek romancıların materyalist kültürüne gösterdiği kararlı bir 

tepkinin sonucudur.  
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1960’lı yıllarda kadın romanı yeni bir dinamik evreye girmiş ve uluslar arası 

kadın hareketinin sağladığı güçten büyük ölçüde etkilenmiştir. Kadın romancılar için 

kadın duyarlılığı kavramı kutsal bir nitelik kazanmıştır. 19. yüzyıl gerçekçiliğinin 

geleneksel biçimlerini izlemeye devam eden çağdaş kadın romanı, aynı zamanda 20. 

yüzyılın Freudcu ve Marksist çözümlemeleri bağlamında da varlığını sürdürmekte-

dir. Kadın romancılar kadın geleneğinin iki yüz yılından yararlanarak geçmişten al-

dıkları gücün çoğunu yeni bir dil ve deneyim düzeniyle birleştirebilmişlerdir. Özel-

likle Fransa’da gelişen ecriture feminine olarak tanımlanan kadın söylemine yönelik 

çalışmalar, kadınlığın kadın söylemiyle bağıntısını, kadına özgü söylemin özellikle-

rini belirlemişlerdir.  

Bu kuramcıların kadın söylemini bu denli önemli saymalarının nedeni, ka-

dın için baskıcı olan, onları ezen batı kültürünün dil ile olan bağıntısıdır. Bundan 

ötürü erkeklerin egemenliğini sağlamaya uygun bu dile karşı savaşmak, onun ege-

menliğini kırmak ve yerine kadınlığa dayanan bir dil yaratmak gerekir. Önerilen bu 

kadınca dil, ataerkilce dili yıkmayı hedefleyen ikili karşıtlıklar mantığına yer verme-

yen, bir başkaldırı dilidir.  

Bu başkaldırı dilini kullanan kadın yazar içinde olduğu toplumun ortak pay-

dalarını dikkate alarak, ama sadece içinde olduğu toplumu değil, dünyadaki diğer 

toplumları da dikkate alarak ve sadece içinde bulunduğu zamanı değil, geçmiş ve 

gelecek zamanları da kullanarak eserini oluşturur. Çalışmamızda Amerikan kadın 

romanında kadın geleneğinin ana hatları çizilmeye çalışılırken, bu mücadeleyi birebir 

veren kadın romancıların yapıtları ele alınmıştır. Baskılananın karşı koyduğu bu ro-

manlarda egemen kültürle çeşitli sorunları olan bu kadın kahramanlar tek başlarına 

ataerkil, ırkçı, heteroseksüel ve elitist topluma karşı gelmeyi seçerler.  

Tezde ele alınan romanlarda kadınların hayatlarını şekillendirmeye çalışan-

lara, önyargılarla kısıtlayanlara karşı koymak bir kimlik sorunudur. Bu edebi karşı 

koyuş edebiyatta kendini nesneleştirenlere, kendi etnik grubunu, sınıfını veya cinsel 

grubunu yanlış anlatanlara bir tepki olarak ortaya çıkar. Bu karşı koyuş, bütün ro-

manlarda ortak özelliklerden biri olan egemen kültürün eleştirilmesini ortaya çıkarır.  



 258

Sözkonusu olan bu romanların kadın kahramanları egemen kültürün belirle-

diği değerlere uygun bir kadın olmak yerine, kendilerinin belirlediği bir kimlik ya-

ratma çabasındadırlar. Bu romanlar bu kahramanlara karşı koyabilecekleri bir edebi 

alan yaratarak güç kazandırır, onların da seslerini duyurur. Kimlik kurmak, özne ol-

mak, kendi kimliğini seçmek, kadın romanlarının en önemli temalarındandır. Bu da 

etrafında olup bitenlerin farkında, yaşamının bir yerinde kendisinde topluma karşı 

gelecek cesareti bulan kadınların öykülerini anlatmakla gerçekleşir.  

Tezde ele alınan romanların büyük bir bölümünde birinci tekil şahıs anlatım 

vardır. Vurgulanmak istenen, kendi hayatına hâkim, kimliğini kurabilen ve dolayısıy-

la da kendi öyküsünü anlatabilen kadın kahramanlar kurgulamaktadır. Karşı koyma-

nın ve kimlik kazanmanın öne çıktığı bu anlatımlar bir güç kazanmadır.  

Çalışmamızda incelenen çoğu romanda zaman belirsizdir, kahramanların 

hayatları kronolojik değil, parça parça ve geriye dönüşlerle anlatılır. Romanlar da 

klasik bir gelişmeyi, çocukluktan yetişkinliğe geçişi değil, kahramının yaşamındaki 

birkaç günü ve yılı bile kapsayabilir; çünkü bu eserlerin amacı ideal gelişimi yansıt-

mak değil, sıradan insanların güçlenme öykülerini anlatmak olmuştur. Bölünmüş, 

çoğul, değişken kimliklere sahip kahramanların hayatları da parça parça ve değiş-

kendir.  

Bu çalışmaya konu olan Amerikalı kadın yazarlar, feminizmin yapı taşların-

dan biri olan kişisel olan politiktir söyleminden yola çıkarak, yani kişisel olanı kay-

dederek, kendi tarihini yazma çabası içine girmişlerdir. Bu da kadını ve diğer azınlık-

ları dışlayan resmi tarihe kafa tutmaktır. Kişisel olanı kaydetmek, ataerkil toplumsal 

düzenle çatışmayı kaydetmek demektir. Kişiselin ötesine uzandığında ise, böyle bir 

saldırı politik bir başkaldırının ta kendisidir.  

19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan bu yolculukta amacımız, özbilince 

erişmiş ve geleceğe bir iz bırakabilme arayışı içinde dünyaya bir imge sunma çaba-

sında olan Amerikan romanının bu cesur kadın yazarlarının adlarını ve yapıtlarını bir 

kez daha görünür kılabilmek ve dillendirebilmektir. Çalışmamız sadece bu yazarlarla 

sınırlı kalmamış, zorlu mücadeleler sonucunda onlara tarihsel bir altyapı oluşturan ve 
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açtıkları yolda ilerlemelerini sağlayan pek çok feminist kuramcı ve araştırmacıyı da 

kapsamı içine alarak patriarkal sistemde varolmanın dayanılmaz zorluğunu bir kez 

daha gözler önüne sermiştir.  

Binlerce yılılk erkek egemenliği altında sürdürülen toplumsallaşma ve yöne-

tim çabalarının değiştirilebilmesi için erkek egemenliğindeki ideoloji formatlarının 

dışına çıkılması ve önce kadının özgürleştirilerek kadın üzerinden erkeklerin özgür-

leştirilmesi gerekir. Tüm bu vurguladıklarımızın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

kadınların kadın olarak var olabilmesi gerekmektedir. Çünkü yaşamın temeli dişidir 

ve değişim ancak kadınların değişmesiyle mümkün olabilecektir. Bu yüzden kadın 

yazarlar kadının varoluş yolculuğu üzerine yazarken, kadın, erkek ya da çocuk her-

kesin kendini gerçekleştirme imkânına sahip olduğu tam anlamıyla eşitlikçi bir top-

lum yaratmayı hedeflerler. Đşte bu yüzden diğer cinse hükmetmek ve ondan üstün 

olduğunu ispat etmek için değil; farkındalıklarını ve deneyimlerini ifade etmek, fark 

edilmek, kabul edilmek adına kadınlar kendi dilleriyle, kendi bedenleriyle yazmak 

zorundadırlar. 
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  30.8.1966 tarihinde Konya’da dünyaya geldim. Devrim Đlkokulunu 

bitirdikten sonra Konya Meram Anadolu Lisesinde eğitimime devam ettim. 1985 

yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölü-

münü kazandım. Mezuniyet sonrasında Vangölü Anadolu Lisesi ve Karaman Đmam 

Hatip Lisesinde Đngilizce öğretmeni olarak çalıştım.  

  1992 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Đngiliz Dili 
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sans çalışmamı tamamladım. 
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