
Bu  konuşma  3-5  Şubat  arası  Hamburg  Üniversitesi'nde  düzenlenen  “Kapitalist  moderniteye  karşı  –  Alternatif 
konseptler ve Kürtlerin arayışı” isimli konferansta yapıldı. Bütün program, ses kaydı,  daha fazla metin ve görüntü 
http://networkaq.net sitesinden izlenebilir.

2.2 Devletli uygarlığın değişmez karakteri: Cinsiyetçilik
Fadile Yıldırım

Tarih ne  içindir  diye  soranlara  “kişilerin  kendilerini  bilmesi  içindir”  yanıtı  verilir.  Peki  tarih 
kimin içindir ve tarihi kimler yazdı? Biz kadınlar tarih denen “kendini bilme sürecinin” neresin-
deyiz?  Tarihsel  bilgi  üretilen bir  olgudur.  Bu durumda tarihsel  bilgiyi  kimin kayda geçirdiği, 
kimin yorumladığı, kimin ürettiği can alıcı bir önem taşır. Bilginin kendisi dünyayı ve tarihi bir  
düzenleme biçimi, anlamı ve kullanımı ise iktidar ilişkilerinin de kurgulandığı bir alan olma özel-
liğini taşır. Dolayısıyla da tarihin cinsiyeti ya da cinsiyetçi karakteri de erkek egemen ideolojiler  
tarafından  belirlenip,  toplumları  düzenleyen  bir  sistem  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Sınıflı  
uygarlık tarihi cinsiyetçi bir tarih yazımıdır. Egemenlerin deneyimlerinin paylaşıldığı bir tarihtir.  
Egemenliği elinde tutmayan büyük çoğunluğun deneyimlerinin, bu anlamlandırma girişimlerinin 
ya tümden dışında tutulmuş yada marjinal düzeyde ele alınmışlardır. Kadınlar bu tarihsel algıla -
mada yokturlar. Çünkü sınıflı uygarlık tarihi erkeklerin tekelinde oluşturuldu. Erkeklerin yaptık-
larını  ve  yaşadıklarını  – ki  bunu da çok çarpıtarak – kayda değer,  yani  tarihsel  öneme sahip 
bularak kadın deneyimlerini yok saydılar. Dolayısıyla uygarlık tarihi cinsiyet körlüğünü aşabilmiş 
bir tarih değildir. Evet, “Kadınlığın kölelik tarihi daha yazılmamıştır. Özgürlük tarihi ise yazıl -
mayı bekliyor.” Kadının içinde bulunduğu köleliğin bilinçli olarak karartılması, erkek egemenlikli  
uygarlığın, devletçi karakteriyle yakından bağlantılıdır.  Kadın, cins, sınıf ve soy olarak en eski  
tutsak konumundadır. Kadının içinde bulunduğu bu tarihsel gerçeklik sosyal bilimlerce çözüm-
lenmeden  ne  devlet,  ne  erkek,  ne  aile  ne  de  iktidar  tam olarak  anlaşılabilir.  Kadının  içinde  
bulunduğu derin kölelik statüsünün ve bunun gerçekleştiği tarihsel sürecin sosyal bilimlerde yer 
bulamaması erkek egemen bakış açısının ve temsil ettiği değerlerin ne kadar derin olduğunu gös-
terir. Sınıflı uygarlık tarihi olarak bahsedilen beş bin yıllık süreçte gerçekleşen savaşlara, kıyımlara  
bile baktığımızda devletli uygarlığın cinsiyetçi olduğunu anlamamız için yardımcı olabilir. 

Egemen İdeolojiler Cinsiyetçi İdeolojilerdir

Devletin, iktidarın, hiyerarşinin ve her tür egemenliğin temel karakteri erkek egemenlikli cinsi-
yetçi ideolojidir. Objektiflik iddiasında bulunan sosyal bilimlerin uygarlığın bu karakteri yokmuş  
gibi davranmaları, sosyal bilimlerin cinsiyetçi algılarından bağımsız değildir. Dolayısıyla reel bilim 
cinsiyetçidir.  Oysaki  kadın  gerçekliği  sınıflı  uygarlık  sisteminin  bir  özeti  gibidir.  “Kapitalist  
toplum nasıl ki tüm eski istismarcı toplumların devamı ve zirvesi ise, kadın da tüm bu sistemlerin 
köleleştirici etkisinin zirvesidir”. Dolayısıyla en eski sömürge konumunda olan kadını anlamadan 
toplumu ve uygarlık tarihini doğru tanımlayamayız. Çünkü etnik, ulus ve sınıf köleliğinin doğru 
anlaşılmasının yolu kadın tanımından geçiyor.
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Tarihin ilk çelişkisi Cins Çelişkisidir

İddia edildiği gibi erkek egemenlikli uygarlığın ilk çelişkisi sınıf çelişkisi değil cins çelişkisidir.  
Kadının köleliğe alıştırılmasıyla birlikte hiyerarşik sistem kurulmaya başlanmış ve toplumun diğer 
kesimlerinin kölelik yolu açılmıştır. Toplumun köleleşmesi kadın köleleştirildikçe gerçekleşebil-
miştir. Yani bütün kölelikler kadın köleliğine bağlı olarak gelişmiştir. Dolayısıyla da hiyerarşik 
toplumun ilk kurbanı kadının komünal düzenidir. Kadın cinsi, erkek egemenlikli sistemde ezilen 
bütün  kesimlerin  en  dip  noktasında  yer  almaktadır.  Kadının  hiyerarşik  topluma  adım adım 
çekilmesi, tüm güçlü toplumsal özelliklerini yitirmesi toplumda gerçekleşen en temel karşı-devrim 
niteliğindedir.  Yaşanan,  toplumların  gelişimi  üzerinde  halende  sonuçlarını  derin  olarak 
taşıdığımız tarihin en büyük kırılmalarından biri olan cins kırılmasıdır. Kadın cinsi kırılmıştır. 
Ana eksenli komünal topluma karşı yapılan bu ilk karşı devrim sınıfların, sömürünün, orduların, 
ahlak yerine erkek egemenlikli hukukunda geliştiği süreç olur. Kadınlar şahsında yaşanan cins 
kırılması  tarihinde  yönünü değiştirir.  Kadınlar  şahsında insanlık  kırılır.  Açıktır  ki  bu erkeğin 
“tarihsel kurnazlığıdır”. Çünkü toplumun olumlu gelişmesi üzerinde katkısı olmamıştır. Tersine 
ataerkil toplumun kaskatı egemenliğini getirerek kadını dışlamakla yaşamın renkliliğini ortadan 
kaldırılmaya çalışmıştır. Yaşam yoksullaşmıştır. Renkli ve çok sesli toplum yerine, tek sesli erkek 
toplumuna  gidilmiştir.  Uygarlığın  ilerlemecilik  ve  gelişmişlik  olarak  değerlendirdiği  bu  süreç  
aksine baş aşağı gidişin adı olmuştur. Tek boyutlu aşırı erkekleştirilmiş toplum kültürüne geçil -
miştir.

Oysaki bir zamanlar toplumlar farklı yaşamayı da bildiler. Toplumsallaşmanın ilk gelişim süre-
cinde, yani doğal toplumda ‘cinsiyetçiliğin’ olmadığını bugün var olan birçok veride görebilmek-
teyiz. Doğal toplum, ana tanrıça kültürüyle şekillenmiştir. Ana tanrıça yeteneğiyle, öncülüğü ve  
yaratıcılığıyla toplumsal  bir  kimlik kazanmaktaydı.  Kadın eksenli  toplum, demokratik toplum 
anlayışı, eşitlik, özgürlük, paylaşım, gönüllü katılım ve yaratıcılık temelinde gelişmekteydi. Birey, 
doğal  toplum  kimliğiyle  kendini  tanımlamakta;  üretime  ve  yaşama  katıldıkça  toplumun  bir  
tamamlayanı, öznesi olabilmekteydi. İş bölümüne dayalı toplumda herkesin gücüne, yeteneğine 
ve yaşına göre kendi rengiyle katılımı toplumun komünalitesini de açığa çıkarmaktaydı. İnsanlar 
doğadan ve toplumdan kopmayan canlı  doğa anlayışı  temelinde kendilerini  doğanın üzerinde 
değil, doğanın bir parçası gibi görmekteydiler. Dolayısıyla neolitik dönemde büyük bir toplumsal  
devrim yaratan anasal değerlerin, iktidar ve hiyerarşi eksenli  erkek egemen zihniyet tarafından 
kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtılarak gasp edilmesi ve kadın kimliğinin yitirilmesine tekabül  
eden döneme  birinci  cinsel  kırılma  dönemi  demek  abartılı  olmayacaktır.  Kadının  kimliğinin 
yitimi aynı zamanda ekolojik temelli  doğal toplum yapısında da bozulmaya yol açtı.  Kadınlar 
erkeklerin mülkü olmaya başladıkça, sınıflı toplum sistemi gelişip, egemen ile ezilen sınıflar ara-
sında uçurumlar oluştu. Kadına karşı gelişen şiddet, köleci toplumdaki büyük insan katliamının 
da habercisi oldu. Böylece toplumsal düzende oluşan kategoriler, kadın en altta olmak üzere dikey 
bir iktidar sistemine dönüştü. Kadın eksenli komünal değerler yok sayıldı. Dönemin ataerkil ide-
olojik  organları  olan  zigurat  rahipleri  tarafından  başlatılan  bu  yönelim  yavaş  yavaş  topluma 
empoze edildi ve daha sonra antik çağ filozoflarınca derinleştirilerek sürdürüldü. 

Kadınla Başlayarak Mülkleştirilen İnsanlık

Egemenlik  ve  her  türlü  kölelik  sonradan  insan  belleğine  kazındı.  Köklerini  hiyerarşik,  sınıflı  
uygarlığın  doğuşunda  bulabileceğimiz  bu  zihniyet  beş  bin  yıllık  gelişimi  boyunca  kadınların, 
halkların,  toplumların,  erkeklerin,  en  nihayetinde  insanlığın  katledilmesiyle  beslendi.  Kadın 

2 / 7



eksenli ahlaki değerler “ilkellik” adı altında tasfiye edildi. Kolektif olan bireysel olana mahkum 
kılındı. Paylaşıma ve ihtiyaca dayalı ekonomi, toplum için olmaktan çıktı. Bin bir kurnazlıkla  
ihtiyaçtan  fazlası  biriktirilip  tek  elde  toplanmaya  başlandı.  Ve  mülkiyet  denen  birikim 
oluşturuldu. Toplumlar hiyerarşiyle, sermayeyle, sömürüyle tanıştı. İnsanın nasıl insan olduğunun 
hikayesini anlatan masallar, mitolojiler, söylenceler hızla itibarsızlaştırılarak egemen tarih yazıcılığı 
devreye kondu. Ve toplum bilinç dumuruna uğratılarak, köksüzleştirilmek istendi. Egemenlik ve 
sömürü, devlet ve iktidarı doğurdu. İktidar ise yönetebileceği,  denetleyebileceği yığınlar yarat -
maya  çalışarak  kendini  devam  ettirmek  için  ordular  kurdu.  Mülkiyet,  sömürü  üreten  erkek 
egemen akıl ilk kırımını ve tecavüzünü de gerçekleştirmiş oldu.

Kadına Karşı Cinsiyetliğin İnşa tarihi: 1. Cinsel Kırılma

Kadını erdemsiz, yararsız,  zararlı,  korkunç göstermek için her tür ideolojik üretim yapılmıştır. 
Toplumsal  statüde  kadın  aleyhinde  büyük  bir  değişiklik  gerçekleştirilmiştir.  Ataerkil  toplum 
egemenliğini destanlaştırabilecek güçtedir. Erkekle ilgili her şey yüceltilmekte ve kahramanlaştı-
rılmaktayken, kadınla ilgili her şey küçültülmekte, ayıplanmakta ve değersiz kılınmaktadır. Dola -
yısıyla devletli uygarlıkla birlikte en büyük kaybeden kadın olmuştur. Eski mitolojiler kaybeden 
kadının ağıtları gibidir. Çünkü burada kaybedilen kadın eksenli bir yaşamdır. Kaybeden kadın 
kaybeden toplum oldu...

Erkek egemen yaratım olan devlet, iktidar, ordular ve bütün bunların bir protipi olan aile kurumu 
tıpkı bir karabasan gibi bütün toplumun üstüne çöktü. Üstelik buna ilerlemecilik, ve gelişmişlik 
denildi. Bu mantığa göre komünal yaşam geriymiş, sınıflı uygarlık daha ileriymiş. Bu “ilericilik” 
beş bin yılıdır toplumlara kan kusturuyor. Evet devletli uygarlığın ilericiliği budur.

Kadının düşürülmesi o kadar derin yaşanır ki tanrıça olarak girdiği mabetlerden fahişe olarak 
çıkacaktır. Tapınaklar geneleve dönüşürken kadınlar egemenlerin haremlerine alınmaya başlar. Bu 
talancı kültüre karşı direnen kadınlar artık korkunç bir cadıdır ve paramparça edilmesi gereken 
kadını temsil etmektedir. Gerçekleşen ise kadınların mahkum edilmesi, namuslaştırılması, tabu-
ların arkasına gizlenmelerinin tarihidir. 

Kadının uygarlık tarihi boyunca dışlanması fetihçi–savaşçı erkek yapılı otoritelere büyük değer  
vermeyle iç içe yürümüştür. Devlet kurumu tam bir erkek icadı olarak anlam kazanırken, talan,  
ganimet amaçlı savaşlar adeta bir üretim tarzı haline gelmiştir. Kadının üretime dayalı toplumsal  
etkinliği yerine erkeğin savaşa ve ganimetlere dayalı toplumsal etkinliği geçmiştir. Kadının tutsak-
lığıyla savaşçı toplum kültürü arasında yakın bir ilişki vardır. Savaş üretmez, el koyar, talan eder.  
Toplumda içselleşmiş  şiddet kültürü de savaşlarla beslenir.  Tahakküm kültürüne sürekli  övgü 
düzülür. Bugün halen yaygın olan toplumsal şiddet kültürü ve devlet terörü kaynağını bu kül-
türden almaktadır.

İkinci Cinsel Kırılma Aşaması

Kadın açısından tarihin ikinci büyük cinsel kırılması dinler tarihiyle paralel yaşanır. Kadın ikinci  
ölümcül darbesini tek tanrılı dinlerle birlikte alır. İkinci cinsel kırılma tek tanrılı dinler aracılığıyla 
toplumun manevi dünyasının tamamen kadın karşıtı oluşturulmasıyla yaşanır. Adem’in kaburga-
larından yaratıldığı iddia edilen Havva’nın, bir yılan( şeytan) tarafından kandırılıp yasak meyveyi  
yediği  ve  Adem’i  bu  suça  ortak  ettiği;  bunun  için  Adem’le  birlikte  cennetten  kovuldukları  
söylenir.  Bu  mitolojiden  yola  çıkılarak,  kadın  “şeytanla”  özdeş  tutulur;  toplumsal  yaşamdaki  
rolünün  erkeğin  zorunlu  ihtiyaçlarını  karşılamasının  ötesine  geçmemesi  için  her  şey  yapılır. 
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Hristiyanlık,  Yahudilik ve İslamiyet bütün toplumsal  düzen anlayış  ve kanunlarını,  kadınların 
zayıf, kandırılabilir, tehlikeli, baştan çıkarıcı olarak kabul edilmesi ve erkeğin denetiminde olması;  
cennette işlediği suçun cezasını hayatı boyunca çekmesi; güvenilmemesi ve “şeytani” yanlarından 
dolayı asla sınırları aşmaması üzerinden geliştirmiş ve bunu tanrı buyruğu haline getirmişlerdir.  
İbrahimi dinler geleneğiyle birlikte kadın kesinlikle zapturapt altına alınır. Kadın acılı bir yenil-
giye mahkûm edilmiştir. Gücünün son kalıntılarını da kaybetmektedir. Kadın artık tek taraflı bir  
arzu nesnesidir. Herhangi bir otoritesi gözükmemektedir. Kadın yükselen krallıkların keyif-zevk 
nesnesidir.  Soy  sürdürme  aracıdır.  istismar  aracı  olmaktan  öteye  rol  oynamaz.  Biraz  sesini 
yükselten kadın recm edilmekle karşı karşıya kalır. Kadın cinselliği büyük bir günah olarak değer-
lendirilmekte, sürekli karalanarak, hor görülerek töresel bir ilke haline getirilmektedir. İnsan top-
lumsallaşmasında  görkemli  bir  yeri  olan  kadın  artık  ayıbın,  günahın,  baştan  çıkarmanın 
nesnesidir. Meryem'e kadar geldiğimizde artık gözü yaşlı, ağlamaklı bir kadın kalmıştır geriye.  
Ayşe'ye vardığımızda ise “bir kadın değilde bir taş olarak yaratılsaydım” diye tanrıya yalvaran bir  
kadındır artık tüm kadınlar. Tanrıçalıktan taşa gelişin böylesine acılı  bir öyküsü vardır.  Tabii  
düşüş bunla da sınırlı kalmaz, derinleşerek devam eder...

Bu anlayışla şekillenen tek tanrılı dinler kadının kapatılmasını yeterli görmezler ve bir adım daha 
ileriye giderek, kadını tamamıyla bir sis perdesinin arkasına gizlerler. Artık kadın yoktur! Kapalı  
kapılar ardında, karanlık bir dünyaya mahkum edilmiştir. “Ruhu var mı yok mu” tartışmaları 
eşliğinde cadı avları düzenlenir. Milyonlarca bilge kadın; bu düzeni kabul etmeyen son isyancı 
kadınlar da diri diri yakılır...

Cinsiyetçilikle Toplumsal ve Ekolojik Dengenin Tahrip Edilmesi 

Toplumsal değerler ve fiziksel varlık anlamında büyük bir kadın katliamı yaşanmıştır. Dört duvar 
arasına sıkışması yetmezmiş gibi bir de peçelenmesi ve hareket alanının tamamen erkeğin izni  
dahilinde olması, hatta tanrıya olan bağlılığının bile erkeğine olan sadakat kuralına bağlanması,  
kadına kalan tek yaşam seçeneği olmuştur. Bu durum birinci kırılmadan da daha şiddetli, adeta 
ölümcül bir darbe gibidir. Erkek egemen sistemde kadınla birlikte toplum ve doğa da, ‘güçlü olan 
zayıf olanı ezer’ anlayışıyla sömürülmüş; ekolojik toplumsal değerler büyük oranda tahrip edilmiş;  
savaş, şiddet, yoksulluk, baskı, manevi değerlerden yoksunluk ve bunların ortaya çıkardığı daha 
yığınla  sorun,  insanlığın  altında  ezildiği  sorunlar  olmuştur.  Toplumda  en  derinleşmiş  kölelik  
durumu bin yıllardan beri süzüle süzüle altından kalkılamaz boyutlara varmıştır. Çoktan özne 
olmaktan çıkmış,  nesne haline gelmiştir.  Tek tanrılı  dinlerle  birlikte  kadın köleliği tanrı  emri 
olarak kanun haline gelir. Kadına yönelik uygulamalar tanrının kutsal emrine bağlanır. Din ve  
inanç adına kadının köleleştirilmesi ve tabu haline getirilmesi dinlerin bütün kadınlara sunduğu 
ölümcül bir tuzaktır.

Avrupa Gerçekliğinde Cinsiyetçilik

“Avrupa uygarlığının ürettiği kadınsı değerler de en az dogmatik gelenek kadar tahrip edicidir.  
Pornoya vardırılmış bir kültürle kapkara çarşafa büründürülmüş kadına yönelik kültür arasında 
dehşete düşen kadın, gerçekten en büyük şaşkın durumundadır.” Kadın olmanın tüm erdemleri  
tersine çevrilmiştir.  Gurur duyulabilecek, paylaşılabilecek nesi varsa ahlaki yasanın tahakkümü 
altındadır. Dinsel geleneğin kendisi olmaktan çıkardığı erkeğin en değerli mülkü haline getirdiği  
kadın için tek etkinlik erkeğinin isteklerine mutlak uyumdur.  Bir devlet için imparator neyse, 
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genelde erkek ve özel olarak koca kadın için odur. Bu kültürel kuşatılmışlık gerçeği kadını sürekli  
teslimiyete zorlar. Halkların köleliğinin benzeri öncelikle kadında gerçekleştirilir.

Kapitalist uygarlık ise kadın sömürüsünün en derinleşmiş hali olarak karşımıza çıkar. Toplumsal  
cinsiyetçiliğe dayalı  sömürü sistemi kadın şahsında kendini  tamamlar.  Kapitalistler “özgürlük” 
adına çıkıp “bu kadınları fazla kapatmışsınız, biraz da açalım” diyerek kadını sınırsız bir pazara  
sunar. Kapitalizm iktidarı çoğaltarak biriktirmiş; dolayısıyla tecavüz ve sömürü kültürü de büyü-
yerek, birikerek çoğalmıştır. Yükselen ise; ekonomi karşıtı kapitalizm ve onun tecavüz kültürüdür.  
Toplumun tüm ahlaki dokusunu bozacak bu yönelim, endüstriyel sistem ve bilimciliğin ışığında 
olabildiğince vahşileşir. Ekolojik yıkım en uç noktasına ulaşır. 

Finans Kapital Sürecinde Cinsiyetçilik

20. ve 21. yüzyıl kadının bütünlüğüne ve temsil ettiği toplumsal değerlere karşı en ince politika -
ların  uygulandığı  yüzyıldır.  “Bireysel  özgürlükler”  ayyuka çıkarılarak  toplumsal  değerler  talan 
edilir. Kapitalizm, kendinden önceki devletli uygarlıkların yapamadığını yaparak; toplumun zih-
ninde kültürel, manevi inşa sürecine girişir. İktidar toplumun tüm dokularına yayılmak için yeni 
yöntemler  kullanmaya  başlar.  Para,  çıkar,  rekabet,  mülkiyet,  kar  değeri  yükselen  temel 
sözcüklerdir.  Tecavüze  uğrayan kadınlık kapatılma,  yakılma süreçlerinden sonra yaygın olarak 
pazarlanmaya başlar.

Günümüze doğru kadın bedeni halklar kadar parçalanmıştır. Süper erkek egemenliği olan finans-  
kapital,  dünya  egemenliğini  kurmada  kadını  sınırsızca  kullanıyor.  Metalaştırdığı  kadını 
kullanarak, tüm toplumu kadını ve erkeğiyle kontrolüne alıyor. Bunu da, kadının düşüncesi ve  
duygusunun yanı sıra bedenini ve cinselliğini de sömürerek yapıyor. Bedeninden her bir parçaya  
tek tek fiyat biçiyor. Bir yiyecek, bir içecek, bir eşya satar gibi! Arabayı satarken kadının bedenini,  
cinselliğini kullanıyor. Sanki satılacak olan araba değil de kadınmış gibi! Bir meyvenin reklamını  
yaparken, meyveden çok kadının ağzına-dudaklarına ilgiyi yoğunlaştırıyor. Bir şampuan reklamı 
yaparken, şampuandan çok kadından yapmasını istediği kadınsı davranışların reklamını yapıyor. 
Adeta denilen şu: Reklamını yaptığımız her şeyi karşıda gördünüz kadın farz edin. Onu, kadını  
arzuladığınız gibi arzulayın. Kadını tüketmek istediğiniz gibi tüketin. O eşyaya, yiyeceğe, içeceğe 
dokunmak, karşıda gördüğünüz kadına dokunmak gibi bir haz verecektir size!.. Reklam biçimi ve  
içerdiği  görsel  mesajlar  izleyicide  ruhsal  ve  psikolojik  yönlendirme  geliştiriyor.  Kadını 
eşyalaştırarak  toplumsal  cinsiyetçiliği  derinleştiriyor.  İnsan  olan  kadını  tüm  insani  değerlerin 
dışına atıyor; aşağılıyor, bir sunum malzemesine dönüştürüyor. Arabaya, yiyeceğe, içeceğe biçtiği  
fiyatı kadına da biçiyor. Aslında satışa çıkarılan ikisidir. Birini almak diğerini almakla özdeş tutu-
luyor. Reklamların kendisi kapital finans sisteminin en güçlü ideolojik üretim araçları olarak en 
yoğun ve en etkili ideolojik üretim sağlıyor.

Finans Kapitalizminde Metalaştırılan Kadın Gerçekliği

Kapital finans kadın cinselliğini bir afyon gibi kullanarak hem kadının ve hem de erkeğin güdü-
lerini tahrik ediyor ve onlara istediği şekilde biçim veriyor. Kapital finans, kadını denetim altına 
almak için cinsiyetçiliğini kullanıyor. Nasıl aşık olacağından, nasıl yaşayacağından, nasıl sevişece-
ğine kadar tümünü tek tipleştiriyor. Kadın üzerinden toplumun iktidarını hedefliyor. Özgünlü-
ğünü,  farklılığını  tanımıyor.  Kapital  finansın  yarattığı  kadın,  cinsel  tüketim  nesnesine 
indirgeniyor. Ruhu olan ama olmayan, beyni olan ama olmayan, duygusu olan ama olmayan,  
toplumu uyuşturan bir afyon adeta...
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Kapital finans, pazara sunduğu kadını ideal kadın tipi olarak lanse ediyor ve her kadını o ölçülere  
ulaşmaya teşvik ediyor. Kadının özünden, doğasından uzak, yabancı bir sanal dünya yaratarak 
kadını içine çekiyor; varlığına olan yabancılaşmayı daha çok derinleştiriyor. Parayı fetişleştirdiği  
gibi,  bedenini sunan-kullanan kadını  da fetişleştiriyor; zenginliğe giden yolu tek seçenek biçi-
minde  buna  indirgeyerek  kadına  kendini  pazarlamanın  dışında  alternatif  tanımıyor.  Kadına, 
metalaştığı kadar ‘yaşam hakkı’ tanıyor. “Ya böyle olacaksın ya aç kalacaksın ya da öleceksin”  
diyor.

Dolayısıyla, metalaşan kadın hergün tecavüz kültürünün saldırılarına maruz kaldıkça cins kırım 
yaşanan en kanlı savaşlardan da öte bir nitelik kazanıyor. Kadın aşağılanarak kişilik olarak parça-
lanıyor. İçsel bir irade kırılmasıdır amaçlanan. Kadın bu tablo içerisinde düşürülmeye çalışılmış ve 
iradesiz kılınmıştır. Metalaşmanın adımları atılmıştır. Pazar aracı ve seks endüstrisinin lokomotif  
imgesine dönüştürülmüştür. Asıl tehlikeli olan ise kadının; kişi veya devletin köleliğini de aşan bir  
şekilde herkesin kölesine dönüştürülmesidir.  Kapitalist  modernitenin kadına kurduğu en ciddi 
tuzaktır bu. Saptırılmış özgürlük arayışına koşan kadın, istismarın da en derinini yaşamaktadır.

Tecavüz Kültürünün Meşrulaştırılması

Sokakta, iş yerinde, metroda, evde her an kadını ve yaşamı tehdit eden; ‘kah namus kah aşk’ adı  
altında ortaya çıkan;  özünde cinsiyetçi  olan bu kültürün aslında erkeğin de ölümü olduğunu 
belirtmek  gerekiyor.  Kadında  kaybedilen  her  değer  kaybeden  erkek  insanlığıdır  da...  Çünkü 
egemenlik  ve  sömürü,  kendi  insanlığından  vazgeçtiğin  oranda  gerçekleşebilecek  bir 
mekanizmadır.  Kaldı  ki,  mevcut  yaşam ilişkileri  ve  gelişen sistem,  tecavüz kültürünün model  
uygulamasını kadın üzerinde yaptığı kadar, sonraki aşamalarında doğa, halklar ve erkeklerin de 
aynı  uygulamanın  parçası  olmaktan  kurtulamadığını  gösteriyor.  Asıl  ilginç  olan  ise,  erkeğin 
bunun farkında olamamasıdır; kadını mağdur olarak görüp de kendilerinin kişilik olarak ne kadar  
büyük bir saptırılmışlık içinde bulunduklarını görememeleridir. Acı ve trajik olan; erkeğin içinde 
bulunduğu derin tecavüz kültürünün kendi üzerindeki etkilerini çözememesi ve bu büyük kan-
dırmacadan uyanamamasıdır. Hiçbir erkek, sistemin irade kırımını tecavüz olarak ele almamakta;  
kendine  biçilen  rolleri  dünden kabullenmiş  gözükmektedir.  Tam da  bu  noktada  kadınlık  ve 
erkeklik rollerinin toplumsal kurgular içerdiğini, cinsiyetçilikle şekillendiğini belirtmek yerinde 
olacaktır.

Dolayısıyla devletli uygarlık sisteminin bir bütünü kadın düşmanı bir sistemdir. Beş bin yıldır  
kadına karşı erkek egemenlikli sistem adeta bir savaş yürütmektedir. Açıktır ki bu bir savaş halidir.  
Tarihin en uzun savaşı kadın cinsine karşı yürütülmüştür. Kadın şahsında yaşanan cins kırımı  
aynı zamanda yaşanan bütün soykırımlarında temelidir.

Sonuç olarak :

Tahakküm ve mülkiyet düzenin altında kadının konumunu anlamak insanlık açısından hayati bir  
öneme sahiptir. Sorunun altında kaybedilmiş bir tarih ve toplumsallık yatmaktadır. Bu tarihsel  
toplumsal olguyla yüzleşmedikçe hiçbir toplum gerçek anlamda özgürleşemeyecektir.

Günümüz sınıflı  uygarlığında kadın olgusu tüm toplumsal  sorunların çözümünde odak duru-
mundadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan hiçbir özgürlük ve eşitlik mücadelesi anlam 
bulamaz  ve  gerçekleşemez.  Demokratikleşmenin  ana  eksenine  kadın  özgürlüğü  oturtuldukça 
kalıcı  hale  gelecektir.  Kadına  yönelik  erkek egemen ideolojinin  ürettiği  tüm düşünce  yapıları 
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derin bir eleştiriden geçirilmek durumundadır. Aksi durumda ne özgür kadın kimliği nede özgür  
toplum açığa çıkarılamaz.

“Kölelikte  en  derinleşmiş  toplum  kadını  en  çok  küçümseyen  toplumdur.  Yaşamaktan  en 
anlamayan toplum da kadınla rasgele yaşamayı kabul eden toplumdur. Yine en kötü, duyarsız,  
heyecan  ve  anlamdan  uzak  yaşam da  köle  kadınla  gerçekleştirilen  yaşamdır.  Şeytan  ve  eksik  
denilen kadın, aslında kaybetmiş erkek toplumun en aşağılık bir yalanıdır. Erkek egemen ideolo-
jiye, ahlaka ve toplumsal güç ve bireylere karşı güçlü bir savaşım verilmeden özgür yaşam kazanı -
lamaz. Dolayısıyla kadın köleliği çözümlenmeden diğer kölelikler çözümlenemez. Kadın köleliği 
aşılmadan diğer kölelikler aşılamaz. Gerçek bir demokratik toplum yaratılamaz. Dolayısıyla eşitlik 
olarak  sosyalizm  de  gerçekleştirilemez.  Halkların  politik  seçeneği  sadece  demokratik  değil, 
demokratik ve cinsiyet özgürlüklü toplumdur.”
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