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AZERBAYCAN'DA CENDER TATKiKATLARI
Dr. Babek KURBANOV·

dmm toplumda yeri ve onemi ile bagh sorunlar be~er tarihinde en
el ve geli~kili meselelerden olmu~tur. Bu probleme sosyal- tarihi
bal(J~ bir daha gosterir ki, ge~itli tarihi geli~im a~amalarmda kadma, onun toplumda
oynadlgl role mUnasebet aym olmaml~trr. Rala Platon doneminden b~layarak
ronesans doneminde Kristina de Lizan, Komelius Agripp aym zamanda ondan
sonraki merhalelerde kadm problemi bir90k batt iilkelerinde Olimpiya de Guj, Meri
Uollstoun Kraft, Teodor Gilel, Con Lok, 1. 1. Russo, ~. Furye, A. Sen-Simon, R.
Ouen, Z. Freyd, V. Raych, M. Mid, H. Markuze gibi dU~Uniirlerin dikkatini gekmi~
ve erkeklerin cemiyette ~eksiz UStiinliiklerini, agahgml savunan teorilerle birlikte
kadmlarm erkeklerle e~it hukuk sahibi olmalan gibi idealar da ileri sUriilmU~tUr.
Bununla bile kadmlann cemiyette oynadlgl rol, ge$itli faaliyet alanlarmda, bOylece
de i9tirnai-siyasi ve sosyo-kUltilrel hayatta i~tirakml, devletlerin siyasal sisteminde
global ekolojik problemlerin 90ziilmesinde v.S. yakmdan i~tirakt ile ilgili sorunlar
yalmz 1970'li ytllann ba~lanndan itibaren ge9mi~tekilerden farkh olarak kaotik bir
~ekilde degil, sistemli, sosyoloji, psikoloji, pedagoji, felsefe gibi ilimlerin yardlmma
esaslanarak yapllmaga ba~landl. Ozellikle ABD, Kanada, ingiltere, Avustralya, Yeni
Zelanda, iskandinav Ulkelerinde bu tilr ara~trrmalarm intensiv olarak yapllmasmm
ve bundan otiirii ozel ilmi merkezlerin, Enstitillerin bile meydana gelmesinin ~ahidi
olmak mUmkiindUr. Hatrrlatahm ki kadm problemine ilgi durmadan artrnaktadrr ve
bu dogaJ ilgiyi anlamak 0 kadar da zorunluluk tiiretrniyor. Artlk kadmlarm emek
faaliyetinin demek olur ki, bUtiln sahalarmda aktif, ba~arlh ve yaratlcl i~tirakl hi~bir
ku$ku dogurmuyor. Kadmlarm cosmosun (uzaym) fethinde, en karma~tk teknolojik
muharriklerin i~e salmmasmda, 9agda~ bilgisayar teknigi ve komUnikasyon
ara91armm kullamlmasmda, hatta sporun en yeni dalIarmda bile (futbol, karate,
halter, v.s.) ba~arlh i~tiraklaTl, aSlriardan gelen ve hala da baztlarl tarafmdan
savunulan bOyle bir gerici ftkri alt Ust eder ki, giiya kadmlar ikinci dereceli
yarattklardrr. Onlar yalmz cinsi, sexsuel ihtiya91ar1 giderrnek, nesil meydana
getirmek fonksiyonuna sahiptirler, onlar her tUrlu sosyo-kiilturel faaliyetten dl~arlda
durmaktadrrlar. Ralihazrrda ilerici pozisyonda duran onlarca bilim ve medeniyet
temsilcileri, aym zamanda binlerce, milyonlarca insanlar bu tUr kavramlara,
toplumun terakkisini engelleyen ftkirlere kar$l 91k1f, geneIlikle cemiyet hayatmm
9agd~ durumunu kadmlarslz mUnikUn olmayacagml ispatlamaga 9ah~lyorlar. Bu
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son zamanlar biltUn diinyada, ~zeUikle gen~ viis'at alnll~ kadm hareketi, her vasIta
ile kadma olan vandalizm, kobutluk, sosyal adaletsizlik, sosyal e~itsizlik gibi
hakslzl1klar aleyhine y~nlendirilnIi~ muhte~em bir hadisedir. Burada ye~itli sahalann
adamlarl- yazarlar, ressamlar, bestekarlar, alimler, miihendisler, v.s. birlikte i~tirak
ediyor, kadma olan bOyle bir yonlil miinasebetin nedenini ~ok zaman devletin siyasi
sisteminde arlyor, hatta bu sebepten erkeklere sava~ bile ilan ohmmaSInI zaruri bilir,
sexsizmin-feminizmin ideolojisi ilan olunmasmda devletin giinahmm olmasml
gosterir, sexsuel filmlerin ve pomografik yaymlarm yaymlanmasl aleyhine ~I1(}yor,
onlarca kadlmn liyakatini taptalamasml kaydediyor ve tezlikle iptal edilnIesini talep
ediyorlar. Aym zamanda kadmlarm sava~lar aleyhine verdikleri mUcadele, ban~
yi1riiyii~leri, sava~ aleyhine ~aglT1~lan, yocuk dogumundan imtina, harbi depolar
etrafmda yarattildan dl1~tinceler v.s. bir daha kadmlar hareketinin ne kadar bilyfik bir
sosyal-ideolojik giice sahip olnIasml gostermektedir. Tabii ki, bu hareketin akarmm,
istikametinin, sosyal-ekonomik, sosyal-medeni, boylece de psikolojik-siyasal
nedenlerinin derinden o~enilmesi, genelle~tirilmesi son derece bl1yilk mana
ta~lmaktadrr.

BUtiin bu meselelerin derinden incelenmesi ise son zamanlarda felsefenin,
sosyal dU~iince tarzmm ozel sahasma ~evrilen cender tetkikatlarmm ozel bir objesine
yevrilmi~tir.
Boyle tetkikatlar artIk curnhuriyetimizde(Azerbaycan'da) de
yapdmaktadrr. Bu baklmdan felsefe ilzere ilimler doktoru, Profesor Z. Guluzade'nin
psikoloji ilimleri doktoru R. ibrahimbeyova'nm ilk te~ebbi1slerini ozel olarak
kaydetmek gerekir. Bununla bile bu yakm zamanlarda yaymlanml~ "Cender
Tatkikatlarl" kitabl (BakU, "Agrrdag" Ne~riyatl, 1999) bir daha bu sahadaki
te~ebbilslerin yarl yolda kalmayacagmdan haber verir. Eserin yazarlan Azerbaycan
ilimler Akademisi Felsefe ve Hukuk EnstitUsilniln direkt~rii Prof. Dr. Eli Seyidabas
ve ~u EnstitUntin elemanlan Doktor Rena Seyidrza klZldrr.
Yazarlar batl illkelerinde kadm problemleri ile bagh bir~ok degerli eserler
hakkmda kendi fikirlerini ayIklamakla birlikte, cender tatkikatlarmm amaCI,
karakteri, tatkikat objesi, bOylece de cumhuriyetimizde onun ne derece onemli
oimasl ve spesifik karakter ta~lyabilmesini gostermeye yah~ml~lar . Her ~eyden once
yazarlar probleme tarihi retrospektif ~ekilde bakmakla birlikte, aym zamanda kadm
probleminin aynhkta degil, erkeklerle bir arada, daha dogrusu toplumun e~it
hukuklu cinsleri ile birlikte yoziilmesi, incelenmesi istik.ametinde yapllmasl
egilimini daha perspektifli saylyorlar. Eserde eski Sovyetler Birliginde ~u soruna
olan sathi miinasebet, burada gUya kadm meselesinin bir defahk olarak yoziilmesi
kadmlarla erkeklerin e~it hukuklarma tam ula~Ilml~tlr gibi itiraflarm "beyaz bir
yalan" olmasml, dilnya kamuoyunun tazyiki neticesinde hala 1981 yllmda Sovyet
hllkumeti, kadmlara kar~a biltiln formlarda hukuk bozuntularmm tamamen iptal
olunmasl hakkmda konvensiya'ya irnza gibi sorunlar kendi kapsamh izahml bulur.
Yazarlar hakh olarak eski Sovyetler doneminden, boyIeee de genellikle uzak
miras kalml~ gerici adet-ananelerin, bakl~larm, a~In dini feti~izm
kalmtllarmm giinilmilzde de kadmlarm eemiyetteki yerinin belli edilmesi, kadm
geymi~ten
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hareketi, feminizm gibi problemlerin pratik lj:oztlmtinde mutlaka dikkate almmasml
zaruri lahyorlar.
Kitabm en onemli yonlerinden biri de burasmdadrr ki, biz burada
yoluna girmi~ cumhuriyetimizde kadmlarllnlzm sosyal-medeni
hayatta i~tirakini, daha dogrusu burada kadmlarllnlzm yaratlcl-potansiyel
yeteneklerinin alj:Iklanmasl yolundaki imkanlar, belli ve ~u ~amada kar~lya
lj:Ikabilecek zorluklar sosyoloji ara~trrmalar neticesinde yUze lj:Ikarlhyor,
genelle~tirilir ve kadmlanmlZm da cemiyetimizin tam hukuklu Uyeleri gibi bu
onemli prosesde bUtiin giicii He i~tirak etmeleri cumhuriyetimizin, halkrrnlzm genel
terakkisi yolunda e~siz fayda verebilecegi fIkri ispatlamyor.
demokratikle~me

Yazarlarm biittin diinyada kullamlan tatkikat usultinden korli korUne taklitlj:i
gibi istifade etmiyor, burada olan lj:e~itli aklffilarl, mUnasebetleri, teorileri, lj:agda~
dtlnem ilj:in, en onemlisi de cumhuriyetimizde b~ veren yeni yeni sosyal-medeni
hadiseler, demokratikIe~me prosesi, ozelle~tirme zihniyeti, yeni tefekkilr tarzl,
biznes anlaYI~l, cinslerin kar~llIkh milnasebetlerinin psikofIziki ve sosyal yonleri,
istatistik problemleri ile kmlmaz alakada ve daha lj:ok cumhuriyetimizin timsahnda
g5zden gec;irmeye c;ah~lyorlar. Bu problemlerin daha derinden izah edilmesi ve
5grenilmesi ilj:in hatta cender tatkikatlan ile bagh birc;ok tanmml~ alimlerin
eserlerinden yapI!ml~ ayn ayn parc;alar bile okuyucuya takdim ediliyor. Bununla
bile yazarlar zamanlmlzda dikkati ABD'den olan kadm alim B. Fridan'm btlyle bir
fIkrine ytlnlendirmek istiyorlar ki, ''yalmz hasta cemiyet kendi problemlerini gormek
istemiyor, kendi Uyelerine e~it imkanlar yaratmlyor ve kendi kadmlarmm
ba~anlarma bigane(kaYltslZ) kahyor".
Ne yazIk ki, curnhuriyetimizde hala kadm emegine kayltslz olanlar,
erkeklerin ~eksiz tisttinli1klerini savunanlar, kadmlan sosyal-medeni faaliyetten
uzak1a~trrmalan, onlann yaratlcl, degi~tirici yeteneklerini dikkate almayanlar
bulunur. Cender tatkikatlarl, aym zamanda hakkmda soz ac;hgllnlz monografIk
sepkili eser daha boylelerine yamt olarak kadmlarm ne gibi potansiyel manevidegi~tirici, iiretken bir giice sahip olmasml alj:Iklamaktadrr. Cemiyette kadmlarlffilzm
yeteneklerinin her yonlii ac;Iklanmasmm, onlarm yarahcl faaliyette geni~ ve engelsiz
bir ~ekilde i~tirakinin hallamlZm, memleketimizin manevi terakkisine, refah
hakkmm iyile~mesine, genlj: neslin daha saglam, daha tefekkiirlU, sosyal baklffidan
aktif ve ilretken olmasma hizmet edecegi fIkri eserin bir turIn ana hattml te~kil
etmektedir. Bununla bile cender tatkikatlan yazarlarm itiraf ettigi gibi hala
iilkemizde yenice kol kanat ac;maktadrr ve ~imdi bu kol kanatl klrmamak, ~u
hareketin biitiin dtinyada dogal olarak geni~lendirilmesinin, ona deviet desteginin
artmlmasmm sebeplerini derinden anlamakla birlikte onun geni~lendirilmesi,
savunulmasl ve teblig edilmesi zamamnm gelip lj:attIgml soyleyebiliriz.
Oyle dli~iiniiriiz ki, Eli Seyidabasoglu ve Rena Seyidrza klzmm
okuyuculanmlza
takdim
ettigi
"Cender
tatkikatlarl"
eseri
Curnhuriyetimizde(Azerbaycan'da) atllml~ ilk ba~anh adlmlardan biri gibi bu
bo~lugu
doldurmaktadrr.
Onun ara~trrmacl
alimlerimiz,
filozoflanmlz,
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egitimcilerimiz, psikologiarulllz, sosyologlanmlZ, ekonomistlerimiz, sanatl(llanmlZ
vs. He birlikte kadm hareketi ve feminizm problernleri He ilgilenen MUln
okuyucularlrnlz il(in rnanfaath olacagl kanaatindeyiz.

