Havva’nÖn Örtülü Yüzü
Neval el Saadawi, çev. Sibel Özbudun, ùstanbul: Anahtar Kitaplar, 1991,
262 s., 13,5x19,5 cm. ISBN: 975-7787-01Saadawi, her ûeyin temelinde ekonomik gerekçelerin olduøunu düûünmektedir. Onun sÖkÖ bir sosyalist olduøunu söylemeliyiz. Onun ikinci olarak üzerinde durduøu konu ise dinsel baønazlÖk ile cinsel metalaûtÖrmanÖn, özellikle
çaøÖmÖzda çeliûik bir ûekilde el ele sürüp gitmesidir. “YapÖsÖ sömürüye dayalÖ
her toplumda iktisadi ve ticari deøerlerle ahlaki ve dinsel deøerlerin çatÖûmasÖ, kaçÖnÖlmazdÖr. Bunun sonucunda ataerkil, sÖnÖflÖ toplumlar köklü çeliûkiler
ve hayatÖn her alanÖnda ortaya çÖkan çifte standartlarÖyla yüklüdür. Bu çeliûkiden en çok etkilenenler, yönetilenler yani emekçi katmanlar ve kadÖnlardÖr.” Saadawi’nin anlatÖmÖyla özel mülkiyetin yaygÖnlaûmasÖyla birlikte, eski
toplumlar sÖnÖflara bölünerek farklÖlaûtÖlar. Bu geliûmeler kadÖnÖn konumunda bir bozulmaya yol açmÖûtÖr. ùlk olarak tarÖm kadÖnÖn elindeyken, kadÖn soyadÖnÖ çocuøuna verirken yerleûik hayatla kadÖn ikinci sÖnÖf haline gelmiûtir.
Özel mülkiyetle birlikte, çok karÖlÖlÖk ve cariyelik (dolayÖsÖyla fuhuû da) at baûÖ
gitmektedir.
Saadawi, doktorluk tecrübeleri sÖrasÖnda pek çok özel yaûamÖn içine girme
ûans(sÖzlÖø)ÖnÖ yaûamÖûtÖr. O, kadÖn ile erkek arasÖnda fazlasÖyla mesafe konulmasÖ sonucu yapÖlan kÖz çocuklarÖna cinsel saldÖrÖdan söz etmekte ve çok
uç örnekler vermektedir. Bu konularda araûtÖrma yapmaksa çok zor görünmektedir. AnlattÖøÖ ûeylerin bizim toplumumuzda da olduøu zaman zaman
dile getiriliyorsa da, kadÖnlarÖn sünneti konusundaki aûÖrÖ uygulamalar bize
yabancÖdÖr.
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Daha çok Sudan’da aøÖr bir ûekilde uygulanan, ama MÖsÖr, Somali, Etiyopya,
Kenya, Tanzanya, Gana, Gine, Nijerya, Sri Lanka ve Endonezya gibi Asya
ülkeleriyle Güney Amerika’da da var olan kÖzlarÖn sünneti (s.57) yanÖnda bekaret kemeri gibi sadece genç kÖzlarla sÖnÖrlÖ kalmayan kadÖna yönelik cinsel
ve toplumsal baskÖ anlatÖlmaktadÖr. Bunun yanÖ sÖra toplumda erkeklerle ilgili
bir sÖnÖrlama olmadÖøÖ gibi, çok eûlilik ve cariyeler yoluyla zaten zinadan söz
etmek anlamsÖz olacaøÖ için zina cezasÖ sadece kadÖnÖ kapsamÖû olmaktadÖr.
Bu uygulamalardan ùslam, sorumlu deøildir. YaygÖn sefalet dönemlerinde
ebeveynlerin çocuklarÖnÖ öldürerek onlardan kurtulmalarÖna göz yumulur;
kürtaj yaygÖnlaûÖr, evlilik-dÖûÖ cinsel iliûkiler yasaklanÖr ve insanlar ya evlenmemeye veya doøum kontrolü uygulamaya teûvik edilir.
Saadawi feminist bir yorumla da öne çÖkmaktadÖr. Yasa, her zaman erkeklerin yanÖndadÖr. ùster fahiûe olsun, ister gayri meûru çocuk, tüm bu insanlar
BatÖ’da da Doøu’da da erkeøin baûat olduøu ataerkil bir uygarlÖøÖn, erkeøin
TanrÖ sayÖlÖp çÖkar, arzu ve kaprislerin nasÖl karûÖlayacaøÖnÖ kendisinin belirlediøi bir uygarlÖøÖn kurbanÖdÖrlar. Fuhuû, yöneticilerin denetiminde olduøu sürece de bu kolay kolay deøiûmez. Ahlaki konularda çifte standart çok baskÖndÖr. Halbuki cinsiyetler arasÖ iliûkilerin deøiûmez, ezeli bir modeli olmadÖøÖna iliûkin pek çok kanÖt birikmiûtir.
ùnsanlarÖn cinsel özellikleri, tüm diøer özellikleri gibi toplum, çevre koûullarÖ
ve eøitimle biçimlenmektedir (s.103). Mesela kÖzlarÖn sünneti, cinsel soøukluøa yol açmaktadÖr. Bu kÖzlara doøalarÖ itibariyle frijit denilebilir mi? Dinsel
baønazlÖk, cinsel baskÖlarÖ beslemektedir ve bu nedenle de insanlarÖn aklÖnÖn
sürekli cinsellikle meûgul olmasÖna zemin hazÖrlamÖû olmaktadÖr. Arap kadÖnlarÖndaki edilgenlik içkin, doøuûtan bir özellik deøil, toplumun dayattÖøÖ bir
durumdur. ùçsel özünden yalÖtlanan kadÖn, sadece dÖû kabuøu ya da zarfÖyla
kalmaktadÖr. Toplum kadÖnÖn bir bedenden ibaret olduøunu onlarÖn beynine
kazÖmak için elinden gelen her ûeyi yapmaktadÖr. Burada yazar, ùslam ve öøretilerinin kötüye kullanÖmÖndan söz etmektedir.
Saadawi’ye göre aûkÖn temel unsuru, eylemdir. Akli, cinsel ve psikolojik baskÖlar altÖnda yaûayan Arap kadÖnÖnÖn tek çÖkar yolu, eylemden vazgeçmektir.
Çünkü eyleme giriûen erkektir; kadÖna düûen, erkeøin eylemini beklemektir.
Arap tarihi, kadÖnlarÖn parlak isimleriyle doludur. Savaûta çok kez yaralanan
Nesibe bint Kaab, Hind, Hz. Hatice, Hz. Ayûe, Hz. Hafsa gibi. Cahiliye devrinde Arap toplumu erkeklerin yine de üstünlüøü ellerinde tuttuøu, ataerkil
ve anaerkil sistemler arasÖnda bir kavgayÖ yaûamaktaydÖ. Bu anaerkil özellikler, gerek ùslam öncesi, gerekse ilk ùslam toplumunda kadÖnlarÖn oynadÖøÖ
önemli rolü ve güçlü kiûilikleri, akÖl yürütme ve ikna yetenekleriyle, göze çarpan çok sayÖda kadÖnÖn varlÖøÖnÖ açÖklamaktadÖr. (s.163.) BunlarÖn çoøu, üre-
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tim ve ticaret alanÖnda da etkindiler. Genellikle kocalarÖnÖ da özgürce seçebilmekteydiler. YazarÖn vurgusuyla, ùslam’Ön cinsellikle ilgili tutumu kadÖna tek
yönlü bir cinselliøin dayatÖlamayacaøÖdÖr. Ona göre Hz. Muhammed kadÖnlara hayat ve cinsellik haklarÖnÖ geniû ölçüde vermektedir, çünkü o dönemde
kadÖnlar hayatÖn fazlasÖyla içindelerdi (s.167). ùbn Sina da ruh-beden karûÖtlÖøÖna karûÖ çÖkarak, insanÖ bütünsel bir varlÖk olarak kavrÖyordu. Bu bakÖmdan cinsel aûk TanrÖ’ya yaklaûtÖran bir araç olarak görülmektedir (el Kanun
fit-TÖb).
Diøer taraftan tek yanlÖ bir özgürlük, gerçek bir geliûme sayÖlmaz. Bu konuda
Doøu ve Arap toplumlarÖ BatÖ’dan farklÖ deøildir. Burada da iktisadi zorunluluklar, deøerlerin güdücüsüdür. Yazar, kadÖnlarla ilgili fitne kavramÖnÖ, olumlu bir tarzda kullanÖr. AslÖnda fitne, baûtan çÖkarÖcÖlÖk anlamÖnda olumsuz bir
anlamda kullanÖlmaktadÖr. KadÖn karûÖtÖ eøilim, ùslam’a diøer tek tanrÖlÖ dinlerden geçmiûtir. Ruh-beden karûÖtlÖøÖ da bu ûekildedir. Cinselliøin günahla
özdeûleûtirilmesi iûte bunun sonucudur.
Saadawi’nin ifadelerine göre, Arap ülkelerinde giderek artan sayÖda kadÖnÖn
eøitim görmesine ve istihdam edilmesine karûÖ, onlarÖn ezici çoøunluøu hala
okuma ve yazma bilmemektedir. ùû ve çalÖûma hayatÖ konusunda kadÖnlarÖn
önündeki en ciddi engellerden biri evlilik ve yurttaûlÖk haklarÖna iliûkin yasalardÖr. KadÖnÖn kiûiliøini insanlÖøÖnÖ içsel ve gerçek kiûiliøini kazanmasÖ erkek
egemen toplumun bütün güvencelerinden daha deøerlidir. Burada üç ûey çok
önemlidir kadÖnlar için: din, cinsellik ve sÖnÖf mücadelesi. Bütün bu husus,
Orta Doøu’da ùslam ve kadÖn iliûkisi noktasÖnda Saadawi’nin kitabÖnÖ okunmaya deøer kÖlmaktadÖr.
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