
Demokratik Modernite İnşasında Feminizm 
 
Feminist kuram ve hareketin kadın kimliği ve sorununu tanımlama, mücadele yol ve 
yöntemleri her dönemin tartışmalarına konu olmuştur. Feminist hareketin içinden ve dışından 
yürütülen bu tartışmaların amacı hem ideolojik hem politik çerçevenin içeriğine dönüktür. 
Kadının sadece bir cins olarak mı yoksa toplumsal kimlik olarak mı tanımlandığı önemlidir. 
Toplumsal kimlikten soyut cins kimliği tanımı ve etrafında örülen mücadelenin her dönemde 
sistem sınırlarına takılması hem kuramsal hem mücadele yöntemlerine dönük arayışları 
yoğunlaştırır. Bu anlamda hem feminist ideolojiyi giderek sistem karşıtı sosyalist, anarşist, 
ekolojist içeriğe taşıyan hem radikal demokrasi mücadelesi ile buluşturan eleştiri ve 
özeleştiriler öne çıkar. Bu değişim-dönüşüm mekanizmasının yavaş veya hızlı işlemesi, 
devrimci toplumsal mücadelelerin sorgulatma ve harekete geçirme gücü ile yakından 
bağlantılıdır. 
 
Jineolojî Akademisi olarak günümüzde de devam eden bu tartışma ve sorgulamaları, tarihsel 
toplum gerçeğine dayalı olarak derinleştirmeyi önemli buluyoruz. İdeolojik, bilimsel, 
sosyolojik analizler temelinde kapitalist modernitenin sınırlarını aşma ve sistem karşıtı 
feminist kuram ve hareketin gelişimine etkide bulunacak her çabanın önemli olduğuna 
inanıyoruz. Anti-kapitalist, anti-sömürgeci çerçevede düşünerek liberalizmin etkilerini 
aşmaya dönük iç sorgulamalar ile kuramsal, politik, örgütsel ve eylemsel alanda yeni ve 
süreklileşen mücadele alanlarını oluşturabiliriz. 
 
Jineolojînin temel dayanakları arasında yer alan dünya kadın mücadeleleri ve feminist 
mücadele deneyiminden güç almaktayız. Bu iki dayanağın bilimsel-tarihsel-toplumsal 
temellerinin güçlenmesi günümüz kadın mücadelesine ivme kazandırmakla kalmayıp bununla 
birlikte feminist mücadeleyi ve demokrasi mücadelesini radikalleştirecektir. Bu bilinç ile 
yaklaşıyoruz. Kürdistan kadın özgürlük mücadelemizden aldığımız güçle bu gelişim sürecine 
katkı sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Anlama ve anlamlandırma çabasıyla birlikte, eleştiri ve 
önerilerimizle modernite ve devletli sistem sınırlarını aşamayan teorik-pratik çerçevenin 
aşılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. 
 
Jineolojî Akademisi olarak eğitimlerimizde, araştırmalarımızda, düşünsel üretimimizde 
feminist külliyat başvuru kaynaklarımızdandır. Bu külliyatın toplumsal yaşam alanlarına 
uyarlanması ile toplum ve yaşamla bağı somutlaşabilir, kabul ve ret düzeyi netleşebilir. Fikir-
zikir-eylem birliği turnusol kâğıdı rolünü oynayarak bilimsel ve toplumsal teorinin 
güçlenmesine katkı sunacak, sistem içileştirme çabalarını boşa çıkaracaktır. Sistem, geri 
dönülmez bir krizin eşiğinde iken kadın hareketlerini yedeklemeyi, özellikle de feminist 
hareketi kendi sınırlarında tutmayı özel bir politika olarak belirlemiştir. Bu yönelimi 
toplumsal özgürlük hareketlerine dayatırken, kadını öncelikli hedefi yapmıştır. Bunun 
farkındalığı dahi iki yüzyılı aşan mücadele deneyimi olan feminist hareketin rotasını doğru 
belirlemesinde etkili olmaya yeter. Elinizdeki kitap bu farkındalığa katkı sunma sorumluluğu 
ile uzun soluklu bir araştırmanın sonuçlarını ortaklaştırma ve paylaşma amacıyla kaleme 
alındı. Bu çalışmayı yürütürken bilimsel, tarihsel ve toplumsal zeminden kopmamanın titiz 
çabası ile doğru anlaşılmayı önemsedik. 
 
Doğru anlaşılmak kadar, sistem karşıtı temel bir güç haline gelmemizin önündeki engelleri 
tanımlama, tıkanıklık noktalarına devrimci müdahaleler yapma gücünün açığa çıkarılmasında 
yer almak istedik. Bu yoğunlaşma ve çözümleme süreçlerinde kadın kimliğini tarihsel toplum 
zemini ve bu zeminden yükselen mücadelelerle paralel ele almanın önemini birkez daha 
gördük. Devlet ve iktidara her başkaldırı döneminde kendini tanımlamak ve toplumsal 



dönüşümde rol oynamak isteyen kadın başkaldırısının kesintiye uğramadan devam etmesinde 
feminist başkaldırının da önemli bir yeri vardır. Bu süreçlerden soyutlamadan, her dönem 
hangi kaynaklardan beslenildiği, hangi ihtiyaca cevap verildiği veya verilemediği soruları 
bugün de geçerliliğini korumakta ve ayrıştırıcı rol oynamaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlar 
ya hareketi sisteme entegre etmeye ya da sistemin karşısında yer almaya götürmektedir. 
Toplumla sıkı bağlar içinde örülen kadın kimliği ve özgürlük mücadelesini doğru 
tanımlamadığımız her düşünce ve eylem, kadınlar olarak bizleri; varoluşumuzu, tarihimizi ve 
özgürlüğümüzü tanımsızlaştırma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu anlamda devlet 
ve iktidar karşıtı olmayan düşünce ve eylemin sonuç alma şansı yok gibidir. Liberalizm ve 
küresel kapitalizm, sistem karşıtı veya sistem dışı güçleri kimliksizleştirme, devlet sınırlarına 
çekme, etkisizleştirme ve özgür varoluş amacından koparmak için her tür yolu denemektedir. 
Feminist hareket de dahil kadın özgürlük hareketleri kapitalist modernitenin bu ciddi 
yönelimleri ile karşı karşıyadır. 
 
Küresel sermaye ve ataerkil sömürü sistemini hakim kılmanın ideolojik, siyasi, ekonomik, 
askeri ve benzeri açık ve gizli savaş yöntemlerine karşı, küresel kadın özgürlük mücadelesinin 
demokratik, ekolojik mücadele ile paralel geliştirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Feminist 
hareket radikal demokrasi mücadelesi içinde, bu mücadele alanları ile giderek daha yakın bağ 
kurma, sistem karşıtı mücadelenin araç ve yöntemlerini bulma, geliştirme ve etkili kılmaya 
doğru tarihsel bir zorunluluk ve sorumluluk ile karşı karşıyadır. Bu sorumluluğu yerine 
getirme ve anlamlandırma çabaları, liberalizmin özne-kimlik tanımını muğlaklaştırma 
ustalığını ve klasik sınıf-kimlik yorumlarını aşarak toplumsal özgürlük mücadelesinin radikal 
zemininde amacına ulaşabilir. 
 
Feminizmin öznesinin farklılaştığını, erkekleri de kapsaması gerektiğini, hatta öznesinin 
olmadığını savunan eğilimlerin feminizmi tanımsızkıldığı bir dönemde hem eleştiri ve 
özeleştiri için hem de yaşanan tıkanmaların aşılması için kritik bir eşikteyiz. Bu eşiğin 
kritikliğine dikkat çekmek ve aşılması için katkı sunmayı amaçlayarak farklı feminist kuram 
ve akımların zayıf ve güçlü olduğu noktaları ortaya koymak istedik. 
 
Çabamız, radikal demokrasi mücadelesi içinde politik özneleşme gücünü yakalama, kapitalist 
modernite tanımları, kurumları ve yaşam sınırlarını aşarak kadınların ortak mücadele 
zeminlerini yaratma ve çoğaltmaya dönüktür. Feminist hareket, ataerkil sistem 
sorgulamalarını modernite, kapitalizm, devlet ve iktidar sorgulamaları ile tamamladıkça, 
sistem karşıtı mücadelede önemli bir yer edinmektedir. Bu yöndeki netleşme ve ısrar ile çok 
renkli ve çok sesli olmayı birbirinden kopuk adalar haline gelmenin ve zayıflamanın değil, 
farklılıkları bir arada tutacak ortaklaşma, dayanışma ve ortak mücadele perspektifi 
geliştirmenin zemini kılabiliriz. Feminist hareket bu netlik ile kalıcı örgüt ve politika, 
süreklileşen eylem ve mücadele hattını-gücünü yakalayarak toplumsal özneleşmenin 
öncüleşen hareketi haline gelecektir. Kadın zamanını yakalamanın ve yaşamanın mütevazı 
çabası içinde amacımız, bu yönlü ortak çabaları ve hareketi büyütmeye ve demokratik 
modernitenin inşasının temel gücü haline getirmeye hizmet etmektir. 


