
KADINLAR KORKMAK İSTEMİYOR

Feministler neden tehdit unsuru olarak görülüyor? Hiç düşündünüz mü? Yoksa feministler erkek
çalışanlarına daha az maaş ödeyip onlara mobing mi uyguluyorlar?

Peki, siz kadın erkek eşitliğine inananlardan mısınız? Bir kadının evde, işte, sokakta, parkta özgürce var
olabileceğini düşünüyor musunuz? İşyerlerinde çalışan insanların kadın erkek olmaları fark etmeksizin aynı
koşullar, aynı maaşlarla, aynı statülere ulaşabileceğine inanç olası mı? Eğer ki siz bu soruların hepsine
cevap olarak Evet diyebiliyorsanız sizde feministsiniz. 

Elbette ki tüm sorular ve sorunlar bu kadarla sınırlı değil. Feminizm oldukça geniş bir kavram ve geniş bir
kitleyi esas alan bir ideoloji. Aslında tüm -izm lerin de olduğu gibi feminizmde de bir düşünce esas olan. O
da Cinsiyet Eşitliği.

Cinsiyet eşitliği toplum tarafından gelenekselleştirildi mi?

Kadın ve erkek biyolojik olarak farklara sahip olsalar da hak ve özgürlük adı altında eşit olmak feministlerin
kanayan yarasıdır. 
Bugün bir kadın katledildiğinde bir erkeğin ‘’O saatte orada ne işi vardı?’’ gibi söylemlerde bulunmasının
gelenekselliğin getirdiği bir etik konu olması mümkün. Çünkü baktığımızda feminist etik modernlik, eşitlik
kavramlarını savunmaktadır.

Kendimden örnek vermek istiyorum ben bu konuya…
Ben bugün sokakta kahkaha atmak, gece dışarıda olmak ya da erkek arkadaşlarıyla bir yerlere giden bir
kadın olmaktan korkmamalıyım. Korkmuyorum da. Fakat katledildiğim gün yukarıda bahsettiğim söylemlerin
arkamdan söyleneceğini düşünmek bile istemiyorum.

Kadınlar korkmak istemiyor. Kadınlar karşı cinsleri her haktan fazlasıyla yararlanırken haksız kalmak
istemiyor. Feminizm de bu varsayılan problemlerin ideolojisi olarak günümüzde rağbet gören bir ideoloji
haline geldi.

Feministliğin etiğinden bahsedecek olursak;
Feminist etik, seksenli yıllarda felsefeyi izleyerek geliştiğinde o yıllarda erkeklerin kadınları küçümsemesi ile
geleneksel etiğe yöneltmiş olduğu eleştirilerin ardından ortaya çıkan bu etik, tüm etik anlayış, akımlar ve
kuramların karşısında yer alıyor. Gelenekselliğin karşısında durmuş bir etik anlayışını günümüze
kazandırıyor. 

Feminist etik günümüzde işte bu kadar önemli bir yere sahip. Feminizmin etikle harmanlanmış olması
geleneksel etiği karşısına alarak kadınlara mecazen yaslanacak bir duvar niteliğinde oluyor. Bu da bir umut
ışığı demek olsa gerekiyor ki katledilen kadınlarımızın adını bağıra bağıra dillerden düşürmeyişleri var…
Susmayan, korkmayan, yılmayan, çabalayan, bıkmayan umut dolu Kadınlarımız var. 

ve İyi ki varlar…


