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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi
üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name”
yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
 Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiş və elmi komissiyadan keçən məruzələr üçün online (video konfran
şəklində) çıxış imkanı veriləcəkdir.
 Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link Name” yerinə ID
nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoşula bilərsiniz.
 ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
 ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
 Tədbiq planşet, telefon və komputerlərdə mümkündür
 Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmış olmaları lazımdır
 Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
 Moderator – iclasdakı çıxış və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar
Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
 Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
 ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyətini bacarmalısınız
 Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid İD nömrəsi göndəriləcəkdir.
 Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
 Konfrans proqramında yer və saat dəyişikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.







Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Ramazan BİÇER
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-Opening Ceremony-Açılış Məruzələri-Açılış KonuşmalarıTime Zones

TURKEY
TIME: 09:0010.00

AZERBAIJAN
TIME: 10:0011.00

PAKISTAN
TIME: 11:0012.00

INDIA TIME:
11:30-12.30

Honorary President of the Congress
Prof. Dr. Ağarehim REHİMOV
Chair of Trustees Board of Baku Girls University
*****

Chair of Organizing Committee
Prof. Dr. Sevinc RAHIMOVA
The Rector Baku Girls University
*****

Member of Organizing Committee
Assoc. Prof. Dr. Ulduz QEZVİNİ
Baku Girls University
*****

Member of Organizing Committee
Prof. Dr. Sevinc ABBASOVA
Nakhchivan State University
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OPENING WORKSHOPS
Dr. Seda TÜFEKÇİOĞLU, Dr. Deniz TUNÇER, Tuğba AYDIN ÖZTÜRK - LOTUS ISTANBUL
(CONCERT)

WORKSHOP ÇALIŞMALARI (WORKSHOP STUDIES)
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11.02.2021
SESSION-1 HALL-1
MODERATÖR: Prof. Dr. Ramazan BİÇER

TURKEY
TIME: 10:00

PAKISTAN
TIME: 12:00

AZERBAIJAN
TIME: 11:00

INDIA TIME:
12:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Salih GECİT

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/İslami
İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan BİÇER

Sakarya Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi

Muhammmad Suleman Nasir

Gomal University/ Department of Islamic
Studies and Arabic

THE ROLE OF WOMEN IN THE
DEVELOPMENT OF SOCIETY FROM
ISLAMIC PERSPECTIVE

Dr. Selahattin YAKUT

Yozgat Bozok Üniversitesi/ İlahiyat
Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi ABD

KADIN: DİN VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN
BİR BAKIŞ
(THE WOMEN: A LOOK FROM THE
WINDOW OF RELIGION AND CULTURE)

Rehana Kanwal

National College of Business
Administration and Economics/
Department of Islamic Studies

THE STATUS AND RIGHTS OF WOMEN
MENTIONED IN ISLAM

Rehana Kanwal

National College of Business
Administration and Economics/
Department of Islamic Studies

PROTECTION OF WORKING WOMEN'S
RIGHTS IN THE LIGHT OF ISLAM

Irshadullah
Dr. Hafiz Abdul Majeed
Qismat Khan

Gomal University/ Ph.D Scholar
Gomal University/ Assistant Professor
Gomal University/ Ph.D Scholar

CAHİLİYE DEVRİ ARABİSTAN TOPLUMU
İLE ÇAĞIMIZ BATI DÜNYASINDA KADIN
MAĞDURİYETİ
(WOMEN'S VICTIMS IN THE WESTERN
WORLD WITH THE ARABIAN SOCIETY)

DİNİ ALANDA NEGATİF KADIN ALGISI
OLUŞTURMANIN KAYNAĞI NEDİR?
(WHAT IS THE MAIN SOURCES OF
NEGATIVE WOMEN PERCEPTION IN THE
RELIGIOUS AREA)

WOMEN RIGHTS OF EMPOWERMENT IN
THE LIGHT OF ISLAM

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

Aynur Babayeva

Chief Specialist of the National Museum
of History of Azerbaijan ANAS

Dr. Monisa Qadri
Umer Iqbal

Islamic University of Science &
Technology/ Journalism and Mass
Communication
Islamic University of Science &
Technology/ Department of Journalism
& Mass Communication

MULAZIM KHAN

Gomal University/ Islamiat
Department

DR. MANZOOR AHMAD

Gomal University/ Islamiat Department

THE OPENING OF THE FIRST GIRLS'
SCHOOL IN THE MUSLIM WORLD IN
BAKU

NEWS AND WOMEN: ANALYSING
CONTENT FROM MAINSTREAM INDIAN
NEWS MEDIA ON RELIGION

A COMPARATIVE STUDY OF THE STATUS
OF WOMEN IN ISLAM AND DIFFERNENT
RELIGIONS
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11.02.2021
SESSION-1 HALL-2
MODERATÖR: Prof. Hajar Huseynova

TURKEY
TIME: 10:00

AZERBAIJAN
TIME: 11:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

PhD. Victoria Bilge YILMAZ

Ankara Yıldırım Beyazıt University/
School of Foreign Languages

STEVIE SMITH’S POETRY: DIFFICULTY OF
CATEGORISATION

Azərbaycan Dövlət Pedagoji
Üniversiteti/ Filologiya fakültesi

TARIX YAZAN AZƏRBAYCAN-TÜRK QADINLARI
(AZERBAIJANI-TURKISH CHRONICLER
WOMEN)

Ankara Üniversitesi/ Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı

H.Z. UŞAKLIGİL’İN “AŞKI-MEMNU” ADLI ESERİ
İLE L.N. TOLSTOY’UN “ANNA KARENINA” ADLI
ESERİNDEKİ KADIN BAŞKAHRAMAN İMGESİ
(THE IMAGE OF MAIN WOMAN HEROS IN THE
NOVEL OF H.Z.USAKLIGIL’S “FORBIDDEN
LOVE” AND L.V.TOLSTOY’S ANNA KARENINA)

Prof. Hajar Huseynova

Assoc. Prof. Dr. Leyla Çiğdem
DALKILIÇ

Prof. Dr. Feryal Cubukcu

Türkan Azad qızı Mehdiyeva

Dokuz Eylul University/ Faculty of
Education

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutu

Bilal Alarli HUSEYNOV

Naxçıvan Dövlət Universite/ elmlər
doktorluğu üzrə dissertantı

Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY

Artvin Çoruh Üniversitesi/Fen Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim
Dalı

OBJECTS OF PITY AS OBJECTS OF DESIRE IN
“THE DEAD ALIVE” AND “THE DREAM
WOMAN”

MÜASİR ƏRƏB YAZIÇISI LEYLA ƏlBALƏBƏKKİNİN NƏSRİNDƏ QADIN AZADLIĞI
(CONTEMPORARY ARABIC WRITER LAYLA
BAALBAKKI IN THE PROSE OF WOMEN'S
FREEDOM)

AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA LAYLALARIN VƏ
OXŞAMALARIN JANRDAXİLİ DƏYİŞMƏLƏRİ
(INTRA-GENRE CHANGES OF LULLABIES
(LAYLA) AND PAMPERING SONG (OKHSHAMA)
IN AZERBAIJANI FOLKLORE)

İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA’NIN KALEMİNDEN
KADIN
("WOMAN" BY IBRAHIM ALÂETTIN GOVSA'S
PEN)
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Arzu Vaqif qızı Əliyeva

AMEA Folklor İnstitutu/ Doktorant

KOLLEKTİV-ŞÜURSUZLUQ NƏZƏRİYYƏSİ:
İCTİMAİ CİNSİYYƏT ROLLARINDA QADIN
(ATALAR SÖZLƏRİ NÜMUNƏLƏRİ ƏSASINDA)
(COLLECTIVE-UNCONSCIOUS THEORY:
WOMEN IN SOCIAL GENDER ROLES (BASED
ON EXAMPLES FROM PROVERBS))

TÜRK XALQ DASTANLARINDA ALP QADIN VƏ
ONA AD VERİLMƏSİ MOTİVİ
(ALPIAN WOMAN AND MOTIVATION OF
NAMING HER IN TURKISH FOLK EPICS)

Xəlilli Jalə

AMEA Folklor İnstitutu/Türk Xalqları
Ədəbiyyatı ixtisası

Dr. F.Begum Yildizeli

Bilecik Seyh Edebali University

ENGLISH WOMEN PORTRAITS FROM THE
OTTOMAN BALKANS:
MISS IRBY AND MRS MACKENZIE

Dr. Zümrüt ALTINDAĞ

Koaceli University/Department of
Western Languages and Literatures

THE SUBVERSIVE REWRITING OF MYTHS:
CAROL ANN DUFFY’S THE WORLD’S WIFE

Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz,
ADPU-nun Şəki filialı

ARİF ABDULLAZADƏNİN POEZİYASINDA
QADIN
(A WOMAN IN ARIF ABDULLAZADEH'S
POETRY)
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11.02.2021
SESSION-1 HALL-3
MODERATÖR: Assoc. Prof. Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı

TURKEY TIME:
10:00

KAZAKHSTAN
TIME: 13:00

AZERBAIJAN
TIME: 11:00

ROMANIA
TIME: 11:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Dr. Mustafa GÜLTEKİN

Anadolu University

OTHERIZATION OF WOMEN IN ROBERT
MUSIL’S GRIGIA

Dr. Mustafa GÜLTEKİN

Anadolu University

A SEMIOTIC ANALYSIS OF GENDER
DIFFERENCES IN ROBERT MUSIL’S TONKA

Meherremova Elmira Meherrem qızı

ADPU-nun Tətbiqi tədqiqatlar Mərkəzinin
əməkdaşı

AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATINDA QADIN
SURƏTLƏRI
(FEMALE COPIES IN AZERBAIJANI
LITERATURE)

Dr. Aylin ERASLAN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

Anarkul Bekmyrzakyzy Salkynbay
Ulzhan Usenkyzy Anarbekova

Al-Farabi Kazakh National University/
Doctor of philological sciences
Al-Farabi Kazakh National University

Assoc. Prof. Dr. Nuray ALİYEVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nahçıvan Bölümü

Irina-Ana Drobot

Technical University of Civil Engineering

ZORUNLU GÖÇÜN SURİYELİ KADINLAR
ÜZERİNDEKİ SOYO-EKONOMİK ETKİLERİ
(SOIO-ECONOMIC IMPACTS OF FORCED
MIGRATION ON SYRIAN WOMEN)

A FEMALE ACADEMICIAN WHO
CONTRIBUTED TO THE KAZAKH
ORTHOGRAPHY

AZERBAYCAN DESTANLARININ KADIN
KAHRAMANLARI
(WOMEN HEROES OF AZERBAIJANI
EPICS)

INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM IN
VIRGINIA WOOLF’S WORKS
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PhD Zemine Ziyayeva

Hazar Üniversitesi

Aynur Aydın qızı Fərəcova

Azərbaycan Texniki Universiteti/
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Turanə Əhmədağa qızı Hüseynova

ARTİ-nin Psixologiya və xüsusi təhsil
şöbəsinin baş mütəxəssisi

Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti/
Pedaqogika Üzrə Fəlsəfə Doktoru

XX. YÜZYILDA KADIN SORUNU VE
FÜYȖZAT DERGİSİNE YANSIMASI
(XX. THE WOMEN'S PROBLEM IN THE
21st CENTURY AND ITS REFLECTION ON
FUYATZAT MAGAZINE)

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA
ANA-OĞUL MÜNASİBƏTLƏRİ
(MOTHER-SON RELATIONS IN THE EPOS
“KITABI-DADA GORGUD”)

ŞƏXSIYYƏTIN TEMPERAMENT
XASSƏLƏRININ CINS FƏRQLƏRI
(GENDER DIFFERENCES IN
TEMPERAMENTAL CHARACTERISTICS OF
A PERSON)

MAHİRƏ NAĞIQIZI POEZİYASINDA ZƏFƏR
MÖVZUSU
(THEME OF VICTORY IN MAHIRA
NAGIGIZI'S POETRY)
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11.02.2021
SESSION-1 HALL-4
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Seda ATTEPE ÖZDEN

TURKEY
TIME: 10:00

NIGERIA,
ALGERIA
TIME: 08:00

AZERBAIJAN
TIME: 11:00

INDIA TIME:
12:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Nurefşam ÇALDIRAN
Başak ÖNEY

Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

MENSTRUASYON DÖNEMİNDE
BESLENME
(NUTRITION DURING MENSTRUATION)

Dr. Dinesh KUMAR

Associate Professor, Community
Medicine, Dr. Rajendra Prasad
Government Medical College, Kangra at
Tanda, Himachal Pradesh, India

RIGHT TO CHOOSE HUSBAND AT THE
TIME OF MARRIAGE IMPROVES
REPRODUCTIVE HEALTH: AN EVIDENCE
FROM TRIBAL HILLY AREA OF INDIA

Assoc. Prof. Dr. Fatma BAŞAR

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi/
Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum, Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI: COVID-19
PANDEMİSİ
(WOMEN HEALTHCARE PROFESSIONALS:
COVID-19 PANDEMIC)

İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü
İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü
İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü

GEBELİKTEN KAÇINMA ÖLÇEĞİNİN
TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(TURKISH ADAPTATION OF THE DESIRE
TO AVOID PREGNANCY SCALE: A
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY)

Res. Asst. Esra KARATAŞ OKYAY
Dr. Esra GÜNEY
Assoc. Prof. Dr. Tuba UÇAR

Lecturer Sümeyye BARUT
Dr. Esra GÜNEY
Assoc. Prof. Dr. Tuba UÇAR

Fırat Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü
İnönü Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü
İnönü Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARDA
STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ VE
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI
BİR ÇALIŞMA
(THE EVALUATION OF STRESS COPING
STYLES AND PERSONALITY TRAITS IN
WOMEN SUBJECTED TO VIOLENCE: A
COMPARATIVE STUDY)
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Dr. Saka Mohammed Jimoh
Dr. Aisha Oluwatoyin
Dr. Munirat Ayoola Afolayan

Health Sciences University/
Department of Epidemiology and
Community Health Faculty of Clinical
Sciences College
Health Sciences University/ Department
of Epidemiology and Community Health
Faculty of Clinical Sciences College
Health Sciences University/ Department
of Epidemiology and Community Health
Faculty of Clinical Sciences College

ASSESSMENT OF INNOVATIVE
PATHWAYS TO RESHAPE LOCAL ACTION
AND INVEST ON WOMEN FRONTLINE
HEALTH WORKERS FOR TASK SHIFTING
AND TASK SHARING IN NIGERIA

Assoc. Prof. Dr. Seda ATTEPE ÖZDEN

Başkent Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

IMPROVING WOMEN’S MENTAL HEALTH

Dr. Aygün Aliyeva
Dr. Leyla Semiha Şen

Marmara Üniversitesi/ Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D
Marmara Üniversitesi/ Pendik Eğitim
Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniği

KADINLARDA MEME SAĞLIĞI VE
HASTANIN HEKİM SEÇİMİNDE HEKİMİN
CİNSİYETİNİN ETKİSİ
(BREAST HEALTH IN WOMEN AND THE
EFFECT OF THE DOCTOR’S GENDER ON
THE PATIENT’S CHOICE OF A DOCTOR)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OLAN
KADINLARDA KLİNİK PİLATES
EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ
VE CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF CLINICAL PILATES
EXERCISES ON PAIN, QUALITY OF LIFE
AND SEXUAL FUNCTION ON WOMEN
WITH PELVIC ORGAN PROLAPSE)

Hatice Kübra ÇAKMAK
Kezban BAYRAMLAR

Waffa Bouafia
Abdelmoudjib Ghecham

Abdelmoudjib Ghecham
Waffa Bouafia

University of Batna/ Biotechnology
Laboratory of Bioactive Molecules and
Cellular Physiopathology , Faculty of
natural sciences and life
University of Batna/ Biotechnology
Laboratory of Bioactive Molecules and
Cellular Physiopathology , Faculty of
natural sciences and life

University of Batna/ Biotechnology
Laboratory of Bioactive Molecules and
Cellular Physiopathology Faculty of
natural sciences and life
University of Batna/ Biotechnology
Laboratory of Bioactive Molecules and
Cellular Physiopathology Faculty of
natural sciences and life

ASSOCIATION OF OBESITY AND
ANOVULATORY INFERTILITY IN A
POPULATION OF ALGERIAN WOMEN

EPIDEMIOLOGICAL PARAMETERS OF
VIRAL HEPATITIS IN MEN AND WOMEN
FROM THE GENERAL POPULATIONBASED SAMPLE FROM ALGERIA
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Main Session
This WORKSHOP is open for all participants of the conference
TIME: 12.30- 13.00 (Istanbul time)
13.30-14.00 (Baku Time)
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11.02.2021
SESSION-2 HALL-1
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

TURKEY
TIME: 13:00

NIGERIA,
MOROCCO
TIME: 11:00

AZERBAIJAN
TIME: 14:00

INDIA TIME:
15:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Dr. Prachi Motiyani

Gujarat University/ University School
of Law

GENDER EQUALITY AND HEALTH: THE KEY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Lubna Shakir
Hina Khalid
Komal Najam
Nasira Saeed

Asst. Prof. Ekaterina Georgieva
Asst. Prof. Nadia Vlaeva
Prof. Krasimira Benkova

Sevda UZUN
Nursen KULAKAC
Nilgun ULUTASDEMIR

Hajvery University/Faculty of
Pharmacy
Hajvery University/ Faculty of
Pharmacy
Hajvery University/ Faculty of
Pharmacy
Hajvery University/ Faculty of
Pharmacy
Trakia University/ Medical faculty,
Department of General and clinical
pathology, forensic medicine,
deontology and dermatovenerology
Trakia University/ Medical Faculty,
Department of Social activities,
Medical Faculty
Trakia University/ Medical Faculty,
Department of Social activities,
Medical Faculty

Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science
Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science
Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science

ANALYSIS OF SKIN LIGHTENING PRACTICE IN
PAKISTAN AND THEIR ADVERSARIAL EFFECTS

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN HEROIN USE AND CRIME IN
BULGARIAN WOMAN PRISONERS

PSYCHOSOCIAL EFFECT OF CANCER IN
WOMEN
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Sevda UZUN
Nursen KULAKAC
Nilgun ULUTASDEMIR

Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science
Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science
Gümüşhane University/ Faculty of
Health Science

Fatimazahrae Moutia

A P.h.D candidate enrolled in
Moroccan Cultural Studies centre at
Sidi Mohamed Ben Abdellah University

THE IMPACT OF BREAST CANCER ON BODY
IMAGE AMONG MOROCCAN WOMEN

Günel Bayramlı
Eldar Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti/ II
Cərrahi xəstəliklər kafedrası
Azərbaycan Tibb Universiteti/ II
Cərrahi xəstəliklər kafedrası

LIPOSAKSIYA ƏMƏLIYYATI ZAMANI PASIENT
SECIMININ ASPEKTLƏRI
(ASPECTS OF PATIENT SELECTION DURING
LIPOSUCTION)

University of Ilorin/ Paediatric and
Child Health Faculty
University of Ilorin/ Epidemiology and
Community
Ilorin Teaching Hospital/ Paediatric
and Child Health

CAUSES AND EFFECTS OF MALNUTRITION; A
CASE STUDY OF WOMEN OF CHILD BEARING
AGE IN ILORIN EAST LOCAL GOVERNMENT
AREA OF KWARA STATE NIGERIA

Dr. Aishat Oluwatoyin SAKA
Dr. SAKA Mohammed Jimoh
Bumi Mokolu

Assoc. Prof. Emre Yanikkerem
Res Asst. Nicole Esmeray

Manisa Celal Bayar University/ Faculty
of Health Science
Manisa Celal Bayar University/ Faculty
of Health Science

Assoc. Prof. Emre Yanikkerem
Res Asst. Nicole Esmeray
Res Asst. Aslı Karakuş Selçuk

Manisa Celal Bayar University/ Faculty
of Health Science
Manisa Celal Bayar University/ Faculty
of Health Science
Manisa Celal Bayar University/ Faculty
of Health Science

WOMEN AND SUBSTANCE ADDICTION AS A
SOCIAL PROBLEM; POLICIES AND
PRECAUTIONS

İŞİTME ENGELLİ KADINLARA VERİLEN
EĞİTİMİN PAP SMEAR TESTİ YAPTIRMA
DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF EDUCATION GIVEN TO
HEARING IMPAIRED WOMEN ON THE
BEHAVIORS OF PAP SMEAR SCREENING)

TÜRK GEBE KADINLARDA DOĞUM KORKUSU
VE İLGİLİ FAKTÖRLERLE ÖZ-YETERLİK
(FEAR OF CHILDBIRTH AND SELF-EFFICACY
WITH RELATED FACTORS IN TURKISH
PREGNANT WOMEN)
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11.02.2021
SESSION-2 HALL-2
MODERATÖR: Prof. Dr. Asiye Durmaz AKYOL

TURKEY
TIME: 13:00

SAUDI ARABIA,
ETHIOPIA,
RUSSIA TIME:

AZERBAIJAN
TIME: 14:00

PAKISTAN
TIME: 15:00

13:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

PhD Arzu Güngör TOLASA
Prof. Dr. Asiye Durmaz AKYOL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ege Üniversitesi/ Hemşirelik Fakültesi,
İç Hastalıkları Hemşireliği

TOPIC TITLE
SOSYAL BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI VE
ADAPTASYON MODELİNE DAYALI DİYABETİK
AYAK EĞİTİMİNİN KADIN DİYABETLİ
BİREYLERDE ÖZ ETKİLİLİĞE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DIABETIC FOOT TRAINING
BASED ON SOCIAL COGNITIVE LEARNING
THEORY AND ADAPTATION MODEL ON SELFEFFECTIVENESS IN DIABETIC WOMEN)

Assoc. Prof. Dr. Büşra CESUR
Res. Asst. Merve Ayşe BOZKURT

Cumhuriyet University/ Faculty of
Health Sciences
Cumhuriyet University/ Faculty of
Health Sciences

Dr. Hina Khalid

Hajvery University/ Lecturer and
Program Coordinator

PREGNANT EPILEPTIC WOMEN’S PROBLEMS
REGARDING DRUGS AND THEIR
MANAGEMENT

PhD, DNSc Jestoni D. Maniago

College of Applied Medical Sciences
Majmaah University/ Department of
Nursing

NURSES' KANGAROO MOTHER CARE
PRACTICE IMPLEMENTATION AND FUTURE
CHALLENGES: A SYSTEMATIC REVIEW OF
LITERATURE

Res. Asst. Rüveyda Ölmez Yalazı
Prof. Dr. Nurdan Demirci

İstinye Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Marmara Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları
AD

Lecturer Ebru CİRBAN EKREM
Assoc. Prof. Dr. Sezer ER GÜNERİ

Bartın Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı
Hemşireliği AD
Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği AD

THE IMPORTANT POINT IN IMPROVING
COMMUNITY HEALTH:
WOMEN'S HEALTH LITERACY

SEZARYEN SONRASI SAKIZ ÇİĞNEMEK ETKİLİ
MİDİR?
(IS IT EFFECTIVE TO CHEW GUM AFTER
CESAREAN?)

DİJİTAL DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
(VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE DIGITAL
WORLD)
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Gashaw Garedew Woldeamanuel
Teshome Gensa Geta
Tesfaye Petros Mohammed
Mulualem Belachew Shuba
Temesegen Abera Bafa

Res. Asst. Hamide ARSLAN
Assoc. Prof. Dr. Özlem CAN
GÜRKAN

Elena Arsenyeva
Marina Guseva
Elena Andreeva

Wolkite University/ Department of
Biomedical Sciences
Wolkite University/ Department of
Biomedical Sciences
Wolkite University/ Department of
Internal Medicine
Wolkite University/ Department of
Biomedical Sciences
Wolkite University/ Department of
Medical Laboratory Sciences

Marmara Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum
ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD

EFFECT OF NUTRITIONAL STATUS OF
PREGNANT WOMEN ON BIRTH WEIGHT OF
NEWBORNS

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNİN TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE YANSIMALARI
(THE REFLECTION OF THE COVID-19
PANDEMIC PERIOD ON GENDER INEQUALITY)

Marmara Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum
ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD

Kosygin State University of Russia/
Graduate Student
Kosygin State University of Russia/
Department of Artistic Modeling
Kosygin State University of Russia/
Professor of the Department of Artistic
Modeling, Design and Technology of
Sewing Products

ORTHOPEDIC BRA AS A FACTOR OF
INCREASING THE QUALITY OF LIFE OF
WOMEN AFTER MASTECTOMY
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11.02.2021
SESSION-2 HALL-3
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Serap ÜNAL

TURKEY,
RUSSIA
TIME: 13:00

NIGERIA
TIME: 11:00

AZERBAIJAN
TIME: 14:00

INDIA TIME:
15:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Anuja Halder

The English and Foreign Languages
University

DISCURSIVE PORTRAYAL OF WOMEN’S
BODY IN SELECTED ENGLISH SONGS

Olayinka Magbagbeola

University of Ilorin/ Department of the
Performing Arts

MALE HEGEMONY, FEMALE
“DOLLIFICATION” AND POSTNORMAL
TROPES IN OLU’DOLAPO’S WITH OR
WITHOUT

İstanbul University/ Museum
Management Department

2020 YILI ARKEOLOJİK BULUNTULARDA
KADIN
(WOMEN IN ARCHEOLOGICAL FINDS
2020)

Prof. Dr. Fethiye ERBAY

İstanbul University/ Museum
Management Department

MUSEUM DEDICATE TO WOMEN IN
ISTANBUL

Assoc. Prof. Mutlu ERBAY

Boğaziçi University/ Fine Arts
Department

RESİM VE HEYKELDE KADIN SAÇ
MODELLERİ
(FEMALE HAIRSTYLES IN PAINTING AND
SCULPTURE)

Dr. Başak Çakmak

Doğuş Üniversitesi

Asst. Prof. Nuri Özer ERBAY

Ayse GUNGOR
PhD Student

Yıldız Technical University/ Faculty of Art
and Design

İDEAL OLMAYAN KADIN GÜZELLİĞİNİN
TEMSİLİ
(REPRESENTATION OF UNIDEAL FEMALE
BEAUTY)

POSITION OF THE AUDIENCE IN THE ART
OF PERFORMANCE:
AN EXAMPLE OF MARINA ABROMOVIC
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Assoc. Prof. Dr. Serap ÜNAL

Lect. Eda NERGİZ
Prof. Sirin AKBULUT DEMİRCİ

Süleyman Demirel Üniversitesi/ Güzel
Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm
Başkanı

Giresun University/ State Conservatory
Music Department

GÖLLER BÖLGESİ PİŞMİŞ TOPRAK
KÜLTÜRÜNDE KADIN
(WOMAN IN THE LAKE REGION
TERRACOTTA CULTURE)

TURKISH WOMEN COMPOSERS IN SOLO
PIANO LITERATURE

Bursa Uludag University/ Faculty of
Education Music Educaiton Department

Oludolapo Ojediran

University of Ilorin/ Performing Arts
Department

Y. Mimar Merve SARIÇELİK
Assoc. Prof. Dr. Özlem Arıtan

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Ali kyzy Kurmanzhan
Marina Guseva
Elena Andreeva

Kosygin State University of Russia
Kosygin State University of Russia
Kosygin State University of Russia

RENEGOTIATING GENDERED SELF AND
FEMININE VALUES IN TWO SELECTED
NOLLYWOOD FILMS

MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA
KADININ ROLÜ VE ERKEN CUMHURİYET
DÖNEMİNDE MİMARLIK – KADIN İLİŞKİSİ
(THE ROLE OF WOMEN IN THE
FORMATION OF ARCHITECTURAL
CULTURE AND THE RELATION OF
ARCHITECTURE - WOMEN IN THE EARLY
REPUBLIC PERIOD)
ON THE INFLUENCE OF NATIONAL
TRADITIONS ON THE DESIGN OF A
MODERN WEDDING SUIT OF KYRGYZ
WOMEN
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11.02.2021
SESSION-2 HALL-4
MODERATÖR: Prof. Dr. Neslihan KIYAR

TURKEY
TIME: 13:00

AUTHORS

Prof. Dr. Neslihan KIYAR

Prof. Rayihə Əmənzadə
Qafarova Günel

NIGERIA
TIME: 11:00

AZERBAIJAN
TIME: 14:00

UNIVERSITY/INSTITUTION

Kocaeli Üniversitesi/ Güzel Sanatlar
Fakültesi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası/
Azərbaycan Memarlıq və İncəsənət
İnstitutunda şöbə müdiri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası/
Memarlıq və İncəsənət İnstitunun
Fəlsələ doktoru

INDIA TIME:
15:30

TOPIC TITLE
KADIN PERFORMANS PRATİKLERİ VE
BULANIKLAŞAN TOPLUMSAL CİNSİYET
TEMSİLİNDE ANLATI
(THE NARRATION IN THE
REPRESENTATION OF WOMEN
PERFORMANCE PRACTICES AND
BLURRING OF SOCIAL GENDER)

AZƏRBAYCANIN QADIN
HOKMDARLARININ MƏQBƏRƏLƏRI
(TOMBS OF WOMEN RULERS OF
AZERBAIJAN)

RE-TELLING OF MYTHS AND EPICS,
RECONSTRUCTION OF PATRIARCHAL
SPACES: AN EXPLORATION OF CHITRA
BANERJEE DIVAKARUNI’S THE FOREST OF
ENCHANTMENTS

Anindita Shome
PhD Candidate

University of Hyderabad

Stephen Ogheneruro Okpadah

University of Ilorin/ Department of the
Performing Arts

RESOUNDING VOICES OF THE AFRICAN
WOMAN ON THE GLOBAL SCREEN

Dr. Gülşen Şefika BERBER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Salihli
MYO, Moda Tasarımı Programı

MİTLERDE TANRIÇALARIN EĞİRME VE
DOKUMA EYLEMLERİ
(SPINNING AND WEAVING ACTIONS OF
THE GODDESSES IN THE MYTHS)

Assoc. Prof. Esra SAĞLIK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

BİLİME VE SANATA YÖN VEREN ÖNCÜ
KADINLAR HEYKEL PROJESİ
(PIONEER WOMEN WHO SHAPED
SCIENCE AND ART SCULPTURE PROJECT)
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Akpore Nicholas Efe

Kopylova Maria Dmitrievna
Getmantseva Varvara Vladimirovna
Andreeva Elena Georgievna

Osun State University/ Department of
Theatre Arts

FSBEI "Russian State University named
after A. N. Kosygin
FSBEI "Russian State University named
after A. N. Kosygin
FSBEI "Russian State University named
after A. N. Kosygin

THE ROLE OF THE COMMUNITY THEATRE
IN ARTICULATING HUMAN RIGHTS
CONSCIOUSNESS FOR WOMEN IN
NIGERIA

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF
WOMEN'S AND CHILDREN'S CLOTHES IN
THE FAMILY LOOK STYLE
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Main Session
This WORKSHOP is open for all participants of the conference
TIME: 15.30- 16.00 (Istanbul time)
16.30-17.00 (Baku Time)
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11.02.2021
SESSION-3 HALL-1
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

TURKEY
TIME: 16:00

INDONESIA
TIME: 20:00

AZERBAIJAN
TIME: 17:00

INDIA TIME:
18:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Res. Asst. Nilüfer AYHAN

Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hukuk
Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
ABD

KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAKLARINA
GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW ABOUT PROHIBITION TO
WOMEN WORKERS)

Dr. Pyali Chatterjee

MATS University/ MATS Law School

Assoc. Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe

Gaziantep Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü

KADIN VE SİYASET: SORUNLAR-ÖNERİLER
(WOMEN AND POLITICS: PROBLEMSSUGGESTIONS)

Researcher Himani Binjola
Diksha Bisht
Researcher Keshav Patel

Graphic Era Hill University/ Researcher
Graphic Era Hill University
MGCGU 157 Corresponding Author,
Researcher

REPORTING OF VIOLENCE AGAINST
WOMEN IN MAINSTREAM MEDIA AND
ITS SUBSEQUENT EFFECT IN
FORMULATING PUBLIC OPINION FOR
TOUGHER PUNISHMENTS

Adila Majeed

Aligarh Muslim University/ Department
of Political Science

Dr. Ayşe GÜNEŞ

Bartın Üniversitesi/ Hukuk Bilimleri ABD,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Manotar Tampubolon

Christian University of Indonesia/
Lecturer, Faculty of law

A CRITICAL STUDY OF ABORTION RIGHT
OF A SURROGATE MOTHER UNDER THE
SURROGACY (REGULATION) BILL, 2019

OSCILLATING IN THE DARK: INDIAN
MUSLIM WOMEN AND THEIR RIGHTS
THROUGH PERSONAL AND
CONSTITUTIONAL LAWS

KESİŞİMSELLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA
CEDAW KOMİTESİ’NİN 35 NOLU TAVSİYE
KARARI’NIN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE CEDAW COMMITTEE’S
GENERAL RECOMMENDATION NO. 35 IN
THE CONTEXT OF INTERSECTIONALITY
APPROACH)

VIRGINITY TEST ON POLICE PERSONNEL
SELECTION IN INDONESIA: A HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

11.02.2021
SESSION-3 HALL-2
MODERATÖR: Prof. Dr. Okyay UÇAN

TURKEY
TIME: 16:00

NIGERIA
TIME: 14:00

AZERBAIJAN
TIME: 17:00

INDIA TIME:
18:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ

Yasar University/ Deprt. of Economics

GENDER POLITICS AND EU IN THE TIME
OF CRISIS

Asst. Prof. Mrs. Kalpana SINGH

Ranchi University/ University
Department of Economics

ADDITIVE ASPECTS OF WOMEN IN
PANDEMIC: AN ECOFEMINIST
PERSPECTIVE

Prof. Dr. Syed Maqsood Zia Shah
Dr. Faiz Muhmmad Shaikh
Dr. Anwar Ali Shah G.Syed

Shah Abdul Latif University
SZABIST-Larkana
University of Sindh University

IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN
EMPOWERMENT IN SMES BUSINESS IN
SINDH-PAKISTAN

Prof. Dr. Maqsood Zia Shah
Dr. Faiz Muhmmad Shaikh
Dr. Anwar Ali Shah G.Syed

Shah Abdul Latif University/ Abdul Latif
University
SZABIST-Dokri
Professor-Emeritus -IBA-University of
Sindh Jamshoro

IMPACT OF COVID-19 ON WORKING
WOMEN IN SMES: A CASE STUDY OF
SINDH

Esin Esra ŞAHİN
Prof. Dr. Okyay UÇAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/ İİBF,
İktisat Bölümü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/ İİBF,
İktisat Bölümü

Prof. Dr. Okyay UÇAN
Esra KOÇAK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/
İktisat Bölümü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/
İktisat Bölümü

KADIN İSTİHDAMININ EKONOMİK
BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE
ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
(THE EFFECTS OF WOMEN'S
EMPLOYMENT ON ECONOMIC GROWTH:
AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON TURKEY)

TÜRKİYE’DE DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEN
SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER ÜZERİNE
BİR ANALİZ
(THE SOCIOECONOMIC FACTORS
AFFECTING AN ANALYSIS ON FERTILITY IN
TURKEY)

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

Aminu Muhammad FAGGE
Gambo Babandi GUMEL
Abdul-Razaq Rilwan ITARI
Abubakar HASSAN

Federal University/ Department of
Economics and Development Studies,
Faculty of Arts and Social Sciences
Federal University/ Department of
Economics and Development Studies,
Faculty of Arts and Social Sciences
Federal University/ Department of
Economics and Development Studies,
Faculty of Arts and Social Sciences
Federal University/ Department of
Economics and Development Studies,
Faculty of Arts and Social Sciences

ROLE OF RURAL SAVINGS SCHEMES (RSS) IN
WOMEN ENTREPRENEURSHIP
EMPOWERMENT IN JIGAWA, NIGERIA

Dr. Ritu

NDIM/ Marketing

WOMEN ENTREPRENEURS A BUDDING
CARRIER IN PANDEMIC 2021

OYEDIRAN Wasiu Oyeleke (Ph.D.)

Federal University of Agriculture/
Department of Agricultural Extension
and Rural Development

ASSESSMENT OF MELON PROCESSING
TECHNOLOGY AND ECONOMIC RETURNS ON
THE WELL-BEING OF RURAL WOMEN IN THE
NORTHERN NIGERIA

Fasasi Rafiat Bolanle

Federal University of Agriculture/
Agricultural Extension and Rural
Development Department

INSTRUCTIONAL MATERIALS USED BY
EXTENSION AGENTS FOR INFORMATION
DISSEMINATION TO THE WOMEN FARMERS
IN IJEBU-EAST, OGUN STATE, NIGERIA
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11.02.2021
SESSION-3 HALL-3
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Nazlı TÖRE

TURKEY,
RUSSIA TIME:
16:00

AUTHORS

Sani Inusa MILALA
Ibrahim INUSA

NIGERIA,
MOROCCO
TIME: 14:00

AZERBAIJAN
TIME: 17:00

UNIVERSITY/INSTITUTION
Abubakar Tafawa Balewa University
Bauchi/ Graduate from Depart of Estate
management and valuation
Student of Marwadi University India/
Department of Information Technology

Assoc. Prof. Dr. Nazlı TÖRE

Türk Kadınlar Konseyi

Dr. Zehra SEVİM ADIGÜZEL

Siirt Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

KAZAKHSTAN
TIME: 19:00

TOPIC TITLE

BOKO HARAM INSURGENT AS STREET
WOMEN DRIVER CASE STUDY OF BORNO
STATE, NIGERIA

GÖÇMENLERDE KADIN SÜNNETİ
(WOMEN'S CIRCUMCISION IN
MIGRANTS)

YOKSULLUĞUN FEMİNİZASYONU:
TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELİNDE
SOSYOLOJİK BAKIŞ
(FEMINIZATION OF POVERTY:
A SOCIOLOGICAL OVERVIEW ON
GENDER)

G. ABDUKULOVA

L.N. Gumilov adındaki Avrasya miili
üniversitesi

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDE CİNSİYET
PROBLEMLERİNİ ÇÖZME YÖNTEMLERİ
(PROSPECTS FOR OVERCOMING GENDER
PROBLEMS
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
(HISTORICAL ASPECT))

Assoc. Prof. Allahverdiyeva Sahilə Əbiş

Bakı Dövlət Universiteti/ Coğrafiya
fakültəsi

İNSAN İNKİŞAFI VƏ GENDER
(HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER)

Mr. Said Oussou

Moulay Ismail University

CHANGING WINDS AND SHIFTING
SANDS: LIFE OF WOMEN IN THE
MOUNTAINOUS AREAS

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

Assoc. Prof. Dr. Murat Koç
Kübra Şahin

Günay Həsənova Mətləb qızı

Dr. Burcu BELLİ

Cag University/ Social Sciences Institute
Cag University/ Graduate Student

AMEA Folklor İnstitutu/ Doktorant

Nişantaşı Üniversitesi/ Tarih Bölümü

MIGRATION AND WOMEN
BEING A WOMAN IN TEMPORARY
PROTECTION

İNTERNET FOLKLORUNDA XALQ
DEYİMLƏRİNDƏ GENDER MƏSƏLƏSİNƏ
BİR NƏZƏR
(THE GENDER ISSUE IN PEOPLES
STATEMENTS ON THE INTERNET
FOLKLORE)

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE
DEĞİŞEN AHLAK, AİLE VE KADIN ALGISI
(CHANGING MORAL, FAMILY AND
WOMEN'S PERCEPTION IN THE
OTTOMAN STATE IN THE 19TH CENTURY)

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
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11.02.2021
SESSION-3 HALL-4
MODERATÖR: Prof. Dr. Ali Murat VURAL

TURKEY,
RUSSIA
TIME: 16:00

PAKISTAN
TIME: 18:00

AZERBAIJAN
TIME: 17:00

INDIA TIME:
18:30

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

SALEHA BIBI
Prof. Dr. Amna Khalid

FATIMA JINNAH WOMEN UNIVERSITY
FATIMA JINNAH WOMEN UNIVERSITY

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AT
WORKPLACE: FACTS, CAUSES AND
PREVENTIONS

SALEHA BIBI
HAJARA SAHAR CHAUDRY

FATIMA JINNAH WOMEN UNIVERSITY
FATIMA JINNAH WOMEN UNIVERSITY

CHILD MARRIAGE AND DISCRIMINATION
AGAINST FEMALE CHILD

SHALINI THAKUR

Delhi University/ Political Science

WOMEN AND VEDIC CULTURE

MEDYADA KADIN TEMSİLİNE İLİŞKİN
TOPLUMSAL ALGI
-TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ(SOCIAL PERCEPTION OF WOMEN'S
REPRESENTATION IN THE MEDIA
- IN TURKEY SAMPLES-)

Prof. Dr. Ali Murat Vural

İstanbul Üniversitesi

Dr. Çilem Tuğba KOÇ

Erciyes Üniversitesi/ İletişim Fakültesi

MISOGYNY IN INTERACTIVE
DICTIONARIES

Dr. Akın Deveci
Dr. Alim Alper Cesur

Kocaeli University
Kocaeli University

KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYADA
TEMSİLİ
(THE REPRESENTATION OF WOMAN
MURDERS IN MEDIA)
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Dr. Alim Alper Cesur
Dr. Akın Deveci

Kocaeli University
Kocaeli University

KADIN BEDENİNİN REKLAMLARDA
METALAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR KARŞI
DURUŞ:
SONER YAMAN VE ÇINAR KUYUMCULUK
ÖRNEĞİ
(AN OPINION TO THE METALLIZATION OF
THE WOMEN'S BODY IN ADVERTISEMENTS:
EXAMPLE OF SONER YAMAN AND CINAR
JEWELRY)

Dr. Ferrah Nur DÜNDAR

Kırklareli Üniversitesi/ MYO
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE
DEĞİŞEN KADIN TEMSİLİ
(GENDER AND CHANGING WOMEN'S
REPRESENTATION IN ADVERTISING)

M.Sc. Aysen Lengerli Topcu
Asst. Prof. Tuğba Görgülü
Prof. Dr. Gulsen Erden

Graduated from Ankara DTCF Forensic
Psychology Program
Ankara Science University/ Faculty of
Humanities and Social Science,
Department of Psychology
Ankara University/ Faculty of Letters,
Department of Psychology

THE RISK FACTORS OF SPOUSAL VIOLENCE:
AN EXPERIMENT STUDY ON VIOLENCE TO
WOMEN

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

11.02.2021
Main Session
This WORKSHOP is open for all participants of the conference
TIME: 18.30- 19.00 (Istanbul time)
19.30-20.00 (Baku Time)

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

12.02.2021
Main Session
This WORKSHOP is open for all participants of the conference
TIME: 09.00- 09.30 (Istanbul time)
10.00-10.30 (Baku Time)

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

12.02.2021
SESSION-1 HALL-1
MODERATÖR: Assoc. Prof. Dr. Müge KARADAĞ

TURKEY
TIME: 09:30

SOUTH
AFRICA
TIME: 08:30

AZERBAIJAN
TIME: 10:30

INDIA TIME:
12:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin/ Pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru

QIZLARIN TƏHSİLDƏN
KƏNARLAŞDIRILMAMASININ YOLLARI
(WAYS FOR GIRLS NOT TO BE DISMISSED
FROM EDUCATION)

Hülya BINGOL
Mehmet ILKIM

İnönü University/ Faculty of Sport
Sciences
İnönü University/ Faculty of Sport
Sciences

EVALUATION OF SCHOOL FEMALE
ADMINISTRATORS' ATTITUDES ON
INCLUSIVE STUDENTS' PARTICIPATION IN
SPORTS

Assoc. Prof. Dr. Müge KARADAĞ

İnönü Üniversitesi/ Fen-Ed. Fak.
Matematik Bölümü

MATEMATİK YETENEĞİ CİNSİYETLER
AÇISINDAN FARKLILIKLAR GÖSTERİR Mİ?
(DOES MATHEMATICS ABILITY DIFFERENT
IN TERMS OF GENDER?)

Lala Gasimova (Badalbayli)

Academy of Public Administration under
the President of the Republic of
Azerbaijan/ PhD in International
Relations and Foreign Policy

PERSPECTIVES OF GENDER TOLERANCE
IN MODERN AZERBAIJAN

Noida International University/ Head,
School of Liberal Arts

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND ROLE OF WOMEN IN INDIA

Prof (Dr) Aparna Srivastava

NURİDƏ QULİYEVA

Bakı Dövlət Universitetinin dissetantı

TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCAN
QADINLARININ ROLU
(THE ROLE OF AZERBAIJANI WOMEN IN
THE DEVELOPMENT OF EDUCATION)
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Abdul-Rahman Balogun MuhammedShittu

Khazar University/ School of Humanities,
Education and Social Sciences (HESS)

GENDER AND SCHOLARSHIP INFLUENCES
ON ACADEMIC PROCRASTINATION: A
CASE STUDY OF KHAZAR UNIVERSITY
FEMALE STUDENTS

PhD Eleanor Alvira Hendricks

University of Fort Hare/ Department of
Social Work

USING EDUCATION AS A TOOL TO
REDUCE UNPLANNED PREGNANCIES
AMONGST ADOLESCENT GIRLS IN SOUTH
AFRICA

Dr. Ibrahim ISHAQ

Şerife BEKTAŞ

Federal Ministry of Education

Tarih Öğretmeni

THE WOMEN’S PROFILE IN EARLY GRADE
READING ASSESSMENT OF PRIMARY
SCHOOL YORUBA CURRICULUM IN
KWARA STATE, NIGERIA

PANDEMİ SÜRECİNDE ÜSTÜN ZEKALI VE
YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ANNESİ
OLMAK
(BEING THE MOTHER OF SUPERIOR AND
TALENTED STUDENTS IN THE PANDEMIA)
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SESSION-1 HALL-2
12.02.2021
MODERATÖR: Prof. Dr. SEVİNC ABBASOVA

TURKEY
TIME: 09:30

AUTHORS

BULGARIA
TIME: 08:30

AZERBAIJAN
TIME: 10:30

UNIVERSITY/INSTITUTION

UGANDA
TIME: 09:30

TOPIC TITLE
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE POLİTİK BAKIŞ, TUTUM,
UYGULAMALAR (TÜRKİYE-AZERBAYCAN
KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİ)
(POLITICAL PERSPECTIVE ON GENDER
EQUALITY IN THE TURKISH REPUBLIC,
ATTIUDE, PRACTICE (TURKEY-AZERBAIJAN
COMPARATIVE EXAMPLE))

Lecturer Tuğba DAMGACI

Selçuk Üniversitesi

Ekin Berfin Karakaya
Dr. Senem Üstün Kaya

Başkent University/ Foreign Languages
Department
Başkent University/ Head of ELT
Department

Prof. Dr. SEVİNC ABBASOVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Bogdana Todorova

Bulgarian Academy of Sciences/
Institute of Philosophy and Sociology

THE WOMAN IN THE POLITICAL DISCOURSE

Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler
Enstitüsü/Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana
Bilim Dalı

YEREL SİYASETİN GİZLİ BAHÇESİ: BELEDİYE
BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLIĞI
(THE SECRET GARDEN OF LOCAL POLITICS:
CANDICACY TO BE A CANDICATE FOR BEING
A MAYOR)

Ruziye TALİ

WOMEN BEHIND THE BATTLEFIELDS: A
COMPARATIVE ANALYSIS OF SHIFTING
GENDER ROLES DURING WARS

GENDER BƏRABƏRLİYİNİN POZULMASINDA
QIZ ÖVLADININ SEÇİLMƏSİ ƏSAS SƏBƏB
KİMİ
(GIRLS AS THE MAIN TARGET OF GENDER
INEQUALITY)
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Dr. Yaşar Pınar Özmen

Yozgat Bozok Üniversitesi/ Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü

Nərmin E. Nəzərova

Azərbaycan Universiteti/Tarix fakültəsi

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Daniel Komakech

TOPLUMSAL HAREKETLER TEORİLERİ
ÇERÇEVESİNDEN 2019 ŞİLİ KADIN
PROTESTOLARI
(2019 CHILEAN WOMEN’S PROTESTS IN
THE FRAMEWORK OF SOCIAL
MOVEMENTS THEORIES)

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
DÖNƏMİ- AZƏRBAYCAN QADINLARI
(PERIOD OF AZERBAIJAN DEMOCRATIC
REPUBLIC-AZERBAIJANI WOMEN)

Bursa Uludağ Üniversitesi/ İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü

FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEM VE
UYGULAMALARININ BU POLİTİKAYI İLAN
EDEN DEVLETLER BAĞLAMINDA ANALİZİ
(ANALYSIS OF FEMINIST FOREIGN POLICY
DISCOURSE AND PRACTICES IN THE
CONTEXT OF THE STATES THAT DECLARES
THIS POLICY)

Gulu University/ Institute of Research
and Graduate Studies

TWO MARRIAGES, TWO SPEEDS:
DISRUPTIONS AND CONNECTIONS
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SESSION-1 HALL-3
12.02.2021
MODERATÖR: Dr. Preeti Tewary

TURKEY
TIME: 09:30

HUNGARY,
CAMEROON
TIME: 07:30

AZERBAIJAN
TIME: 10:30

INDIA TIME:
12:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Shahzad Chowdhary
Research Scholar

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal
central University/ Department of
Political Science

WOMEN EMPOWERMENT AND GENDER
EQUALITY: A STUDY WITH SPECIAL
REFERENCE TO HUMAN RIGHTS IN INDIA

University of Yaounde/ Department of
African Literature and Civilisations

IN-MIGRATION AND SURVIVAL
STRATEGIES IN URBAN SPACE: THE
EXPERIENCE OF SOUTHERN
CAMEROONIAN WOMEN

Mbu, Dora Nyuykighan

Dr. Preeti Tewary

Smita Lahkar
Bandana Chowdhury
Dr. Jayashree Chowdhury

Shri Guru Ram Rai University/
Department of Political Science,
School of Humanities and Social Sciences

Gauhati University/ Department of
Economics
Gauhati University/ Department of
Economics
Handique Girls’College/ Department of
Economics

WOMEN PARTICIPATION AND
REPRESENTATION IN INDIA POLITICS

EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH
POLITICAL PARTICIPATION:
A STUDY OF ASSAM

Assoc. Prof. NIKOLETTA HOSSO

Kodolanyi Janos University

WOMEN IN POWER / POWER IN WOMEN
IN THE WORLD OF PROTOCOL AND
DIPLOMACY

Ankit Ghildiyal

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal
University/ Centre for Journalism and
Mass Communication

WOMEN REPRESENTATION IN MEDIA:
WITH SPECIAL REFERENCE TO OTT
PLATFORMS IN INDIA
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Muhammad Farooq
Saud Qaisar
Zia Ur Rehman

Momentous School
Qurtuba University
Virtual University

Dr. Fitnat ŞİMŞEK

Atatürk Üniversitesi

DIVERSITY IN POLITICAL REPRESENTATION,
WOMEN IN POWER, POLITICS AND DECISION
MAKING

HİTİT DİPLOMASİSİNDE PRENSESLERİN ROLÜ:
SİYASİ EVLİLİKLER
(THE ROLE OF PRINCESSES IN HITTITE
DIPLOMACY: POLITICAL MARRIAGES)
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SESSION-1 HALL-4
12.02.2021
MODERATÖR: Dr. Mirna FAWAZ

TURKEY
TIME: 09:30

SIERRA
LEONE
TIME: 06:30

LEBANON
TIME: 08:30

INDIA TIME:
12:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Mednatu Baindu Sesay
Alieu Solomon Turay
Aruna Bangura
Edward Jeffrey Boima

Sierra Liver Foundation
Sierra Liver Foundation
Sierra Liver Foundation
Sierra Liver Foundation

GENDER-BASED VIOLENCE

Lecturer Berçem BARUT

Hitit Üniversitesi

Hale GÜLOĞLU
Dr. Süreyya OSKAY
Lect. Kifayet ÖZKUL

RUBAKAD Dernek Başkan
İstanbul Üniversitesi/ Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi/ Cerrahpaşa

Vanshika Malik

University of Delhi

Ufuoma Loretta Ogidiaka

Bayero University

Dr. Apeksha
Abhilasha Sisodia

Galgotias University/ Department of
English; School of Liberal Education
Galgotias University/ School of Law

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, SOSYAL
HİZMET VE KÜLTÜRLERARASI
DUYARLILIK
(VIOLENCE AGAINST WOMEN, SOCIAL
WORK AND INTERCULTURAL
SENSITIVITY)

KADININ SEVGİ ELİ ve DOSTLUK
(WOMEN'S LOVE HAND AND
FRIENDSHIP)

VIOLENCE AGAINST WOMEN DURING
COVID-19: A DUAL PANDEMIC

GENDER BASED VIOLENCE: THE IMPACT
ON THE RIGHTS AND WELL-BEING OF
WOMEN DURING ARMED CONFLICTS
AND CRISIS

A CONSTRUAL ON CALLOUS ACID
ATTACK ON WOMEN: VULNERABLE
CRIME AGAINST HUMANITY
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Dr. Mirna FAWAZ

Beirut Arab University/ Faculty of Health
Sciences, Nursing Department

GENDER-BASED VIOLENCE DURING THE
COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE
STUDY

Asst. Prof. Vinod Kumar

SMAS, K. R. Mangalam University

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN
INDIA

Nishat Taslin Mohona

University of Chittagong/ Depterment of
Banking and Insurance

PhD Sultan N. Turhan
PhDc Feyhan F. Canbay

GALATASARAY UNIVERSITY
EU DELEGATION TO TURKEY

Tuğba Yılmaz

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/
Turizm İşletmeciliği Bölümü

CURRENT SCENARIO OF WOMEN
CUSTOMER PARTICIPATION IN AGENT
BANKING IN
BANGLADESH

CHALLENGES FACED BY WOMEN IN IT
SECTOR: A CASE STUDY

TURİZM STAJI YAPAN KADINLARIN STAJ
DÖNEMLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PROBLEMS AND SOLUTION
SUGGESTIONS FOR TOURISM
INTERNSHIP WOMEN DURING THE
INTERNSHIP)
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12.02.2021
Main Session
This WORKSHOP is open for all participants of the conference
TIME: 12.00- 12.30 (Istanbul time)
13.00-13.30 (Baku Time)

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

12.02.2021
SESSION-2 HALL-1
MODERATÖR: Prof. Dr. Funda Râna ADAÇAY

TURKEY
TIME: 12:30

INDIA TIME:
15:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Prof. Dr. Funda Râna ADAÇAY

Anadolu Üniversitesi

Dr. D. Ali KIZILYALÇIN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/
Kuyucak MYO

MUHASEBE VE KADINLAR
(ACCOUNTING AND WOMEN)

Lect. Bengü ŞEKEROĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi/ Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA KADININ
ROLÜ
(THE ROLE OF WOMEN IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT)

KADINLAR İÇİN KÜRESELLEŞME BİR TEHDİT
Mİ?
(IS GLOBALIZATION A THREAT FOR
WOMEN?)

Assoc. Prof. Dr. Nilgün ONGAN

İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE
ÇALIŞMA YAŞAMI
(GENDER INEQUALITY AND
WORKING LIFE)

Assoc. Prof. Dr. Aslan Tolga ÖCAL

Marmara Üniversitesi/ İktisat Fakültesi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINDA
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
(GENDER INEQUALITY IN THE LABOUR
MARKET IN TURKEY)

Assoc. Prof. Dr. Necdet KONAN
Assistant principal Nida AK

Inonu University/ Faculty of Education,
Department of Educational Sciences
Institute of Educational Sciences,
Department of Educational Sciences,
Graduate Student

PROBLEMS WORKING MOTHERS FACED IN
THE CORONAVIRUS (COVID-19) PERIOD
AND PROPOSED SOLUTIONS
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Assoc. Prof. Dr. Banu Metin

Dr. Gökhan AYKAÇ

Dr. Hande Bahar AYKAÇ

Assistant Professor Bhumika Sharma
Law Officer Virender Thakur
Associate Professor Dr. Rajinder Verma
Principal Dr. Harish Kumar Verma
Deputy Advocate General Divya Sood

Assoc. Prof. Dr. Fatma FİDAN

Assoc. Prof. Dr. Fatma FİDAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/
İktisat Bölümü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/
AHBV Çalışma Ekonomisi ve Endüstri.
İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim Dalı

Jagran School of Law/ Assistant Professor
Ambuja Cements
Himachal Pradesh University/ Department
of Law
Jagran School of Law
Deputy Advocate General

Sakarya Üniversitesi/Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri

Sakarya Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri

EKONOMİK VE TOPLUMSAL YAŞAMDA
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA
TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMINI
ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF POLICIES TO INCREASE
WOMEN EMPLOYMENT IN TURKEY IN THE
CONTEXT OF EMPOWERMENT OF
WOMEN IN ECONOMIC AND SOCIAL LIFE)
KADINLARIN TARIM DIŞI KISMİ SÜRELİ
ÇALIŞMASI VE
SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN
İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP OF PART-TIME NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT OF
WOMEN AND THEIR SOCIO – ECONOMIC
CHARACTERISTICS: CASE OF TURKEY)
TÜRK İŞ HUKUKUNDA SÜT İZNİ VE
UYGULAMASI
(THE BREASTFEEDING LEAVE AND ITS
IMPLEMENTATION
IN TURKISH LABOUR LAW)

RIGHT OF LABOUR WOMEN VIS-À-VIS
CRECHE AT WORKPLACE:
WITH REFERENCE TO LEGAL POSITION
IN INDIA

KADININ GÜÇLENMESİNDE BİR STRATEJİ
OLARAK EVDE ÇALIŞMA
EVDE ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
(WORKING AT HOME AS A STRATEGY IN
WOMEN'S EMPOWERMENT
A STUDY ON WOMEN WORKING AT
HOME)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRÜ OLARAK
DİJİTAL ŞİDDET
(DIGITAL VIOLENCE AS A TYPE OF
VIOLENCE AGAINST WOMEN)
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SESSION-2 HALL-2
12.02.2021
MODERATÖR: Dr. K. R. Padma

TURKEY,
RUSSIA
TIME: 12:30

AUTHORS

NIGERIA
TIME: 10:30

BANGLADESH
TIME: 15:30

INDIA TIME:
15:00

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Kamlesh Chandra Joshi

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal
University/ Centre for Mountain Tourism
and Hospitality Studies

WOMEN PARTICIPATION IN TOURISM
INDUSTRY IN INDIA: OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES

Amna Zahid
Sundus Rauf

University of Lahore
University of Lahore

DETERIORATION OF MENTAL HEALTH OF
WORKING WOMEN DUE TO
EXPLOITATION AT WORKPLACE AND ITS
IMPACT ON THEIR DOMESTIC LIFE

Sundus Rauf
Amna Zahid

University of Lahore
University of Lahore

THE PRIVILEGE OF MOTHERHOOD: A
BARRIER TO THE PROFESSIONAL
GROWTH OF WOMEN

-

YENİ NORMALDE KADININ GÜÇLENMESİ
VE İNOVATİF FİKİRLER
(NEW WOMEN'S EMPOWERMENT AND
INNOVATIVE IDEAS)

Balıkesir Üniversitesi/ Fen-Edebiyat
Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü,
Uygulamalı Sosyoloji ABD
Sosyolog

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN
KADINLARA DAİR SOSYOLOJİK BİR
DEĞERLENDİRME:
BALIKESİR ÖRNEĞİ
(A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON
WOMEN WORKING IN THE BANKING
SECTOR: BALIKESIR EXAMPLE)

Dr. Bhakta Bandhu Dash
Madhusmita Sahoo

ASBM University/ Assistant Professor
Utkal University/ Research Scholar

AN EMPIRICAL STUDY ON JOB
SATISFACTION OF WOMEN EMPLOYEES
IN INDIAN BANKS

Dr. Sanghamitra Adhya

Kalyani Mahavidyalaya/ Associate
Professor in Geography

GENDER, WOMEN AND WORK IN
DARJILING TEA INDUSTRY, WEST BENGAL

Elif SELÇUK

Dr. Yonca ALTINDAL
Neslihan SÜNGER
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Ilorin and Federal college of Education/
Kwara State Polytechnic,
Ilorin and Federal college of Education/
Kwara State Polytechnic,
Ilorin and Federal college of Education/
Kwara State Polytechnic

Lawal, W.S
Onazi, B.O
Omotunde,I

UMME KULSUM

Iuliia Rogozhina
Marina Guseva
Elena Andreeva

University of Chittagong/ Banking and
Insurance

Kosygin State University of Russia
Kosygin State University of Russia
Kosygin State University of Russia/
Professor of the Department of Artistic
Modeling, Design and Technology of
Sewing Products

THE ROLE OF WOMEM IN AGRICULTURAL
FOR FOOD SECURITY IN NIGERIA

WOMEN’S EMPLOYMENT DEGREE İN THE
SCHEDULED BANKS AND THE FİNANCİAL
INSTİTUTİONS OF BANGLADESH

SPECIFICITY OF WOMEN'S LABOR AT A
SEWING OUTSOURCING FACTORY

TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN KAYIT
DIŞI İSTİHDAMDAKİ DURUMU
(WOMEN’S LABOR SITUATION IN
INFORMAL EMPLOYMENT IN TURKEY)

Dr. Nuran VARIŞLI

Sosyal Güvenlik Kurumu

Odum, Chigozie Jude (PhD)

University of Nigeria/ Department of
Archaeology and Tourism

ECOTOURISM PLANNING IN DEVELOPING
NATIONS: ISSUES IN WOMEN
PARTICIPATION

Dr. Natela Borisovna POPKHADZE

Phassis National Academy/ Head of its
Scholarly Information

WOMAN OF PLANETARY IMPORTANCE:
ETER P. KEMERTELIDZE AND SCIENCE

K. R. Padma
K.R.Don

SriPadmavatiMahila VisvaVidyalayam
(Women’s) University/ Department of
Biotechnology
Saveetha Dental College, Saveetha
Institute of Medical and Technical
Sciences, Saveetha University/
Department of Oral Pathology

THE EXPANSION OF WOMEN
ENTREPRENEURSHIP GLOBALLY: A MINI
REVIEW

II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE
February 11-12, 2021 / AZERBAIJAN
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
https://www.worldwomenconference.org/

SESSION-2 HALL-3
12.02.2021
MODERATÖR: Prof. Dr. Ayşe CANATAN

TURKEY
TIME: 12:30

MYANMAR
(BURMA)
TIME: 16:00

AZERBAIJAN
TIME TIME:

13:30

INDIA TIME:
15:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Dr. Ceren AVCİL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi

EKOFEMİNİZMİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE INTELLECTUAL
FOUNDATIONS OF ECOFEMINISM)

Sumqayıt Dövlət Universiteti/ Dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti/
Müəllim

AZƏRBAYCAN QADINI BƏŞƏRİYYƏTİN
HUMANIZM SİMVOLUDUR
(AZERBAIJANI WOMEN ARE A SYMBOL OF
HUMANISM)

Orucəliyeva Bəsti Əli qızı
Orucəliyeva Şəkər Şahlar qızı

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE YAŞLI
KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SOSYAL
SORUNLAR;
ANKARA ÖRNEĞİ
(SOCIAL PROBLEMS ENCOUNTERED BY
OLDER WOMEN DURING THE COVID-19
OUTBREAK PROCESS; ANKARA EXAMPLE)

Prof. Dr. Ayşe CANATAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/
Sosyoloji

Dr. Seval BEKİROĞLU

Başkent University

THE INTERPERSONAL AND SOCIAL
CONSEQUENCES OF SCHIZOPHRENIA ON
WOMEN'S LIVES

Hayat AHAMAD

Hindu University/ Department of
Sociology Banaras

APATHY OF MUSLIM WOMEN IN THE
LIGHT OF SACHAR REPORT

Dr. Sait YILDIRIM

Iğdır Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

EVLİLİK KURUMU VE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE MARRIAGE
ORGANIZATION AND FREEDOM OF
WOMEN)
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Nikoletta Hosso
Andrea Suranyi

Baku Girls University

Rauana Amanbaikyzy Torekhanova

Al-Farabi Kazakh National University

Assoc. Prof. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

Siirt Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi, Eğitim
Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

KADIN ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERE
GÖRE CAM TAVAN ENGELLERİ
(GLASS CEILING BARRIERS ACCORDING TO
FEMALE TEACHERS AND ACADEMICIANS)

Lahore College for Women
University/Lecturer, Sociology
Lahore College for Women
University/Assistant Professor, Sociology
Lahore College for Women
University/Chairperson, Applied
Psychology

THE NEVER-ENDING TREND OF
ROMANTICIZING VIOLENCE AGAINST
WOMEN IN MEDIA

Muniza Javed
Dr. Asma Seemi Malik
Prof. Dr. Talat Sohail

Tazegül Mirze kızı Gasımova

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü/ Felsefe
alanında Felsefe Doktoru

Dr. Yar Zar Chit

Sagaing University of Education/
Department of Educational Psychology

NEED TO CHANGE STEREOTYPES IN
WOMEN'S APPEARANCE CULTURE
SAY IT WITH YOUR ATTIRE

FEMINIST LINGUISTICS IN THE CONTEXT
OF KAZAKH LANGUAGE

MAHATMA GANDİ DÜŞÜNCESİNDE KADIN
(WOMAN IN MAHATMA GANDHI
PHILOSOPHY)

HOW TO IMPROVE WOMEN’S REASONING
ABILITY: AN EXPERIMENTAL STUDY ON
MYANMAR COLLEGE GIRLS
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SESSION-2 HALL-4
12.02.2021
MODERATÖR: Assoc. Prof. Ulduz Qəzvini

TURKEY,
TIME: 12:30

UNITED
KINGDOM
TIME: 09:30

AZERBAIJAN
TIME TIME:

13:30

INDIA TIME:
15:00

AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Ulduz Qəzvini

Bakı Qızlar Universiteti/ Tədris şöbəsinin
müdiri

AILƏDƏ ZORAKILIQ PROBLEMI VƏ
ŞƏXSIYYƏT TİPLƏRİ
(THE PROBLEM OF FAMILY VIOLENCE
AND PERSONALITY TYPES)

Mollayeva Elza

Lect. Münire AKGÜL
Dr. Metehan ÇELİK
Prof. Dr. Filiz YURTAL

Tanveer Kaur
Dr. Rajashree Roy Som

Kübra BALKAN
Elif KARAGÜN
Müge SARPER KAHVECİ

Bakı Dövlət Universiteti/ Pedaqogika üzrə
elmlər doktoru

PEDAQOJİ PROSESDƏ GENDER
İDENTİKLİYİNİN NƏZƏRƏ ALINMASINDA
MÜƏLLİMİN GENDER BACARIQLARIN
YERİ VƏ ROLU
(THE PLACE AND ROLE OF TEACHER'S
GENDER SKILLS IN TAKING INTO
ACCOUNT GENDER IDENTITY IN THE
PEDAGOGICAL PROCESS )

Çukurova Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi
Çukurova Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi
Çukurova Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE
ZAMANI KULLANIMI; KADIN ANLATILARI
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME
(FAMILY TIME USE BEFORE AND AFTER
COVID 19 PANDEMIC; EVALUATION
THROUGH WOMEN'S NARRATIVES)

AUUP/ Amity Institute of Psychology and
Allied Sciences
AUUP/ Amity Institute of Psychology and
Allied Sciences

EFFECT OF GENDER DISCRIMINATION ON
PSYCHOLOGICAL IMMUNITY: A STUDY
ON
FEMALE INDIAN ADOLESCENTS

Kocaeli Üniversitesi/ Spor Bilimleri
Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi/ Spor Bilimleri
Fakültesi / Rekreasyon Bölümü
Kocaeli Üniversitesi/ Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü

KADIN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF AGGRESSION
LEVELS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS)
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Aykut AYDIN
Assoc. Prof. Dr. Elif KARAGÜN
Res. Asst. Müge SARPER KAHVECİ

Kocaeli Üniversitesi/ Spor Bilimleri
Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi/ Spor Bilimleri
Fakültesi / Rekreasyon Bölümü
Kocaeli Üniversitesi/ Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü

BEYKOZ İLÇESİNDEKİ ORTAÖĞRETİM
OKULLARINDA OKUYAN KIZ VOLEYBOL
SPORCULARIN BEKLENTİ VE
MEMNUNİYET DÜZEYLERİN
ARAŞTIRILMASI
(THE RESEARCH OF THE EXPECTATION
AND SATISFACTION LEVELS OF GIRL
VOLLEYBALL PLAYERS WHO ARE
STUDYING AT THE HIGH SCHOOLS OF
BEYKOZ PROVINCE)

İLHAMƏ CƏLAL QIZI (Qəsəbova)

AMEA Folklor İnstitutu/ Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent

TÜRK QADIN QƏHRƏMANLARININ SAVAŞ
PSIKOLOGİYASI
(THE FIGHT PSYCHOLOGY OF TURKIC
WOMAN HEROES)

Quliyeva Səyalə Qibliyəli qızı

Bakı Qızlar Universiteti

Türk qadını müharibə illərində
(TURKISH WOMAN DURING THE WAR)

Absy Sam

University Of Brighton/Community
Psychology

UNHAPPILY MARRIED: THE STORY OF
EVERY ‘IDEAL BRIDE'

Orucova Məlahət Bayraməli

BDU/ Tarix fakültəsi, Arxeologiya və
etnoqrafiya kafedrası, doktorant

CƏMİYYƏTDƏ QADININ ROLU: ADƏTƏNƏNƏLƏR VƏ MÜASİRLİK
(THE ROLE OF WOMEN IN SOCIETY:
CUSTOMS, TRADITIONS AND
MODERNITY)

ADPU/ Məktəbəqədər təhsilin
pedaqogikası
kafedrasının dosenti, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru

AİLƏ MÜASİR SİVİLİZASİYANIN
BÜNÖVRƏSİDİR
(THE FAMILY IS THE FOUNDATION OF
MODERN CIVILIZATION)

Tahmeed Ahmad Badam
Nawaz Ahmad Sheikh

University of Kashmir/ PhD Scholar
University of Kashmir/ PhD Scholar,

EMPOWERING FEMALE FOLK THROUGH
THE AEGIS OF TOURISM SECTOR:
APPRAISAL OF SOUTH KASHMIR

Ayshan JAFAROVA
Prof. Dr. Ahmet CİHAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/
Sosyoloji
İstanbul Medeniyet Üniversitesi/
Sosyoloji

YABANCI UYRUKLU KADINLARIN
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
ÜZERİNE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM
(FOREIGN WOMEN'S SOCIOLOGICAL
APPROACH ON UNIVERSITY EDUCATION
IN TURKEY)

Şərafət Aram qızı Baxışova
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Main Session
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WORKSHOP ÇALIŞMALARI (WORKSHOP STUDIES)
11.02.2021-12.02.2021
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Dr. Seda TÜFEKÇİOĞLU
Dr. Deniz TUNÇER
Tuğba AYDIN ÖZTÜRK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Türk Musikisi Bölümü
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

LOTUS ISTANBUL

Assoc. Prof. Dr. Nihan G. IŞIKMAN

Başkent Üniversitesi

Dr. Esra ENES

Mersin Üniversitesi/ Güzel Sanatlar
Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarım Bölümü

WOMAN IN RED

Dr. Emine Begüm SAVÇIN

Kocaeli Üniversitesi/ Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık

2 ZAMAN TEK BOYUTTA DAĞLIK
KARABAĞ
(2 TIMES ONE SIZE MOUNTAIN
KARABAKH)

Dr. Hepşen OKAN
Dr. Leyla BEKENSİR
Lect. Duygu Deniz DEMİREL
Ertuğrul ÖZÜAYDIN

Ankara Üniversitesi/ Devlet
Konservatuvarı
Ankara Üniversitesi/ Devlet
Konservatuvarı
Mersin Üniversitesi/ Devlet
Konservatuvarı
Çağdaş Türk Dili Dergisi Yayın Yönetmeni

PİYANO- ŞİİR DİNLETİSİ VE SUNUM
ETKİNLİĞİ
(PIANO-POETRY REST AND
PRESENTATION ACTIVITY)

Prof. Dr. Sefa BULUT

Ibn Haldun Üniversitesi/ Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık ABD Başkanı

Dr. Dipanwita PAL

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Mehtap UYGUNGÖZ

Anadolu Üniversitesi/ Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü

KADIN HAKLARI TEMELLİ VİDEO
AKTİVİZM
(WOMEN'S RIGHTS BASED VIDEO
ACTIVISM)

MOBBİNG NEDİR VE RUH SAĞLIĞIMIZA
ETKİSİ
(WHAT IS MOBBING AND ITS EFFECT ON
OUR MENTAL HEALTH)
RE-CONSTRUCTING AND RECONCILING
THE ‘SELF’: REVIVING THE TRADITION OF
THE PERFORMANCE OF THE ‘WEDDING
SAGAS’ BY THE MUSLIM WOMEN OF
BENGAL
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PHOTO GALLERY
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CAHİLİYE DEVRİ ARABİSTAN TOPLUMU İLE ÇAĞIMIZ BATI DÜNYASINDA
KADIN MAĞDURİYETİ
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
ORCID: 000-0001-7212-2291
ÖZET
Cahiliye Çağı kadınların tarihte en çok mağdur olup kadın karşıtı şiddetin en sert türlerine
maruz kaldığı bir çağ olarak bilinmektedir. Bu devirde kadına ait hiçbir hak bulunmadığı gibi,
kadınların sosyal ve ailevi hayata çalışıp hizmet etmekten ve erkeklerin ihtiyaçlarını
gidermekten başka vizyon ve misyonu yoktu. Erkekler birden fazla sayıda kadınla
evlenebiliyor, istediği eşini istediği an boşayabiliyor, boşadığı eşini istediğinde geri
getirebiliyor ya da boşamayarak ve sahip çıkmayarak yuva kurup evlenmesine engel de
oluyordu. Öyle ki kadının hiçbir değeri olmadığı için, daha çocuk iken suçsuz bir şekilde
öldürülmesi inancı örf ve adet haline gelmişti. Bugünkü batı dünyasında ise kadın konusunda
feminist bir bakış açısının geliştiği, kadının büyük haklar elde ettiği, önündeki bütün engelleri
kaldırıp toplumun en önemli bireyi olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte batı toplumunda
kadının mağduriyetine sebep olan birçok olumsuz uygulamalar da vardır. Örneğin kadının
ekonomik tanıtım aracı kılınması, doğum hakkının elinden alınarak robot gibi bazı işlerde
çalışmak zorunda bırakılması, cinsel bir objeye dönüştürülerek diskoteklerde,
umumhanelerde, kumarhanelerde kullanılıp içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş ticaretinin yan
ürünü haline getirilmesi kadın hak ve hürriyetleri açısından cahiliye dönemi adetlerine geri
dönüşün sinyallerini vermektedir. Bu nedenle biz bu tebliğimizde kadın konusunda en geri
sayılan cahiliye dönemi ile kadının hak ve hürriyetinin en ileri safhada olduğu beyan edilen
modern çağda mevcut kadın mağduriyeti, istismarı ve şiddeti konusunda bir mukayese
yapacağız.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Hakları, ;Kadın Mağduriyeti, Kadını İstismar, Cahiliye
Toplumu, Modern Batı Toplumu
GİRİŞ
İslam’a Göre Kadının Değer ve Şerefi
İslam dini kadına değer veren bir dindir. Geçmiş din ve kültürlerin kadın hakkındaki
müktesebatını yeniden değerlendirip onların eksikliklerini gideren, aşırılıklarını törpüleyen,
onların hak mağduriyetlerine sebep olan uygulamalarını kaldırıp hak adı altında kadını
sömürü ve istismar aracı haline getirmek isteyenlerin emellerine sınır koyan teorik ve pratik
hükümler getirmiştir. Bu sebeple çağımız şartları açısından hareket edip İslam’ın kadın
hakkındaki emir ve yasaklarını, prensip ve uygulamalarını, hüküm ve talimatlarını mutedil bir
muvazeneden geçirmeyenler birçok defa haksız yargılarda bulunmaktadırlar. Buna karşın
İslâm’ın kadınla ilgili naslarını çağının kültürüne uyarlamaya çalışanların çoğu da vaziyeti
kurtarma adına durumu daha da kötüye götürmekte, kadın haklarını ihkak-ı hak türünde kabul
etme adına bu sefer ilahi hitabın kurduğu ölçülü düzeni dengesiz bir sisteme doğru
bozmaktadırlar. İslam anlayışına göre kadın Allah’ın kendisine tanıdığı yapısal özellikler
açısından ana, zevce, bacı/kızkardeş (hemşire)dir. Ancak zamanla insanlar kadını bu yüce
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değerden düşürerek köle/cariye, savaş esiri, cinsel istismar mağduru, ev ve çarşı işlerinde
hizmetçi haline getirmiş, bu vasıfları bir de hukuki fotmata yahut kanuni meşruiyete
dayandırmışlardır. Bunun neticesinde sınırsız kadınla evlenme, kadını fuhuş ve eğlence metaı
olarak kullanma, savaşlarda tehdit unsuru veya şantaj malzemesi olarak öne sürme yahut bazı
gayr-ı meşru ticaret alanlarında kazancı arttırma aparatı olarak kadınlar karşı cinsin şehvet ve
hırsına peşkeş çekme aracı haline getirilmiştir. İşte bu noktada İslam’ın söz konusu bozulmayı
kademeli bir şekilde ıslah etme programını uyguladığını görmekteyiz. Asırların taşlaşmış
çirkef uygulamalarını kaldırmak, bu tür gayr-ı meşru temeller üzerine inşa edilen kurum ve
kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlara dayandırılan topluluk ve toplumları da tedirgin edip
büyük sallantılara maruz bırakacağından, dolayısıyla oldukça büyük sosyal hadiselere sebep
olacağından dolayı İslam dini kadınla ilgili ıslah programını birkaç merhale ve döneme
yaymış ve uzun vadeye yaydırılmış sakin bir tedavi usul ve üslubu takip etmiştir. Bu nedenle
karşımıza şu dönemler çıkmıştır:
a.Mekke Dönemi: Müdafaa ve Tekrim Dönemi
b.Medine Dönemi: Terfi ve Tahkim Dönemi
c.Peygamber Sonrası Dönem: Tekmil ve Tarihe Yayma Dönemi
İşte bu üç dönemde kadınla ilgili yasal değişiklikler yapılmış, eski uygulamalar gözden
geçirilerek bazı uygulamalar kaldırılmış, bazıları sonradan kaldırılmak üzere rafta bırakılmış,
bazıları tashih edilmiş, bazı konularda da yeni hükümler ve uygulamalar getirilmiştir. İşte
Kur’an’da ve Sünnette geçen hükümleri bu açıdan değerlendirdiğimiz ve sağlıklı bir tasnife
tabi tuttuğumuz zaman konuyla ilgili itiraz ve şüphelerin esasında haksız ve gereksiz olduğu
da anlaşılacaktır. Hatta bazı çevrelerce iddia edilen ve ileri sürülen konu ve itirazların aksine
İslam’ın kadını çok düşük bir konumdan çıkarıp çok yüksek bir makama getirdiği, kerem,
şeref, namus, haysiyet, ar, hayâ, değer ve kıymet açısından ölüme mahkûm utanç vesilesi bir
varlık olma statüsünden çıkarıp adeta kadını bir abide olarak insanlığa tanıttığı görülecektir.
İlginçtir utanç vesilesi olarak görüldüğünden daha çocuk yaşta kız çocuklarının diri diri
toprağa gömüldüğü bir toplumda 23 sene içerisinde Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz.
Sümeyye, Hz. Ümmü Talha ve daha birçok kadın kahramanlar yetiştiren bir toplum inşa
edilmiştir. Örneğin Hz Muhammed kadınların hediye edildiği bir toplumda kadına hediyeler
vermiş, ganimet olarak dağıtılan bir meta iken kendilerine ganimet payı ayırarak toplum
içinde hak sahibi mevkiye getirmiştir. Bu nedenle adının anılmasından utanılan bir dönemde
kadının adını, künyesini, lakabını anarak iltifat etmiş, kadınlara hakaret ve sövgülerin
yapıldığı bir zamanda onlara latifeler yaparak toplum nazarında değerli olduklarını
hissettirmiş, erkeklerle birlikte yahut erkeklerden ayrı olarak vaaz ve hitabe zamanları tahsis
ederek onları toplumsal, siyasal, dinsel, ahlaki ve hukuki meselelere muhatab kabul etmiş,
devlet başkanı ve peygamber sıfatıyla sırdaş, danışman, hüküm ve karar müşaviri olarak kabul
etmiştir. Bunun neticesinde oluşan İslâm toplumunda kadın evlerinde ziyaret edilerek, önemli
devlet işlerinde sefere ve savaşa götürülerek, cenaze merasimlerine katılarak ve taziyeleri
yapılarak, bazı resmi görevler uhdelerine verilmek suretiyle büyük bir statüye elde etmiştir.1
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Bu tür uygulamaların çeşitli örnekleri için bkz. Sümeyye Eker, “Hz. Peygamber'in İltifat Ettiği Bazı Hanım
Sahâbîler ve İltifat Şekilleri”, İstem, Yıl:14 • Sayı:27 • 2016 • s. 145 – 203.
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İslam’ın kadın hakkındaki reformlarını anlayabilmek için öncelikle cahiliye döneminde
kadınla ilgili anlayış ve uygulamaları iyice araştırmak gerekmektedir. Ayrıca kadın haklarının
en üst seviyede tanındığı iddia edilen çağdaş batı medeniyetinin geldiği noktada kadını
mağdur bırakan uygulamaları da İslâmȋ açıdan iyi bir analizden geçirmek gerekmektedir. Bu
nedenle biz bu çalışmamızı bir kaç ana başlık altında icra edecek, daha sonra genel sonuçlar
çıkaracağız.
1.Cahiliye Döneminde Kadının Durumu ve Mağduriyet Alanları
Cahiliye döneminde kadınlar birçok hakkından mahrum bırakıldığı gibi, layık olduğu insani
değerden de mahrum idi. Kadının erkek gibi bir değerde olması bir tarafa, insan olarak hak ve
hukuk sahibi bir varlık oluşunda bile son derece ilkel anlayışlar hâkim idi. Cahiliye
döneminde kadına yönelik olumsuz bakış açısını ve haksız uygulamalarını iyice görmek için
Kur’an ve Sünnet’e geçen malumatları görmek icab etmektedir.
1.1.Kur’ân-ı Kerim’e göre cahiliye döneminde kadının durumu:
Kuran’da cahiliye döneminin kadına yönelik olumsuz bakışını ortaya koyan son derece
çarpıcı ayetler bulunmaktadır. Biz bu ayetleri birkaç başlık altında sunacağız:
a. Cahiliyede kadına değer verilmezdi: “Bir de dediler ki: "Şu hayvanların karınlarındaki
yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır." Eğer ölü olursa o
vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz
O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.”2
b. Kız çocukları doğunca utanç duyarlardı: “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi
öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!” “Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan
gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak,
ne kötü hüküm veriyorlar!”3 “Onlardan biri, Rahmân'a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu)
ile müjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.”4
c. Kızları erkeklerden düşük gösterirlerdi: “Yoksa, kızlar O'na (Allah'a) da oğullar size
mi?”5 “ﾠErkek size de, dişi O'na mı?”6
d. Kadını bir çok haktan mahrum bırakırlardı: “Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü
davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde
ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil
tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız,
şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”7
e.Zorla mirasçı olurlardı: “ﾠEy iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal
değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını
onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan
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En’am Suresi, 139.
Nahl Suresi, 58, 59.
4
Zuhruf Suresi, 17.
5
Tur Suresi, 39.
6
Necm Suresi, 21.
7
Nisa Suresi, 128.
3

3

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır
yaratmış olur.”8
f. Boşandıklarında mehirlerini geri alırlardı: “Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak
isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri
almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?”9
g. Dul kadınlarla evlenme hoş görülmezdi: “(İddeti bekleyen) Kadınları nikahlamak
istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için
bir sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilir. Sakın
bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya
kadar nikâh bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden
geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, (kullara)
yumuşak davranandır.”10
h. Yetim kızların mallarını yerlerdi: “Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin;
şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin.
Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan
da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz
zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.”11
ı. Üvey anneleriyle evlenirlerdi: “Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın.
Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan bir
iğrençliktir.' Ne kötü bir yoldu o!..”12
j. Ayrıldıkları kadınları boşamayarak evliliğine engel olurlardı: “Ne kadar üzerine
düşseniz de kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bari birine büsbütün
kapılıp da diğerini askıda imiş gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a itaatsizlikten
sakınırsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir.”13
k. Kadınlar fuhşa zorlanırdı: “Nikah (imkanı) bulamayanlar, Allah onları Kendi fazlından
zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Sağ ellerinizin malik olduğu (köle ve
cariyelerden) mükatebe isteyenlere -eğer onlarda bir hayır görüyorsanız- mükatebe yapın. Ve
Allah'ın size verdiği malından onlara verin. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için ırzlarını korumak istiyorlarsa- cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa,
şüphesiz, onların (fuhşa) zorlanmalarından sonra Allah (onları) bağışlayandır, esirgeyendir.”14
İşte buraya kadar zikredilen başlıklar ve bu başlıklar altında verilen ayetlerin açıkça ortaya
koyduğu gibi kadın adeta insan sayılmıyor ve her türlü hakkı elinden alınmıştı. Kadın,
toplumun elinde zülüm, adaletsizlik ve haksızlık unsuru yapılmış, fuhuş, cinsellik ve çıplaklık
objesine dönüştürülmüş, en sonda yaşama hakkı da elinden alınarak daha çocuk yaşta ve
masum iken diri diri toprağa gömülmüştür: “Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı
öldürüldüğü sorulduğunda”15 ayet-i kerȋmesi bu hususu ne güzel anlatmaktadır!. İlginçtir,
kızların diri diri toprağa gömüldüğünden bahseden ayet 8. ve 9. ayettir.
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Sanki o gömülen masume kız evlatlarının 8 ve 9 yaşlarına gelmeden öldürüldüklerine işaret
etmektedir. İşte böyle bir durumda kadını insanlık tarihinin onlara reva gördüğü en zelil
durumdan kurtarıp
Ana başa tac imiş
Her derde ilaç imiş
Bir evlat pir olsa da
Anaya Muhtaç imiş16
kültürünü oluşturacak bir anlayışa kavuşturan bir aşamaya yükselmiştir. Elbette İslam
toplumunda da diğer toplumlar gibi bir takım sapma alanları meydana gelmiş ve bunun
neticesinde kadına yönelik bir takım yanlış anlayışlar ve uygulamalar meydana gelmiştir.
Bununla birlikte Müslüman milletlerin örf ve adetlerinde kadın her zaman “toprak ana,
cennetin ayakları altına konulduğu muhtereme varlık, hanım, hanım efendi, ana, bacı, abla”
gibi kelimelerle erkeğin de saygı gösterdiği bir makamda görülmüştür. Kadına yönelik tahkir
edici ifadeleri barındıran atasözleri, kültürel ifadeler ve uygulamalar ise hususi ve yerel çapta
olup onları genelleştirip tüm topluma dine, Kur’an’a, Sünnete ve İslâmȋ geleneğe ait genel
kaideler ve uygulamalar halinde sunmak doğru değildir. Bu bağlamda ihmal etmememiz
gereken husus, İslâm’ın gelişinde kadının hangi konumda olduğunu, daha sonra o konumdan
çıkarılarak nasıl yüksek bir konuma taşındığını iyice mukayese etmektir. Kur’an’ın kadını en
düşük seviyeden tutarak ne derece yüksek bir seviyeye yükselttiğini görmek için de şu ayetleri
hızlıca gözden geçirmek gerekmektedir.
1.2. Kuranda Kadının Değeri ve Kadına Verilen Haklar
Kur’an’ın nazil olduğu dönemde kadının iyi bir durumda olmadığı ilgili kaynakların tümünde
açık bir şekilde anlatılmaktadır. Tarih kitapları, İslam Tarihi kaynakları, Hadis ve Tefsir
kitapları, Hukuk Tarihi kitapları Cahiliyye dönemi Arap toplumunda kadının insanlık değerini
kaybettiği konusunda birçok örnek vermektedir.17 Böyle bir ortamda Kur’an’ın kadınlar
hakkında kullandığı ifadeler, kadına verdiği hak ve yetkiler bugünkü medeniyetlerin bile
birçok konuda ulaşamadığı derecede büyük bir devrim olarak kabul edilmelidir. Aşağıda
Kur’an’da geçen ayetlerden birkaç tanesini seçeceğiz:
a. Kadın ailenin huzur kaynağıdır: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden
eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”18
b. Kadın ile erkek yaratılış açısından eşittir: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve
ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize
karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı
gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir
gözetleyicidir.”19

16

Anonim bir şiir olarak halkın dilinde meşhurdur.
Bkz. Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâȋ, İşretu’n-Nisâ’, Tahk. Abdurrezzak el-Mehdȋ, Dâru’l-Kutub
el-Arabȋ, Beyrȗt, 2004; Ebu’l-A’lâ el-Mevdȗdȋ, Hicab, Terc. Ali Genceli, Hilal Yayınları, İstanbul, tsz; Bekir
Topaloğlu, İslâm’da Kadın, Nesil Yayınları, İstanbul, 1995; Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, Ravza
Yayınları, İstanbul, 1992.
18
Rum Suresi, 21.
19
Nisa Suresi, 1.
17

5

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

c. Kadının da erkeğin de hukuki hakları dokunulmazdır: “Ana, baba ve akrabaların (miras
olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından
kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış
birer hisse olarak belirlemiştir.”20
d. Kadına zorla mirasçı olmak ve iradesi dışında hakkını almak zülümdür: “Ey iman
edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış
olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları
sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden
hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.”21
e. Kadın-erkek ilişkilerinde adalet temel prensiptir: “Kadınlar hakkında senden fetva
istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor." Kitapta, kendilerine (verilmesi)
farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve
yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır
yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.”22
f. Kadın-erkek ilişkilerinde sevgi ve merhamet temel prensiptir: “Kendileri ile huzur
bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var
etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum
için elbette ibretler vardır.”23
g. Kadının hakları dokunulmazdır: Kur’an Kadına birçok hak tanımış, maddi ve manevi
alanda yüksek bir mertebeye kavuşturmuştur. Aşağıda Kur’an’ın kadına tanıdığı haklardan
bellibaşlı olanları başlıklar halinde arz edeceğiz:
Miras hakkı: “Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay
vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah,
bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.”24
Sevgi temelli aile kurma hakkı: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden
eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”25
Boşanma hakkı: “Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç adet süresi beklerler ve Allah'ın
rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helâl olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe
inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da, barışmak istedikleri takdirde o süre içersinde onları
geri almaya daha layıktırlar. O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de
hakları vardır. Yalnız erkekler için, onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür,
hüküm ve hikmet sahibidir.”26
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Boşanma tazminatı hakkı: “Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas
etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların
vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz
(mehirden vazgeçmeniz), takvâya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın.
Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.”27
Ticaret hakkı: “Yetimleri, nikâha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir
(rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile
çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve
örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid
bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.”28
Mülkiyet hakkı: “Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde
olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da
kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi
bilmektedir.”29
Mehir hakkı: “Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi
istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.”30
Hidane ve nafaka hakkı: “Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz
yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye
kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için
(çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın.
Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.”31
Rada hakkı: “(Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için) anneler çocuklarını iki tam yıl
emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir
kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba
çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer
(anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek
isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz örfe
uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a
karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.”32
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Seçim ve siyasi karar hakkı: “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak
koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları
arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana
biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz
Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”33
2. Hadis Kaynaklarına Göre Cahiliye döneminde kadının durumu:
Cahiliyye döneminde kadına reva görülen muameleleri iyice görmek için yukarıda
naklettiğimiz ayetlerin yanında bir de şu hadislerde işaret edilen durumları da göz önünde
bulundurmak gerekmektedir: Özellikle kadınların mağduriyet unsuruna dönüştürüldüğü alan
olarak nikâh ve talak konusundaki uygulamalar manidardır.
2.1. Mut’a Nikahı: Kadınlar eşya karşılığında cinselliğinden yararlanan bir duruma
düşürülmüş olup bu konuda hâkim olan kültür, bu işe meyilli olan kadınların vicdan ve
kabullerini de esir almış durumdaydı. İşte kadının “rızası” ile veya “ihtiyaç” nedeniyle maruz
ve mağdur bırakıldığı bir “evlilk türü” de “mut’a nikâhı” adı verilen uygulamaydı. Mut’a,
kelime olarak “faydalanma”, daha doğrusu “belli bir sürede, beli bir mal karşılığında kadının
cinselliğinden faydalanıp zevk alma” anlamına gelmektedir.34 Bu konuda Müslim’in es-Sahih
adlı eserinde şu rivayet yapılmaktadır:
 ﺃ َ ﱠﻥ،ﻲ
ُ ُﻳﺰ ْﺑﻦ
 َﺣﺪﱠﺛَ ِﻨﻲ ﱠ،ﻋ َﻤ َﺮ
ِ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋ ْﺒﺪ ُ ْﺍﻟ َﻌ ِﺰ، َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃ َ ِﺑﻲ، َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ُ ْﺑﻦُ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠ ِﻪ ﺑ ِْﻦ ﻧُ َﻤﻴ ٍْﺮ21 - (1406)
ﺍﻟﺮ ِﺑﻴ ُﻊ ْﺑﻦُ َﺳﺒ َْﺮﺓ َ ْﺍﻟ ُﺠ َﻬ ِﻨ ﱡ
َﺳﺘِ ْﻤﺘَﺎﻉِ ِﻣﻦ
ُ  ﺃ َ ﱠﻧﻪُ َﻛﺎﻥَ َﻣ َﻊ َﺭ،ُ َﺣﺪﱠﺛَﻪ،ُﺃ َ َﺑﺎﻩ
ْ  ﺇِ ِّﻧﻲ َﻗ ْﺪ ُﻛ ْﻨﺖُ ﺃ َ ِﺫ ْﻧﺖُ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻓﻲ ِﺍﻻ،ﺎﺱ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
ُ  ) َﻳﺎ ﺃ َ ﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠﻨ:َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻘﺎﻝ
َ ﺳﻮ ِﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
ْ
َ
َ
(ﺷ ْﻴﺌًﺎ
َ  َﻭ َﻻ ﺗَﺄ ُﺧﺬُﻭﺍ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺁﺗَ ْﻴﺘ ُ ُﻤﻮﻫُﻦﱠ،ُﺳ ِﺒﻴ َﻠﻪ
ِ ﺴ
َ  ﻓ َﻤ ْﻦ ﻛَﺎﻥَ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻦﱠ ﺷ َْﻲ ٌء ﻓ ْﻠﻴُ َﺨ ِ ّﻞ،ﺣَﺮ َﻡ ﺫَ ِﻟﻚَ ﺇِ َﻟﻰ َﻳ ْﻮ ِﻡ ﺍ ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ
َ ﺍﻟ ِّﻨ
 َﻭﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﻪَ َﻗ ْﺪ ﱠ،ﺎء
“Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ey insanlar, ben daha önceleri sizlere kadınlarla istimta’
(mut’a nikahı) konusunda izin vermiştim. Şunu bilin ki şüphesiz Allah (c.c.) bunu kıyamet
gününe kadar haram kıldı. Sizden her kimin yanında o kadınlardan birisi varsa, onu serbest
bıraksın ve onlara verdiğiniz şeyleri de geri almayın!”35
2.2. İki Bacı ve Teyze İle Halasını Bir Nikahta Bulundurma: Cahiliyye devrinde evlilik
ilişkileri de yozlaşmış, kişi keyfine göre istediği herkesle evlenebilirdi. Bu çerçevede
akrabalık hassasiyetleri hiç hükmüne düşürülmüştü. Örneğin kişi eşiyle eşinin bacısını, yani
kendi baldızını yahut eşiyle eşinin hala ve teyzesini aynı nikâh altında bulunduruyordu. Bu
durum, örf, adet, sosyal teamüllerin yanında din ve vicdan anlayışının da körelip kokuştuğunu
göstermektedir. Kur’an-ı Kerim iki bacıyı bir arada bulundurmanın haram olduğunu
“Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız
kardeşin kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle
birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer
onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını almanızda size bir sakınca
yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size

33

Mümtehine, 12.
İbrahim Kâfi Dönmez, “Mut’a”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, 32/174.
35
Müslim, Bâbu Nikâhi’l-Mut’a, 21/1406.
34
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haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”36 ayetiyle ilan
etmiştir. Aslında bu ayetin “mefhum-i muhalif”inden anlaşılan şudur ki cahiliye döneminde
helal ve haram şuuru tamamen kalkıp mahremiyet ve akrebiyet duyguları da tamamen
köreldiğinden “ibahiyecilik” denilen “sınırsız evlilik” yahut “kuralsız birliktelik” adı verilecek
uygulamalar yayılmaktaydı. Bu çerçevede anasıyla, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla,
teyzesiyle, erkek ve kız kardeşlerin kızıyla, kendisiyle evlenilmiş olan kadınların anneleriyle,
üvey anneler, üvey kızlar, süt anneler, süt kızlarla evlenme temayülleri baş göstermişti. Bu
çerçevede iki kız kardeşle de aynı anda evlenebiliyordu. İşte Kur’an ve Sünnet toplumun tam
infisah edip yozlaştığı bir anda insanlığın imdadına yetişerek kadın-erkek ilişkilerinde fıtrata
uygun kaideleri yeniden hatırlattı ve insanlık onuruna aykırı ilişki türlerini yasakladı.
Yukarıdaki ayeti desteklemekle birlikte ona ilaveten Sünnet de kadın ile hala ve zevcelerini
aynı anda bir nikah altında bulundurmak suretiyle evlenmenin haram olunduğunu beyan
etmiştir. Nitekim İmam Müslim bu konuda da şu hadisi rivayet etmektedir:
ّ ِ  َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ، ٌ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻣﺎ ِﻟﻚ،ﻲ
:َ َﻗﺎﻝ،َ ﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ ﻫ َُﺮﻳ َْﺮﺓ
َ ،ِﺍﻟﺰﻧَﺎﺩ
َ ،ِﻋ ِﻦ ْﺍﻷَﻋ َْﺮﺝ
 َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋ ْﺒﺪ ُ ﺍﻟﻠ ِﻪ ْﺑﻦُ َﻣ ْﺴ َﻠ َﻤﺔَ ْﺍﻟ َﻘ ْﻌ َﻨ ِﺒ ﱡ33 - (1408)
( َﻭ َﻻ َﺑ ْﻴﻦَ ﺍ ْﻟ َﻤ ْﺮﺃ َ ِﺓ َﻭ َﺧﺎ َﻟ ِﺘﻬَﺎ،ﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬَﺎ
َ  ) َﻻ ﻳُﺠْ َﻤ ُﻊ َﺑ ْﻴﻦَ ﺍ ْﻟ َﻤ ْﺮﺃ َ ِﺓ َﻭ:ﺳ ﱠﻠ َﻢ
ُ َﻗﺎ َﻝ َﺭ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
“Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hiç kimse bir kadın ile teyzesini veya bir kadın ile
halasını bir arada tutmasın”37
2.3. Karını Boşa Beni Al Uygulaması: Cahiliyye döneminde kadını mağdur bırakan
uygulamalardan birisi de bu sefer erkekler tarafından değil kadınlar tarafından adet haline
getirilen bir uygulamadır. Buna göre bir erkeğe, onun yakışıklılığına, malına, rütbesine,
sosyal, siyasal ve ekonomik konumuna göz diken bir kadın, “eşini bırak, gel benimle evlen”
diyebiliyordu. Bunun neticesinde bu tür tekliflerle hemcinsini boşatıp onun kocasıyla evlenen
kadınlar vardı. Böylece kendisini daha mutlu ve huzurlu bir ortama kavuşturmak uğruna,
hemcinsini mağdur ve mahrum bırakmaktan çekinmiyordu. Bu konuda şu hadisi örnek
gösterebiliriz:
 َﻋ ِﻦ،َ  َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ ﻫ َُﺮﻳ َْﺮﺓ، َﻴﺮﻳﻦ
َ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ َﺑ ْﻜ ِﺮ ْﺑﻦُ ﺃ َ ِﺑﻲ38 - (1408)
َ ُ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺃ،َﺷ ْﻴ َﺒﺔ
ِ  َﻋ ْﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِْﻦ ِﺳ، َﻋ ْﻦ ِﻫﺸ ٍَﺎﻡ،َﺳﺎ َﻣﺔ
َ
َ
َ
ُ  ) َﻻ َﻳ ْﺨ:َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻗﺎﻝ
ﻋ ﱠﻤ ِﺘﻬَﺎ
َ ﻋ َﻠﻰ
َ ُ َﻭ َﻻ ﺗ ُ ْﻨ َﻜ ُﺢ ﺍ ْﻟ َﻤ ْﺮﺃﺓ،ﺳ ْﻮ ِﻡ ﺃ ِﺧﻴ ِﻪ
َ ﺴﻮ ُﻡ
َ ﺍﻟﺮ ُﺟ ُﻞ
َ ﻋ َﻠﻰ
ُ  َﻭ َﻻ َﻳ،ﻋ َﻠﻰ ِﺧ ْﻄ َﺒ ِﺔ ﺃ ِﺧﻴ ِﻪ
ُ ﻄ
ﺐ ﱠ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ِﻲ
ّ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
(ﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬَﺎ
َ َﻭ َﻻ
ْ  َﻭﻻ ﺗ،ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟ ِﺘﻬَﺎ
َ  ﻓ ِﺈﻧ َﻤﺎ ﻟﻬَﺎ َﻣﺎ ﻛﺘ، ْﺊ ﺻَﺤْ ﻔﺘﻬَﺎ َﻭﻟﺘﻨﻜِﺢ
َ ﺴﺄ ُﻝ ﺍﻟ َﻤ ْﺮﺃﺓ ﻁﻼﻕَ ﺃﺧ ِﺘﻬَﺎ ِﻟﺘﻜﺘ ِﻔ
“Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden hiç kimse kardeşinin nişanı üzerine nişan
teşebbüsünde bulunmasın. Sizden hiç kimse kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
Yine hiçbir kadın halasının ve teyzesinin üzerine nikâhlanmasın. Hiçbir kadın da kabını
doldurmak ve onun yerine nikâhlanmak amacıyla kız kardeşinin boşanmasını istemesin.
Bilsin ki Allah (c.c.) kendisi için ne yazmış (takdir etmişse) o olacak.”38
Hadisten anlaşıldığı gibi cahiliye döneminde kadını mağdur bırakan bu tür uygulamalar vardı.
Hz. Peygamber hepsini yürürlükten kaldırdı, böylece kadının mağdur olduğu uygulamaların
listesini teker teker sildirdi.

36

Nisa, 23.
Müslim, Bâbu tahrimi’l-Cem’ Beyne’l-Mer’eti ve Ammetita.., 33/1408.
38
Müslim, Babu Tahrim’l-Cem’ Beyne’l-Mer’eti ve Ammetiha.., 38/1408.
37
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2.4. Başkasının Nişanlısını Nişanlama: Yukarıdaki hadiste de geçtiği gibi cahiliye devri
uygulamaları arasında nişanlanmış bir kadına talip olup onu almak, bugünün ifadesiyle
“kaptırmamak ve kapmak” âdeti de vardı. Anlaşılıyor ki kadın konusunda insaf, vicdan,
namus, dostluk, yakınlık, edeb ve erkân tamamen unutulmuş ve kadın adeta elden ele
kapışılan bir metaa dönüştürülmüştü. Aşağıdaki hadis bu duruma da müdahale edip kadınların
mağduriyet yollarından birisini daha kaldırmıştır:
 ﺃ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ ﱠ، ﺡ ﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺍ ْﺑﻦُ ُﺭ ْﻣﺢ،ْﺚ
ٌ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻟﻴ،ٍﺳ ِﻌﻴﺪ
ُ ﺍﻟﻠﻴ
 َﻋ ِﻦ،ﻋ َﻤ َﺮ
ُ  َﻋ ِﻦ ﺍﺑ ِْﻦ،ٍ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎ ِﻓﻊ،ْﺚ
َ ُﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻗﺘَ ْﻴ َﺒﺔُ ْﺑﻦ49 - (1412)
ُ  َﻭ َﻻ َﻳ ْﺨ،ﺾ
ُ ﻄ ْﺐ َﺑ ْﻌ
ُ  ) َﻻ َﻳ ِﺒ ْﻊ َﺑ ْﻌ:َ ﻗَﺎﻝ،ﺳ ﱠﻠ َﻢ
(ﺾ
َ ﻀ ُﻜ ْﻢ
َ ﻀ ُﻜ ْﻢ
ٍ ﻋ َﻠﻰ ِﺧ ْﻄ َﺒ ِﺔ َﺑ ْﻌ
ٍ ﻋ َﻠﻰ َﺑﻴ ِْﻊ َﺑ ْﻌ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ِﻲ
ّ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
“Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Birbirinizin alış verişi üzerine alışveriş yapmayınız,
birbirinizin nişanlısını nişanlamayınız!”39
2.5.Şigar (Berdel/Bedel) Nikâhının Yasaklanışı: Cahiliyye devri uygulamalarından birisi de
bugüne kadar taşınan ve birçok Müslüman milletin örf ve âdeti halinde günümüzde bile
uygulanan bir uygulamadır. Rasulullah (s.a.s.) bunu on dört asır öncesinden çok muhkem ve
kat’ȋ bir emir halinde yasaklamasına rağmen nedense Müslüman avam kesimi tarafından bir
türlü terk edilememiştir. Bu olay, Kur’an ve Sünnet’e geçen bazı hükümlerin
uygulanmamasından kaynaklanan mağduriyetlerin bulunduğunu, bunları İslâm’a, Kur’an’a,
Sünnet’e yüklemenin haksızlık olduğunu gösteren anlamlı örneklerdendir. Cahiliyyedeki bu
uygulama, günümüzde “berdel nikâhı” veya “berdel evlililiği” adı altında devam edildiği gibi,
“kadının değiş tokuş edilmesi” şeklinde cereyan eden bir evlendirme yöntemidir. Buna “Şigar
Nikâhı” adı veriliyordu. Bu nikâh türünde “bir kadının uzvu/uzuvları öbür kadının
uzvu/uzuvları” yerine takas edilmekteydi. Bu tür evliliklerde daha çok küçük kızların alınması
için bacısının, kızının veya yakın bir akrabasının verilmesi, yani erkekler arasında normalde
istenilmesi halinde ulaşılmayacak kadına kendi tarafından bir kadını adeta rüşvet veya kurban
olarak takdim ederek karşı tarafı memnun etme teşebbüsü söz konusu idi. İşte Hz. Peygamber
(s.a.s.) insan vicdanının körelip öldürüldüğünü ve kadının cinsel hevesâta kurban edilerek
istismar edildiğini ispat eden bu uygulamayı da yasakladı. Hadis kitaplarının tümünde “ َُﺑﺎﺏ
ْ َﺎﺭ َﻭﺑ
ّ ِ “ ”ﺗَﺤْ ِﺮ ِﻳﻢ ِﻧﻜَﺎﺡِ ﺍﻟŞigar Nikâhının Haram ve Batıl Oluşu” başlığı altında bu uygulamaya
ُﻄ َﻼ ِﻧ ِﻪ
ِ ﺸﻐ
işaret edilmektedir. Bu konuda şu hadisi nakledelim:
ُﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ُ  َﻋ ِﻦ ﺍﺑ ِْﻦ،ٍﻋ ْﻦ ﻧَﺎ ِﻓﻊ
ُ  " ﺃ َ ﱠﻥ َﺭ،ﻋ َﻤ َﺮ
َ ، ٍ َﻗ َﺮﺃْﺕُ َﻋ َﻠﻰ َﻣﺎﻟِﻚ:َ َﻗﺎﻝ، َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻳﺤْ َﻴﻰ ْﺑﻦُ َﻳﺤْ َﻴﻰ57 - (1415)
َ ﺳﻮ َﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
ّ ِ  َﻭﺍﻟ،َﺎﺭ
ّ ِ ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻧ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ
ٌ َ ﺻﺪ
، "ﺍﻕ
 ﺃ َ ْﻥ ﻳُﺰَ ّ ِﻭ َﺝ ﱠ:َﺎﺭ
ُ ﺸﻐ
َ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ْﺲ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َﻭ َﻟﻴ،ُ َﻋ َﻠﻰ ﺃ َ ْﻥ ﻳُﺰَ ّ ِﻭ َﺟﻪُ ﺍ ْﺑ َﻨﺘَﻪ،ُﺍﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﺍ ْﺑ َﻨﺘَﻪ
ِ ﺸﻐ
“İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s.) Şigar nikâhından nehyetti. Şigar,
arada hiçbir sadak (mehir) olmaksızın kişinin kızını başka bir erkekle onun kızıyla evlenme
karşılığında evlendirmesidir.”40 Diğer bir hadiste de Rasulullah (s.a.s.)’in şöyle buyurduğu
rivayet edilmektedir:

39
40

Müslim, Tahrimu’l-Hitbe Alâ Hitbeti Ahihi, 49/1412.
Müslim, Bâbu Tahrimi Nikâhi’ş-Şigâr ve Butlânih, 57/1415.
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“

 ﺃ َ ﱠﻥ،ﻋ َﻤ َﺮ
ُ  َﻋ ِﻦ ﺍ ْﺑ ِﻦ،ٍ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎ ِﻓﻊ،ﱡﻮﺏ
 َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻋ ْﺒﺪ ُ ﱠ،ٍﻭ َﺣﺪﱠﺛَ ِﻨﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ُ ْﺑﻦُ َﺭﺍ ِﻓﻊ60 - (1415)
َ  َﻋ ْﻦ ﺃَﻳ، ﺃ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ َﻣ ْﻌ َﻤ ٌﺮ،ﻕ
ِ ﺍﻟﺮ ﱠﺯﺍ
(ﺳ َﻼ ِﻡ
ِ  ) َﻻ:َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻗﺎﻝ
ْ ﺍﻹ
َ ﺷ َﻐ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﻲ
ِ ْ ﺎﺭ ِﻓﻲ
ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
41
“İslâm’da Şigar yoktur!”
Bu berdel dediğimiz çirkin birlikteliğin daha aşırı bir uygulama türü daha vardır ki, o da bir
erkeğin diğer bir erkeğe “karını bana ver, ben de karımı sana bırakayım” şeklindeki tekliflerle
yapılırdı. Buna da “bedel” adı verilirdi. İslam diğeriyle birlikte bunu da kaldırdı.42
2.6. Makt Nikâhı: Cahiliyye devrinde mirs anlayışının bir parçası olarak babaların veya
dedelerin karıları/üvey anne ile evlenme âdeti. Kur’an bu âdeti şöyle yasaklamıştır: “Geçmişte
olanlar bir yana, babalarınızın nikâhladığı kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir edepsizliktir,
iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.”
2.7. Levirat Nikâhı: Miras anlayışının, yani kadının mal ve mülk konusu bir eşya ve meta
olarak değerlendirilişinin bir sonucu olarak ölen kardeşinin karısı da kardeşe kalıyordu. Bu
sebeple kardeşin karısı, başka bir seçeneği olmadan kocasının kardeşiyle evlenmek zorunda
idi. İslamiyet bu âdeti kaldırıp bu tür evlilikleri kadının iznine bağladı. Şayet kadın ister ve
izin verirse, bu durumda evlenmesi yasaklanmadı. Ancak istemese ve razı olmasa “dul
kadının rızası dışında evlenmesi caiz değildir.” hükmü getirildi.43
2.8. Haden Nikâhı: Cahiliyye devri insanlarının nikâh adı altında yürüttükleri bir diğer gayr-ı
meşru ilişki ve birliktelik türü de “haden”dir. Haden, hür olduğu için zina yapma fırsatını elde
edemeyen bir kadının, bir erkekle birlikte “metres” hayatı yaşamasıdır. Bu tür kadınlara
“müttehizat-ı ahdan” adı verilirdi44 ki Kur’an bunu şu âyetle yasaklamıştır: “İçinizden mümin
ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin câriye
kızlarınızdan alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip
gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları (haden
yapmamaları/ahdan tutmamaları) şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikâhlayıp alın,
mehirlerini de âdete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür
kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir;
sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”45
2.9. İstibda’ Birlikteliği: Cahiliyye dönemi uygulamalarından bir diğeri de vicdanı
kokuşmamış ve fıtratı bozulmamış her insanın iğrenç göreceği şekilde “soylu bir evlat sahibi
olmak amacıyla kabile ve soyca üstün ve statü sahibi olan birisinden hamile kalmak” şeklinde
idi. Bu adet de şöyle uygulanırdı: Kadın hayızdan temizlendikten sonra kocası “Filan adama
haber gönder, onun sana yaklaşmasını iste.” derdi. Kadın onun gönderdiği adamla birleşip
ondan hamile kalıncaya kadar kocası ona yaklaşmazdı. Böylece soylu bir evlat edindiğini

41

Müslim, Bâbu Tahrimi Nikâhi’ş-Şigâr ve Butlânih, 60/1415.
Ali Osman Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, Beyan Yay., İstanbul, 1996, s.
344.313-315.
43
Bkz. Ateş, Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, s.313-315.
44
Ateş, Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf Adetleri, Ts. 343-344.
45
Nisa, 25.
42

11

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

kesin olarak öğrenmiş olurdu. İslâmiyet bu uygulamayı da zina ile ilgili bütün ayetleriyle ve
Hz. Peygamber’in yasaklamalarıyla ortadan kaldırmıştır.46
2.10. Sınırsız Sayıda Kadınla Evlilik: İnsanlık tarihinde bazı zorunlu haller sebebiyle küçük
yerleşim birimlerinde nesillerin devamını sağlamak gayesiyle ve bir takım sosyal, siyasal,
ekonomik, ailevȋ ve insanȋ ihtiyaçlar gereği aynı anda birden fazla kadınla evlenme şeklinde
bir uygulama (çok evlilik-taaddud-i zevcât) bütün toplumlarda uygulanmış olsa da, cahiliye
döneminde bu konuda ölçü kaçırılmış ve sınır tanımaz bir poligami sistemi icad edilmiştir.
Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim o günün şartlarını da göz önünde bulundurarak bir
sınırlandırmaya gitmiştir.47 Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şu ayet bulunmaktadır: “Yetim
kızlar hakkında adâleti sağlamaktan korkarsanız uygun gördüğünüz diğer kadınlardan iki, üç
ve dörder olmak üzere nikâh ediniz. Bunlar arasında adaleti sağlayamayacak olursanız o zaman
bir kadın veyahut sahip olduğunuz bir cariye ile iktifa ediniz. Bu şekilde adaletten sapmamağa
daha yakın olursunuz.”48 Kur’an’ın bu sınırlamasının başka bir sınırlaması daha var ki, o da
dört kadınla evliliği “adalet” ölçüsüne bağlamış, adaletli davranmayan erkekleri ahiretteki
cezayla tehdit etmiştir. Bu konuda da şu ayet geçmektedir: “Ne kadar gayret ederseniz edin
kadınlar arasında adalete güç yetiremezsiniz. Binaenaleyh, birine büsbütün meyledip diğerini
askıya alınmış gibi bırakmayınız. Eğer nefsinizi ıslah eder, Allah'tan korkup haksızlıktan
sakınırsanız; hiç şüphesiz ki, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”49 Hz. Peygamber
(s.a.s.)de bu konuda şöyle buyurmuştur: “Bir erkeğin nikâhında iki kadın bulunur da,
aralarında adalet gözetmezse, kıyâmet gününde bir tarafı felçli olarak diriltilir.”50Bu ayetlerin
nazil olması ve Hz. Peygamber Efendimizin telkin ve talimatı neticesinde o dönemde dört
zevceden fazla eşi olan erkekler beşinci, altıncı ve diğer eşlerini boşadılar. Böylece tarihin en
az sayılı ve sınırsız evlilikten âded olarak sınırlandırılmış evliliği, bir devrim olarak tarihteki
yerini gördü. Bugün insanlık, yasal evlilik bağlamında tek eşle evliliği esas almakla birlikte,
gayr-i resmi birliktelikleri de bir hak gibi görüp tekrar eski cahiliye adetlerine dönmüştür.51
Resmiyette dört eşle evliliği tuhaf görenlerin, sayısız kadınla gayr-ı resmi ve gayr-ı ahlakȋ
şekillerde yaşamayı özgürlük şeklinde telakki etmeleri gerçekten de tuhaftır. Buna erkeklerden
çok kadınların karşı çıkması ve fırsat vermemesi gerekmektedir.
2.11. Cahiliyye Devri Kadın Giysisinde Cinsiyet İstismarı: Cahiliyye devrinde kadın
istismarının bir yönü de giysi alanında cereyan etmekteydi. Giysilerdeki teşhircilik ve
provokasyon hem erkeklerin kadınları, hem de bazen kadınların erkekleri istismara alet etmeye
veya çekmeye yöneldiklerini göstermektedir.52 Bu bağlamda cahiliye dönemi giysi kültürüne
dair bilgiler aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir:
İslâm dini gelmeden önce cahiliye döneminin kadınlarının giyinme tarzı şöyle idi:

46

Ateş, Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf Adetleri, s. 344.
Ateş, Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, s. 329-330.
48
Nisa, 3.
49
Nisa, 129.
50
İbn Mace, Nikâh, 47.
51
Mustafa Sabri Efendi, Kadınla İlgili Görüşüm, Terc. Mustafa Yılmaz, Esra Yay., İstanbul, 1994, 21-30.
52
Fatımatuzzehra Kamacı, Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi, İnkılab Yayınları, 2012, s. 28-40.
47
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-Arap kadınları başlarına bir örtü koyarlardı. Bu örtünün iki uçlarını, iki omuzlarının arasından
arkaya doğru sarkıtırlardı. Böylece boyunları, gerdanları ve göğüslerinin bir kısmını açıkta
bırakırlardı.
-Giydikleri entarinin ön kısmı göğüslerinin yarısına kadar açık olurdu. Böylece göğüslerinin
bir kısmı açık kaldığından dolayı görülürdü.
-Giydikleri giysiler vücuda tam yapışırdı. Böylece vücut hatları belli olurdu.
-Göğüslerini büyük göstermek ve dikkat çekmek için bezlerle sıkıştırırlar yukarıya kaldırmaya
çalışırlardı. Böylece dikkat çekmiş olurlardı.
-Giydikleri entarileri yırtmaçlı olurdu. Böylece bacak ve baldırlarını teşhir ederlerdi.
-Ayaklarına halhal denilen zilli bir âlet takarlardı. Bu âlet adım attıkça şık şık veya tak tak
ederdi. Bu şıkırtılar ses çıkardıkça erkekler bir kadın geçtiğini anlarlar, şıkırtının geldiği tarafa
dönerler, geçenin yürüyüşüne dikkat kesilirlerdi. Böylece erkeğin dikkatini çekerek yürüyen
kadınlar anonim bir zevk metaı olurdu. Kısacası Cahiliyye devrinde kadın çıplaklık, teşhircilik,
zevk ve meta unsuruna dönüşmüştü.53
Kur’an-ı Kerim bir taraftan teberrüc adını verdiği çıplaklığı yasaklayarak, diğer taraftan
kırıtarak konuşma ve halhal sesleri çıkarma türünden dikkat çekici tavır ve davranışları
yasaklayarak, bir başka taraftan da başörtüsü ve hicab ayetiyle örtünmeyi emrederek bu tür
davranışları kaldırmıştır.54 Bu konudaki en açık ayet de şudur: “Cahiliye dönemi kadınlarının
açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. / Cahiliye teberrücü gibi teberrüc etmeyin.”55
2.12. Cahiliyye Döneminde Kadınla İlgili Diğer Adetler: Cahiliyyenin durumunu iyice
anlamak için Hz. Aişe’nin şu rivayetini de zikretmek gerekmektedir: “Hazreti Aişe
Radıyallahu Anh bana anlattı ki: Cahiliye devrinde dört çeşit nikâh mevcuttu: Bunlardan biri,
bugün (dinimizin meşru kıldığı ve) herkesçe tatbik edilen nikâhtır: Kişi kişiden kızını veya
velisi bulunduğu kızı ister, mehrini verir, sonra onunla evlenirdi. Diğer bir nikâh çeşidi
şöyleydi: Kişi, hanımı hayızdan temizlenince, "Falancaya git, ondan hamilelik talep et" der ve
hanımını ona gönderirdi. Kadının o yabancı erkekten hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar, kocası
ondan uzak durur, temasta bulunmazdı. O adamdan hamileliği açıklık kazanınca, zevcesi
dilerse onunla zevciyat muamelelerine başlardı. Bu nikâh çeşidine asaletli bir evlat elde etmek
için başvurulurdu. İşte bu nikâha nikahu'l-istihza denirdi. Diğer bir nikâh çeşidi şöyleydi: On
kişiden az bir grup toplanır, bir kadının yanına girerler ve hepsi de ona temasta bulunurdu.
Kadın hamile kalıp doğum yaparsa, doğumdan birkaç gün sonra, kadın onlara haber salar,
hepsini çağırırdı. Hiçbiri bu davete icabet etmekten kaçınamaz, kadının yanına gelirdi. Kadın
onlara: "Hadisenizi hatırlamış olmalısınız. İşte şimdi doğum yaptım. Ey falan çocuk senindir"
der, çocuğu bunlardan dilediğine nisbet ederdi. Adamın buna itiraz etmeye hakkı yoktu. Diğer
dördüncü nikâh çeşidi şöyleydi: Çok sayıda insan toplanıp bir kadının yanına girerlerdi. Kadın
gelenlerden hiçbirine itiraz edemezdi. Bu kadınlar fahişe idi. Kapılarının üzerine bayraklar
dikerlerdi. Bu kadınlarla temas arzu eden herkes bunların yanına girebilirdi. Bunlardan biri
hamile kaldığı takdirde, çocuğunu doğurduğu zaman, o adamlar kadının yanında toplanırlar ve
kaifler56 çağırırlardı. Kaifler bu çocuğun, onlardan hangisine ait olduğunu söylerse nesebini
53

https://www.milligazete.com.tr/haber/822820/cahiliye-kadini-nasil-giyinirdi.
Fatımatuzzehra Kamacı, Kadınların Süslenmesi, s. 28-41.
54
Bkz. Nur, 31, 60; Ahzab, 59.
55
Ahzab sûresi 33/33.
56
İlm-i Kıyâfet denilen insanların neslini saptama bilginleri.
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ona dâhil ederlerdi. Çocuk da ona nisbet edilir, onun çocuğu diye çağrılırdı. O kimse bunu
reddedemezdi. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hak ile gönderilince, bütün cahiliye
nikâhlarını yasakladı, sadece insanların bugün tatbik etmekte olduğu nikâhı bıraktı.”57 Son
olarak cahiliyede başka bir uygulamayı da arz etmek gerekmektedir. Buna göre cahiliye
devrinde bir kadın kızı tarafından aynı şahısla evlenebiliyordu. Örneğin Medineli şair Kays b.
el-Hatim, İkrab binti Muaz isimli kadınla evlenmiş, onunla evli iken bu kadının başka bir
adamdan olan kızı Havva binti Yezid’i, yani üvey kızını da bir nikâh altında cem’ etmişti.58
Cahiliyye döneminde kadınla ilgili adetleri özet halinde sunduğumuzda şu tablo ortaya
çıkmaktadır: İslâm'dan önce Araplarda kadın mirastan mahrum idi. Kendisi bir nevi mal
sayılıp nikâh, normal satım akdi gibi yapılırdı. Geçici bir zaman için evlenmek âdeti vardı.
Birden fazla kocaya ve "lavira" muamelesine bile rastlanmaktaydı. Şöyle ki câhiliyye devrinde
kadınlar hakkında çeşitli muâmeleler yapılırdı:
a)Kadın için nişan (hıtbe) yapılır; söz kesildikten sonra nikâh kıyılırdı.
b)Kadının yanına devamlı olarak birisi gelir gider, çocuk olur, kadın "bu çocuk filandan" der
ve ona nikâhlanırdı.
c)Kadın birçok erkekle münasebette bulunur, çocuk olunca hangisinden olduğunu söylerse ona
nikâhlanırdı. Böyle kadına "mukasseme" denirdi.
d)Kadın hayızdan temizlenince kocası, "filân asil kişiye git, onunla yat" der ve ondan hamile
kalıncaya kadar kocası onunla yatmazdı (nikâh-ı istibda').
e)İki kişi karılarıyla değişik olarak yatarlardı (nikâh-ı bedel).g) Bir bedel karşılığında bir kadını
bir gün bir hafta gibi muayyen bir zaman için almak (nikâh-ı müt'a) âdeti vardı.
f)Gizli dost tutmak; böyle kadınlara "müttehizâtu'l-ahdân" denirdi. Bunun mukabili açıkça zinâ
eden kadınlardı (zevânî, müsâfihât). Câhiliyye devri arapları gizli zinâyı normal görür, fakat
açık zinâyı çirkin sayarlardı.
g)On kişiden az bir grubun anlaşarak bir kadından istifade etmeleri. Kadın çocuk doğurunca
bunları çağırır, "yaptığınız işi bilirsiniz" der ve hangisini severse "çocuk senindir" diyerek onu
çocuğu kabule mecbur ederdi.
h)Bazı fâhişeler, kapılarının üstüne bir bayrak asar ve isteyen bunlarla zinâ ederdi. Çocuk
doğunca bir kaif (fizyonomi ve iz bilgini) çağırılır, çocuğun babasını o tayin ederdi. Şu da var
ki bu fahişe kadınlar hep câriyelerdi, hür kadınlar zinâ etmezdi.
ı)Arapların "lavira"ya benzer bir işleri daha vardı. Babalarının bıraktığı kadınları yani üvey
annelerini alırlardı. Birisi karısını boşar veya vefat ederse büyük oğlu, isterse elbisesini üvey
annesinin üzerine atardı; istemezse kardeşlerinden biri, yeni bir mehir ile onu alırdı. Bu
harekette bulunanlara "dıyzen" denirdi.59
İşte buraya kadar naklettiklerimizden anlaşıldığı gibi kadının bir mal ve eşya gibi
değerlendirilmiş olması, bir başka açıdan cinsel zevk ve eğlence unsuru olarak kabul edilmesi
nedeniyle yukarıdaki yanlış uygulamalar icad edilerek zamanla mer’ȋ uygulama niteliğini
kazanmıştır. Cahiliyye döneminde yerleşmiş ve kökleşmiş olan bu tür adetleri birden bire
kaldırmak mümkün olmadığı için Hz. Peygamber tedric metodunu kullanarak telkin, tekrar ve
ısrar yoluyla insanları bilinçlendirmeye ve bu uygulamaları teker teker ortadan kaldırmaya
muvaffak olmuştur. Aşağıda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu konuda takip ettiği metodu ve
kullandığı ifadeleri hakkında bazı nakillerde bulunacağız.
57

Buhari, Nikâh 36, Ebu Davud, Talak 33, (3272)
Ateş, Örf ve Adetler, s. 310.
59
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/gelismeler/0158.htm
58
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3. Hz. Peygamber’in Kadın Mağduriyetini Gidermede Takip Ettiği Metot
Hz. Peygamber nikâhla ve diğer iletişim alanlarıyla ilgili olarak kadının mağduriyetini
gideren birçok ıslahatlar ve devrimler gerçekleştirmiştir. Bu devrimleri de devlet gücü, darbe
stratejisi, askeriye ve polisiye tedbirlerle değil, insan ruhuna ve vicdanına hitap ederek
gerçekleştirmiştir. Bu da söz konusu değişikliklerin o günkü toplum tarafından kolaylıkla
kabul edilmesine, o zamanın ve sonraki zamanların toplumlarında yerleşip nüfuz etmesine,
günümüze kadar etkisini devam etmesine neden olmuştur. Aşağıda bu etkili yollardan birkaç
tanesini ele alacağız.
3.1. Nikâhta Koşulan Şartlara Vefakâr Davranmak: Cahiliyye devrinde kadınla
iletişimdeki maksad kadını elde etmek olunca, onları eve getirene kadar verilen vaadlerin
tümü unutulurdu. Hz. Peygamber bu konuda uyarılarda bulunmuş ve hadis kitaplarında “ َُﺑﺎﺏ
ْ (Nikâhta Koşulan Şartlara Vefakâr Davranma) başlığı altında zikredilen
ﺎء ِﺑﺎﻟ ﱡ
ِ ﺸ ُﺮ
ِ ”ﺍﻟ َﻮ َﻓ
ِﻭﻁ ِﻓﻲ ﺍﻟ ِّﻨﻜَﺎﺡ
hadislerinde nikâhta verilen sözlerin ve koşulan şartların yerine getirilmesinin önemini o
günkü insanlara öğretmiştir. Şu hadis bu konuda önemli mesajlar vermektedir:
،َﺷ ْﻴ َﺒﺔ
َ  ﺡ ﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ َﺑ ْﻜ ِﺮ ْﺑﻦُ ﺃ َ ِﺑﻲ، َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻭ ِﻛﻴ ٌﻊ، ﺡ ﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺍ ْﺑﻦُ ﻧُ َﻤﻴ ٍْﺮ،ﺸ ْﻴ ٌﻢ
َ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻫ،ﱡﻮﺏ
َ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻳﺤْ َﻴﻰ ْﺑﻦُ ﺃَﻳ63 - (1418)
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
 َﻋ ْﻦ َﻳ ِﺰﻳﺪَ ﺑ ِْﻦ ﺃ ِﺑﻲ، َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ َﺤ ِﻤﻴ ِﺪ ﺑ ِْﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ، ُ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻳﺤْ َﻴﻰ َﻭﻫ َُﻮ ﺍﻟ َﻘﻄﺎﻥ، ﺡ ﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ُ ْﺑﻦُ ﺍﻟ ُﻤﺜَ ﱠﻨﻰ،َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺧَﺎ ِﻟ ٍﺪ ْﺍﻷَﺣْ َﻤ ُﺮ
 )ﺇِﻥﱠ ﺃَﺣَﻖﱠ ﺍﻟﺸ ْﱠﺮ ِﻁ ﺃ َ ْﻥ:ﺳ ﱠﻠ َﻢ
ُ  َﻋ ْﻦ،ِﻲ
ُ  ﻗَﺎ َﻝ َﺭ:َ َﻗﺎﻝ،ﺎﻣ ٍﺮ
ِ ﻋ ْﻘ َﺒﺔَ ﺑ ِْﻦ َﻋ
ٍ َﺣ ِﺒﻴ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
ّ  َﻋ ْﻦ َﻣ ْﺮﺛَ ِﺪ ﺑ ِْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠ ِﻪ ْﺍﻟﻴَﺰَ ِﻧ،ﺐ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
(ﻭﻁ
ِ  َﻫﺬَﺍ َﻟ ْﻔﻆ َﺣﺪِﻳ،(ﺳﺘَﺤْ َﻠ ْﻠﺘ ُ ْﻢ ِﺑ ِﻪ ﺍ ْﻟﻔُ ُﺮﻭ َﺝ
ِ  )ﺍﻟﺸ ُﱡﺮ:َ َﻏﻴ َْﺮ ﺃ ﱠﻥ ﺍﺑْﻦَ ﺍﻟ ُﻤﺜَ ﱠﻨﻰ َﻗﺎﻝ، َﻭﺍﺑ ِْﻦ ﺍﻟ ُﻤﺜَ ﱠﻨﻰ،ﺚ ﺃ ِﺑﻲ َﺑ ْﻜ ٍﺮ
ْ  َﻣﺎ ﺍ،ﻳُﻮ َﻓﻰ ِﺑ ِﻪ
“Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki vefa gösterilip yerine getirilmeye en
müstahak olan şartlar, kendisi sayesinde evliliği icra ettiğiniz şartlardır.”60
3.2. Dul Kadınları Zorla Evlendirmemek, Onların İznini Almak: Günümüzde birçok
toplumda olduğu gibi cahiliye devrinde de kadınlar izni alınmadan ve iradesine bakılmadan
evlendirilirdi. Bekâr kadınlar hususunda bu durum söz konusu olduğu gibi dul kadınlar
hususunda da bu durum oldukça yaygın bir evlendirme türü olarak uygulanmaktaydı. Hz.
Peygamber kadını mağdur bırakacak bu uygulamayı da ele aldı ve değiştirdi. Hadis
ْ ﺐ ِﻓﻲ ﺍﻟ ِّﻨﻜَﺎﺡِ ِﺑﺎﻟ ﱡﻨ
kitaplarında “ﺕ
ِ ﺴ ُﻜﻮ
 َﻭ ْﺍﻟ ِﺒ ْﻜ ِﺮ ِﺑﺎﻟ ﱡ،ﻖ
ِ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﱠ ِّﻴ
ِ ﻄ
ِ َ ” َﺑﺎﺏُ ﺍ ْﺳ ِﺘﺌْﺬyani “Nikâhta Dul Kadınların Sözlü
Olarak İzinlerinin Alınması ve Bakire Kadınların Sükûtu İle İzinlerinin İstenmesi” başlığı
altında evlendirilecek kadınların izinlerinin alınması emredilmiştir. Bu konudaki hadislerden
birisi de şudur:
 َﻋ ْﻦ َﻳﺤْ َﻴﻰ ﺑ ِْﻦ، َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ِﻫﺸَﺎ ٌﻡ،ِﺎﺭﺙ
ُ ُﻋ َﺒ ْﻴﺪ ُ ﺍﻟﻠ ِﻪ ْﺑﻦ
ُ  َﺣﺪﱠﺛَ ِﻨﻲ64 - (1419)
َ ﻋ َﻤ َﺮ ﺑ ِْﻦ َﻣ ْﻴ
ِ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺧَﺎ ِﻟﺪ ُ ْﺑﻦُ ْﺍﻟ َﺤ،ﻱ
ﻳﺮ ﱡ
ِ ﺴ َﺮﺓ َ ْﺍﻟ َﻘ َﻮ ِﺍﺭ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
 َﻭﻻ ﺗُﻨ َﻜ ُﺢ،ﺴﺘَﺄ َﻣ َﺮ
ُ  ﺃ ﱠﻥ َﺭ،َ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃﺑُﻮ ﻫ َُﺮﻳ َْﺮﺓ،َﺳ َﻠ َﻤﺔ
ْ ُ  )ﻻ ﺗُﻨ َﻜ ُﺢ ﺍﻷ ِّﻳ ُﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ:َﺳﻠ َﻢ ﻗﺎﻝ
َ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ،ﻴﺮ
ٍ ﺃ َ ِﺑﻲ َﻛ ِﺜ
َ ﺳﻮ َﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
( َﺴﻜُﺖ
ُ  َﻳﺎ َﺭ: َﻗﺎﻟُﻮﺍ،( َﺴﺘَﺄْﺫَﻥ
ْ َ )ﺃ َ ْﻥ ﺗ:َْﻒ ِﺇﺫْﻧُ َﻬﺎ؟ َﻗﺎﻝ
ْ ُ ﺍ ْﻟ ِﺒﻜ ُْﺮ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ
َ  َﻭ َﻛﻴ،ﺳﻮ َﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
“Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Dul kadın emri talep edilmeden nikâhlanmasın. Bakire
kadın da izni istenmeksizin evlendirilmesin.” Sahabiler dediler ki: “Ey Allah’ın Rasulü,
bakire kızın izni nasıl olur?” Rasulullah (s.a.s.) “Onun izni susması ile anlaşılır.”61

60
61

Müslim, Bâbu’l-Vefa Bi’-Şürut fi’n-Nikâh, 63/1418.
Müslim, Babu İsti’zani’s-Seyyib…, 64/1419.
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Bakire kız evlenme isteğini sözlü olarak arz etmekten utandığından dolayı susarak iznini
beyan etmesi fırsatı sağlandı. Dul kadına da sözlü izin verilmesi şartı ve hakkı tanındı. Bu da
iradesine ve iznine müracaat edilmeksizin mutlak olarak evlendirilen kadınların bu durumda
rastladığı mağduriyetleri giderme konusunda oldukça radikal bir değişimdir.
3.4. Evlenecek Çiftin Birbirini Görmesi: Günümüzde görücü usulü adı verilen uygulamanın
benzeri cahiliye döneminde de vardı. Kızın babası veya velisi kızını istediği an istediği kişiye
onun izin ve iradesini istemeden evlendirebilirdi. Kıza da itaat etmek ve hiç görmediği ve
tanımadığı kocanın evine doğru yola çıkmak gerekir idi. Bu uygulama karşısında Hz.
Peygamber (s.a.s.) insanları uyardı ve evlenecek çiftlere birbirlerini görmeden
َ ﺏ ﺍﻟ ﱠﻨ
evlenmemelerini tavsiye etti. Hadis kitaplarında “ﻈ ِﺮ ِﺇ َﻟﻰ َﻭﺟْ ِﻪ ْﺍﻟ َﻤ ْﺮﺃَﺓِ َﻭ َﻛ ﱠﻔ ْﻴ َﻬﺎ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ ُِﺮﻳﺪ ُ ﺗَﺰَ ﱡﻭ َﺟ َﻬﺎ
ِ ْ” َﺑﺎﺏُ َﻧﺪ
(Evlenecek Kişinin Kadının Yüzünü ve İki Avucunu Görmesi) başlığı altında bir çok hadis
rivayet edilmektedir. Bunlardan bir hadis de şöyledir:
ُ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﺍ ْﺑﻦُ ﺃ َ ِﺑﻲ74 - (1424)
ُ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ،ﻋ َﻤ َﺮ
َ  َﻋ ْﻦ َﻳ ِﺰﻳﺪَ ﺑ ِْﻦ َﻛ ْﻴ، ُﺳ ْﻔ َﻴﺎﻥ
ِ  َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ َﺣ، َﺴﺎﻥ
ّ  ُﻛ ْﻨﺖُ ِﻋ ْﻨﺪَ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ:َ َﻗﺎﻝ،َ  َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ ﻫ َُﺮﻳ َْﺮﺓ،ﺎﺯ ٍﻡ
ِﻲ
َ )ﺃ َ َﻧ َﻈ ْﺮﺕ:ﺳ ﱠﻠ َﻢ
ُ  َﻓ َﻘﺎ َﻝ ﻟَﻪُ َﺭ،ﺎﺭ
َ ُﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
َ  َﻓﺄَﺗَﺎﻩُ َﺭ ُﺟ ٌﻞ َﻓﺄ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻩُ ﺃ َ ﱠﻧﻪُ ﺗَﺰَ ﱠﻭ َﺝ ْﺍﻣ َﺮﺃَﺓ ً ِﻣﻦَ ْﺍﻷ َ ْﻧ،ﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ
ِ ﺼ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
(ﺷ ْﻴﺌًﺎ
َ َﺎﺭ
ِ  ﻓ ِﺈﻥﱠ ِﻓﻲ ﺃ ْﻋﻴُ ِﻦ ﺍﻷﻧﺼ، )ﻓﺎﺫ َﻫ ْﺐ ﻓﺎﻧﻈ ْﺮ ﺇِﻟ ْﻴﻬَﺎ:َ ﻗﺎﻝ، ﻻ:َ َﻗﺎﻝ،(ﺇِ َﻟ ْﻴﻬَﺎ؟
“Ebu Hureyre dedi ki: Ben Rasulullah (s.a.s.)’in yanında idim. O’nun yanına bir adam gelip
Ensar’dan bir kadınla evlendiğini haber verdi. Rasulullah (s.a.s.) de ona şöyle dedi: “Sen ona
baktın mı?” Adam “Hayır” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ona git ve
bak. Zira Ensar’ın gözlerinde bir şeyler vardır.”62
Evlilikte erkekler kızlara talip oldukları için kadının gidip erkeği görmesi yerine, ona talipli
olan erkeğin gidip onu görmesi tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla kadının da evleneceği erkeği
önceden görmesi sağlanmış olmaktadır. Böylece hem çiftler birbirini görmüş olur, hem de
evlilik hayatının ileriki yıllarında çiftlerin arasını bozma ve mutluluklarına engel olma
ihtimali olan bazı durumlar önceden görülmüş olur.
3.5. Evlenecek Kadına Mali Sigorta Hakkı: Evlenecek kadınların evlilikte sadece kocanın
malvarlığına muhtaç kalması doğru değildir. Kadının da mali durumunun iyi olması, bu
bağlamda evlenirken mali sigorta anlamına gelecek şekilde kendisine bir miktar para, eşya,
mal veya mülkün ödenmesi gerekmektedir. İslâm’da bu “mehir” ve “sadak” adıyla meşru hale
getirilmiştir. Bu konuda Yüce Allah (c.c.) Kur’an’da şöyle buyurmuştur: “Eğer bir eşi bırakıp
da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi
ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır
mısınız?”63 Hadis-i şeriflerde kadınlarla evlenilirken Kur’an eğitimi, demir, altın, gümüş veya
diğer eşyalardan mutlaka mehir verilmesi gerektiği beyan edildiği gibi, ayrıca düğün
yapılırken sevinç ifadesi ve bu olayın önemini ifade etmesi açısından “velime” adı altında
düğün yemeği verilmesi de tavsiye edilmiştir. Buna göre bir hadiste şöyle geçmektedir:
 َﻭ ﱠ،ٍﺳ ِﻌﻴﺪ
ُ ﺍﻟﻠ ْﻔ
،ﻆ ِﻟ َﻴﺤْ َﻴﻰ
ُ ِﺍﻟﺮ ِﺑﻴﻊ
ِ  َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻳﺤْ َﻴﻰ ْﺑﻦُ َﻳﺤْ َﻴﻰ ﺍﻟﺘﱠ ِﻤ79 - (1427)
 َﻭﺃَﺑُﻮ ﱠ،ﻲ
َ ُ َﻭﻗُﺘَ ْﻴ َﺒﺔُ ْﺑﻦ،ﻲ
ﺳ َﻠ ْﻴ َﻤﺎﻥُ ْﺑﻦُ ﺩَ ُﺍﻭﺩَ ْﺍﻟ َﻌﺘَ ِﻜ ﱡ
ﻴﻤ ﱡ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ﱠ
ُ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﺣ ﱠﻤﺎﺩ ُ ْﺑﻦ:ﺍﻥ
ُ
َﺯ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ َﺭﺃَﻯ
ﻭ
ﻪ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ﻪ
ﺍﻟﻠ
ﻰ
ﻠ
ﺻ
ﻲ
ﺒ
ﻨ
ﺍﻟ
ﻥ
ﺃ
،
ﻟ
ﺎ
ﻣ
ْﻦ
ﺑ
َﺲ
ﻧ
ﺃ
ﻦ
ﻋ
،ٍ
ﺖ
ﺑ
ﺎ
ﺛ
ﻦ
ﻋ
،ٍ
ﺪ
ﻳ
ْ
ْ
ٍِﻚ
َ
َ
َ َ ِ َ
َ ِ ﱠ
َ ِ ِ
ِ
ِ  َﻭ َﻗﺎ َﻝ ْﺍﻵﺧ ََﺮ، ﺃ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ:َﻗﺎ َﻝ َﻳﺤْ َﻴﻰ
َ
َ
َ
ْ
،ﺐ
ُ  َﻳﺎ َﺭ:َ ) َﻣﺎ َﻫﺬﺍ؟( َﻗﺎﻝ:َ َﻓ َﻘﺎﻝ،ٍﺻﻔ َﺮﺓ
ٍ  ﺇِ ِّﻧﻲ ﺗَﺰَ ﱠﻭﺟْ ﺖُ ْﺍﻣ َﺮﺃﺓ ً َﻋﻠﻰ َﻭ ْﺯ ِﻥ ﻧ ََﻮﺍﺓٍ ِﻣ ْﻦ ﺫَ َﻫ،ﺳﻮ َﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
َﻋ َﻠﻰ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠ
ُ ﺍﻟﺮﺣْ َﻤ ِﻦ ﺑ ِْﻦ َﻋ ْﻮﻑٍ ﺃَﺛَ َﺮ
( ﺃ َ ْﻭ ِﻟ ْﻢ َﻭ َﻟ ْﻮ ِﺑﺸَﺎ ٍﺓ، َﺎﺭﻙَ ﺍﻟﻠﻪُ َﻟﻚ
َ  ) َﻓ َﺒ:ََﻗﺎﻝ

62
63

Müslim, Bâbu Nedbi’n-Nazar…, 74/1424.
Nisa, 20.
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“Rasulullah (s.a.s.) Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarılık izi gördü. Ona “Bu nedir?” dedi.
O da “Ey Allah’ın Rasulü, şüphesiz ben bir kadınla bir altın çekirdek vezni mehir karşılığına
evlendim.” Rasulullah (s.a.s.) ona şöyle dedi: “Allah sana mübarek kılsın. Bir koyun bile olsa
velime (düğün yemeği) ver.” buyurdu.”64
Burada da Hz. Peygamber (s.a.s.)’in insanları yavaş yavaş evliliğin önemine, kadının
değerine, evlilikte iki tarafın rızasını ve mutluluğunu esas almaya yönelik bir bilinç seviyesine
yükselterek tatlı ve etkili şekilde eğittiğini görmekteyiz.
3.6. Cariyeleri Azad Edip Evlenmek: Cahiliyye döneminde kadının en mağdur olduğu bir
uygulama da onların birçok vesileyle cariye haline dönüştürülmesinden kaynaklanmaktaydı.
İslam dini geldiğinde dünyanın bütün toplumları tarafından yerleşik olan kölelik ve cariyeliği
Hz. Peygamber tedrici metotlarla yumuşatmaya çalışmış, kendi hayatında tamamen
kaldırılmasını sağlama imkânı bulamamıştır. Ancak kendisinden sonraki asırlarda da bir
müddet devam eden bu uygulama Müslüman sultanların da meşru veya gayr-ı meşru türleri
devam ettirmesi yüzünden uzun süre boyunca devam etmiş, ancak dünyanın müşterek aklı
Kur’an’ın hedeflerine yakın seviyeye geldiğinde bu uygulama da ancak son asırlarda ortadan
kaldırıldı. Bu sefer de hukuken değilse bile, realitede daha ağır bir takım cariyelik
uygulamaları icad edildi. Yahut cariyeliği gölgede bırakacak şekilde metres hayatı, fuhuş
türleri, iş ve ücret adı altında meyhane, kumarhane ve umumhanelerde çalıştırma şeklindeki
uygulamalar ortaya çıktı.65 İslamiyet kölelik ve cariyeliğin kaldırılması için her fırsatta azad
edilme müessesesini ortaya koydu ve bunu çok yaygın bir şekilde uyguladı. Artık insanlar
Allah’ın rızasına kavuşmak amacıyla, hayır ve hasenat işlemek, ibadet etmek, günahlarının
affına vesile olacak kefaret olmak üzere cariyeleri ve köleleri azad ediyordu. Bunun bir yolu
da cariyelerle evlenmek, evlendikten sonra anne olduğunda azad edilmiş statüsünü
kazandırmak yahut kocası tarafından direkt olarak azad edilmesini sağlamak şeklinde icra
edilmekteydi. Bu konuda ( ﺛ ُ ﱠﻢ َﻳﺘَﺰَ ﱠﻭ ُﺟ َﻬﺎ،ُﻀﻴ َﻠ ِﺔ ﺇِ ْﻋﺘَﺎ ِﻗ ِﻪ ﺃ َ َﻣﺘَﻪ
ِ “ ) َﺑﺎﺏُ َﻓKişinin Cariyesini Azad Etmesi,
Sonra Da Onunla Evlenmesi Bahsi” altında geçen hadisler arasından şu hadisi nakletmek
yeterli olacaktır:
َ  َﻋ ْﻦ ُﻣ، ﺃ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ ﺧَﺎ ِﻟﺪ ُ ْﺑﻦُ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠ ِﻪ،ﻭ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ َﻳﺤْ َﻴﻰ ْﺑﻦُ َﻳﺤْ َﻴﻰ86 - (154)
 َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ،َ  َﻋ ْﻦ ﺃ َ ِﺑﻲ ﺑ ُْﺮﺩَﺓ،ﺎﻣ ٍﺮ
ِ  َﻋ ْﻦ َﻋ، ٍﻄ ِ ّﺮﻑ
َ
(ﺍﻥ
ُ  َﻗﺎ َﻝ َﺭ:َ َﻗﺎﻝ،ﺳﻰ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ُﻣﻮ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
ِ ﺳﻠﱠ َﻢ ِﻓﻲ ﱠﺍﻟﺬِﻱ ﻳُ ْﻌ ِﺘ ُﻖ َﺟ
ِ  ) َﻟﻪُ ﺃﺟْ َﺮ: ﺛ ُ ﱠﻢ َﻳﺘَﺰَ ﱠﻭ ُﺟ َﻬﺎ،ُﺎﺭ َﻳﺘَﻪ
“Rasulullah (/s.a.s.) şöyle buyurdu: “Cariyesini azad eden, sonra dan da kendisiyle evlenen
kişi iki defa sevap elde etmiş olur.”66
İşte birkaç örneğini verdiğimiz bu ve benzeri uygulamaları öğretmek, yaymak ve uygulamaya
koymak suretiyle cahiliye devrindeki uygulamaların kadını mağdur eden haksız yönleri veya
haksız olan uygulamaları Hz. Peygamber’in 23 senelik peygamberlik hayatında büyük oranda
kaldırıldı. Ama geriye İslam ümmetinin ve Müslüman toplumların da kaldırması gerekli bir
takım uygulamalar kalmıştı. Bunların bir kısmı âyet ve hadislerdeki mesajlardan ve gösterilen
hedeflerden anlaşılarak zamanla kaldırıldı. Ancak insan olmanın sebep olduğu bazı beşeri
zafiyetlerin de işe karışması nedeniyle Müslüman toplumlarda sonradan nükseden cahili

64

Müslim, Babu’s-Sadak, 79/1427.
Avrupa’daki metres hayatı, fuhuş, erotizm, porno, beyaz kadın ticareti, kadının cinsel istismarının ne dereceye
geldiğine dair bkz. Mevdudi, Hicab, s. 60-212; Türkan Saylan, “Kadın Ticareti ve Zorla Fuhuş”, Türkiye’de
Kadın Olgusu, Haz. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, tsz., s. 273-290.
66
Müslim, Babu Fazileti İ’takihi Emetehu.., 86/154.
65
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adetlerin hala devam ettiğini söylemek mümkündür. Bu tür mağduriyetleri Müslüman
toplumların bilgi ve bilinç seviyeleri arttıkça kaldırmak zor olmayacaktır. Önemli olan
Müslümanların eğitim haklarının ellerinden alınmaması ve her bir Müslümanın sağlıklı bir din
eğitimi, sahih bir İslâm anlayışı üzerinde yetişmesini sağlamaktır. Bu seviye elde edildiğince
İslam toplumunun yeniden örnek bir topluma dönüşmesi de mümkün olacaktır.
4. Çağdaş Batı Medeniyetinde Kadının Durumu ve Mağduriyet Alanları
Batı dünyası kadın konusunda kendisini örnek bir toplum olarak göstermekte, tarihteki tüm
toplumlardan fazla insan haklarına ve kadın haklarına değer verdiğini her fırsatta ifade etmeye
çalışmaktadır. Ancak batının hem geçmişte, hem de günümüzde kadınla ilgili politikaları,
kadınların sömürülmesine ve istismarına sebep olacak çok büyük mağduriyetler üretmiştir.
Bugün batının düşünce ve anlayışlarından hareketle dünyanın tüm toplumlarında etkili olan
kültür ve uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetler, tarihin hiçbir döneminde olmayacak
kadar büyüktür. Bu nedenle öncelikle batının geliştirdiği medeniyetin geçmişteki kökenlerine
dair kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra, çağımızdaki kadın politikasına yönelik
uygulamalarından da bazı örnekler vereceğiz.
4.1. Batının Geçmiş Tarihinde Kadın Mağduriyeti: Batının geçmiş tarihi dediğimizde
öncelikle Tevrat, İncil, Roma Kültürü ve Yunan Kültürüne bakıp bu kültürlerde kadınlara
atfedilen rolleri tespit etmek gerekmektedir.
4.1.1. Tevrat’ta Geçen Kadın Anlayışı: Tevrat’ta kadın anlayışı şöyle özetlenmektedir:
a. Kadın hor, erkek çok üstündür: "Çünkü kocan, seni yaratandır."67 "(Rab Allah) Kadına
dedi: Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım; ağrı ile evlat doğuracaksın. Ve arzun
kocana olacak, o da sana hâkim olacaktır. Ve Âdem'e dedi: Karının sözünü dinlediğin ve:
Ondan yemiyeceksin, diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden
lânetli oldu."68 "Çünkü kocan seni Yaratandır; onun ismi orduların Rabbidir; ve seni fidye ile
Kurtaran İsrail'in Kuddûsüdür; ona bütün dünyanın Allahı denecektir."69
b. Âdet gören kadın murdardır: "Ve eğer bir kadının akıntısı olur ve bedeninde akıntısı kan
olursa yedi gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Ve
murdarlığında üzerinde yattığı her şey murdar olacak, üzerinde oturduğu her şey de murdar
olacaktır. Onun yatağına dokunan her adam, kadının üzerinde oturmakta olduğu herhangi bir
şeye dokunan her adam murdar. Kadının oturmuş olduğu yatak üzerinde bir şey varsa adam
ona dokunursa akşama kadar murdar ve eğer âdet zamanında değilken çok günler kan akıntısı
olura murdardır. Yatağı, üzerine oturduğu herşey murdar. Bu şeylere dokunanların hepsi
murdar olacak ve esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır.
Fakat akıntısından tâhir olursa, o zaman kendisine yedi gün sayacak ve ondan sonra tâhir
olacaktır. Ve sekizinci günde iki kumru veya iki güvercin yavrusu alıp, kâhine getirecek.
Kâhin takdime edecek onun için murdarlığının akıntısından dolayı Rabbin önünde keffâret
edecektir."70

67

İşaya, 54/5, s. 714.
Tekvin, 3/16-17.
69
İşaya, 54/5, s. 714.
70
Levililer, 15/19-32, s. 114-115. Bkz. https://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-7410.html
68
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c. Zina eden kadın ve onunla zina edecek erkek öldürülmelidir: “Biri başka birinin
karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse hem kendisi hem de zina ettiği kadın
kesinlikle öldürülecektir.”71 “Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem
kadınla yatan adam hem kadın ikisi de öldürülecek.”72 Yahudilikte zina edenlere yönelik bu
sert tedbirler çok evliliğin meşru kılınmasını da gerektirmiştir. Ancak zamanla evlilikte
evlenilecek eşlerin sayısı konusunda ilk dönemlerde aşırı rakamlara ulaşılmış, daha sonra da
bazen dört, bazen de bir kadınla evlenme sınırlaması yapılmıştır. Ayrıca çok evlilik yapacak
kişinin evleneceği kadınların nafakalarını temin edecek ve ihtiyaçlarını giderecek kudrette
olması gibi bir takım şartlar da konulmuştur.73
d. Bazı peygamberlere atfedilen durumlar: Tevrat’ta verilen haberlere göre peygamberlerin
bir kısmı aşırı derecede çok evlilik yapmışlardır. Bir kısmı da içinde yaşadıkları zamanın
şartlarına göre belli sayıda evlilikler yapmışlardır. Buna göre Hz. İbrahim Sara, Hacer ve
Ketura ile evlenmiştir.74 Hz. Yakub dayısının iki kızı olan Rahel ve Lea’yı birbirine kuma
yapmıştır.75 Daha sonra onların verdikleri cariyeleri olan Bilha ve Zilpa ile evlenmiştir.76
Tevrat’ın verdiği bu haberle göre adı geçen peygamberlerin evlendikleri eş sayısı dördü
geçmemektedir. Ancak Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın evliliklerinden bahsederken büyük
rakamlar vermektedir. Buna göre Hz. Davud Makaa, Haggit, Abital, Egla ile evlendiği gibi
Nabal’ın Karısı Abigail ile Yizreel’in karısı Ahinoam’ı da kendisine karı yapmıştır.77 Yine
Hz. Davud, eski nişanlı olan Mikal’i kocası Laiş oğlu Paltel’den almıştır.78 Yahudilikte çok
kadınla evlilik Tevrat’ta geçtiğine göre başta peygamberlerin yaptığı bir uygulamadır. Bu
konuda 1000 sayısı bile beyan edilmektedir.79 Buna göre Hz. Davud sarayın damında
gezerken evinde yıkanan Hitti Uriya’nın karısı Bat-Şeba’yı görüp beğenmiş ve onunla zina
ederek hamile bırakmış, sonra da kocası Uriya’yı savaş göndererek öldürtüp kendisine karı
yapmıştır.80 Ayrıca çok yaşlandığı dönemde genç bir kız olan Şuneml’li Abigaş’ı almıştır.81
Hz. Davud’un oğlu Hz. Süleyman ise bir çok kavimden çok sayıda kadın almış olup 700’ü
kıral kızı, 300’ü de cariye olmak üzere 1000 kadınla evlenmiştir.82
e. Kadınla ilgili diğer bazı uygulamalar: Yahudilikte bir Yahudinin kendi sıptından
başkasına mensup bir kimse ile evlenmesi yasaktır.83 Harunoğullarının kâhinlerin boşanmış ve
dul kalmış kadınlarla evlenmeleri yasaktır. Bu nedenle Harunoğulları ancak bakire kızlarla
evlenebilir.84 Bir kişi iki kız kardeşle aynı anda evlenip ikisini birbirine kuma yapabilirdi.
Ancak Yahudilikte şöyle bir ayrıntı bulunmaktadır: Hz. Musa’ya kadar, iki kız kardeşin kuma
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olarak nikâhlanması caiz görülmüş ve bu husus Hz. Musa’nın şeriatında yasaklanmıştır.85
Kardeşin karısıyla evlenmek adeti olan “Levirat” usulü Yahudilerde mevcut idi.86 Yahudilikte
başka din mensuplarıyla evlenmek caiz görülmemektedir.87
4.1.2. Antik Yunan Düşüncesinde Kadına Bakış: Tarih boyunca farklı kadın anlayışları
denenmiş olup bu anlayışların bir kısmında ataerkil/pederşahi, diğer bir kısmında da
anaerkil/maderşahi anlayışlar geliştirilmiştir. Ancak her iki anlayışta da ölçü kaçırıldığında
bazen erkek, bazen de kadın mağdur hale düşmüştür. Bu bağlamda Yunan düşüncesine
bakıldığında anaerkil anlayışın etkisinin sonradan ölçüyü taştığı görülmektedir. Bu da kadın
suretinde ilahe/tanrıçaların uydurulmasını gerektirmiştir. Nitekim TDV İslam Ansiklopedisi
Kadın Maddesinde şöle denilmektedir: “Tarih boyunca çeşitli toplumlarda kadının farklı
statülerde bulunduğu, anaerkil aile yapısının geçerli olduğu bazı ilkel topluluklarda
kutsallaştırıldığı, bazılarında ise erkeklerle eşit statü ve haklara sahip bulunduğu, ataerkil
topluluklarda çoğunlukla erkeğe göre ikinci derecede bir statü taşıdığı ve hatta bazı
kültürlerde hemen hemen hiçbir hak ve değere sahip olmadığı genel bir tesbit olarak
söylenebilir. Başlangıçta ana soyunun hâkim olduğu anaerkil aile tipinin mevcudiyetini
savunanlara göre insan hayatının kaynağı olması, doğurganlığı ve verimliliği sebebiyle kadın
ilâhlaştırılmış, tabiatla olan benzerliği sebebiyle tabiatın sembolü sayılarak verimlilik ilâhesi
olarak tasvir edilmiş, böylece bereket tanrıçası veya ana tanrıça kültü oluşmuş, neticede
Kybele, Artemis, Demeter, Astarte, Isis, Afrodit veya Venüs adlarıyla kişileştirilerek tapınma
konusu olmuştur.” 88 Bununla birlikte real hayattaki kadına bu kadar kutsi ve ulvi değer
verilmez, göğe çıkartılan hayali kadının yeryüzündeki gerçek timsaline bir çok mağduriyetler
yaşatılmıştır. Aynı Madde’de bu hususta şu bilgiler verilmektedir: “Eski Yunan’da kadınların
hiçbir politik hak ve yetkisi yoktu. Miras erkek çocuğa düşerdi. Tek kadınla evlilik temel
ilkelerden biriydi. Evli kadının sadakatsizliği büyük suçtu. Erkek hiçbir sebep olmadan
karısını boşayabiliyor, kadın da dilediğinde boşanabiliyor ve çeyizini geri alabiliyordu.
Kadınlar dinî âyinlere katılır, ancak erkeklerden ayrı otururlardı. Yunan/Helen dünyasında bir
kadın için en yüksek ve onur verici iş rahibe olmaktı. Rahibelik devletin tanıdığı yüksek bir
memuriyetti ve rahibelerin çoğunu evli kadınlar teşkil ediyordu.”89 Anlaşılıyor ki, Batının
rasyonalist ve maddeci anlayışının dayandığı menbalardan biri olan Yunan’da da kadına layık
olduğu itibar gösterilmemiştir.
4.1.3. İncil’de Geçen Anlayışına Göre Kadın: İncil’de kadınlarla ilgili bir takım ifadeler
olmakla birlikte bunlar hukukȋ haklar açısından net ictihatlara kaynaklık yapacak
derecededeğildir. Örneğin İncillerde evlenme, miras, alış-veriş gibi konularda yeterli
hükümler bulunmamaktadır.90 Bu nedenle Hıristiyan din adamları çok farklı görüşler beyan
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etmişlerdir.91 Bununla birlikte Ahd-i Cedid’de kadınları aşağılayan ifadeler de yer
almaktadır.92 Örneğin bir yerde şöyle geçmektedir: "Kadının öğretmesine ve erkeğe hâkim
olmasına izin vermem, ancak sükûtta olsun. Âdem aldanmadı. Fakat kadın aldanarak suça
düştü."93 Pavlus kadınlara yönelik olarak şunları söylüyordu. “Kadınlar toplantılarınızda
sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.
Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı
sırasında konuşması ayıptır.”94 Bu tür ifadelerin direkt olarak Hz. İsa’nın söylediği sözler
olmadığı lafzın siyak ve sibakından anlaşılmaktadır. Pavlus gibi tarih içinde birçok din adamı
da metnin lafzına müdahale etmiş, metin içerisine hükümler eklemiş ve metinde geçmeyen bir
takım hükümleri de dinin emri olarak uygulatmıştır. Bu açıdan bakıldığında şu hususları
zikretmek önemli bir gerçeği açığa çıkaracaktır: “Eski ve yeni Ahid’in hiçbir cümlesi çok
evliliği yasaklamamıştır. İlk çağlarda hiçbir konsil de buna karşı çıkmamıştır. Protestan
âlimleri Hz. İsa’nın çok evliliği caiz gördüğüne dair İncil’den çıkarımlar yapmaktadır. Martin
Luther, Hıristiyanlıkta taaddud-i zevcat’ın caiz olduğunu belirtmektedir. Pavlus, çok evliliği
tavsiye etmemiş, bir kadınla evliliği tavsiye etmiş. Ayrıca papazların yalnızca bir kadınla
evlenmelerini ve sadece bakire kadın almalarını emretmiştir. Hıristiyan misyonerler Afrika
gibi ülkelerde çok kadınla evliliklere izin vermişlerdir. Kral VII Edward ve Hitler de çok
kadınla evlilik uygulanması için teşebbüslerde bulunmuşlardır. Güstav Le Bon çok evliliğin
Avrupalılara en uygun sistem olduğunu savunmuş, Bertav dö Oşinus, Lisarus, Selden, John
Milton gibi yazarlar Hıristiyanlıkta çok evliliği savunmuşlardır. Yine Hıristiyan din
büyüklerinden Saint Chrisostum, Saint Agustin, Alman büyüklerinden Bonifas, Papa Gregoir
çok kadınla evliliğin caiz olduğunu söylemişlerdir. Roma’da çok evlilik yaygın olduğu halde
Hz. İsa geldiğinde buna müdahale etmemiştir. Ancak bazen çok evlilik serbest bırakıldığı
gibi, bazen yasaklanmıştır. Buna rağmen çok evlilik Hıristiyan toplumda da yaygın bir adet
olarak sürdürülmüştür.”95 Yeni Ahid’de bir taraftan cinsî hayat ve evlilik iyi görülmemekte,
bekâretin üstünlüğü ve evlenmemenin fazileti vurgulanmakta, diğer taraftan poligami ve
boşanma yasaklanmaktadır.96 Bununla birlikte Hıristiyan toplumlarda zamanla tek evliliğin
mecburi kılınması, bunun yanında boşamanın yasaklanması, metres hayatının ve fuhuş
uygulamalarının Avrupa’da yayılmasına neden olmuştur. Öyleki Avrupa bugün dünyaya
teknoloji ve bilimden çok erotizm ve pornoculuğu yayan bir vasfa bürünmüştür.
Hıristiyanlığın kadın konusunda takındığı tavır tarih içerisinde bazı evrilmelere uğramışsa da
genel tablo şu şekildedir: “Kilise babalarının kadınlara dair görüşleri genelde olumsuzdur.
Hıristiyanlık kültüründe kadın yasak meyveyi Âdem’e yedirerek onun cennetten kovulmasına,
böylece insan neslinin günahkâr olmasına sebep olmuştur. Kadın yeryüzüne günahı getiren,
erkeği mahveden, baştan çıkarandır. Bu sebeple kilise babaları evliliği zorunlu bir kötülük
olarak görmüşlerdir. Hıristiyanlığın ilk döneminde kadınlar sessizlik, iffetlilik, yardım
severlik ve sadece dua edicilik yönleriyle ön planda idiler, ancak daha sonra kaygılar dile
getirilmiştir. Justin Martyr, Irenaeus, İskenderiyeli Clement, Origene ve Tertullian gibi ilk
kilise babaları kadını melekleri baştan çıkarmak ve insan soyunu kötülüğe itmekle
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özdeşleştirdiler. Onlar Havvâ’yı, ilk işlenen günah sonucu sadece şehveti değil ölümü de
dünyaya sokması sebebiyle ayıplarlar. Onların kadınlarla ilgili sözleri, âdeta kadın cinsine
karşı bir düşmanlık ve ağır hakaretler içerecek olumsuzluklar taşır. Aziz Ioannes
Chrysostomos veya Augusti’nin bu konudaki sözleri de böyledir. Nitekim Aziz Augustin
kadınları kötülük dolu, kıskanç, kararsız ve tutarsız, bütün tartışmaların, kavgaların ve
haksızlıkların kaynağı olarak takdim eder ve evlilikteki ilişkiyi de günah olarak görür.
Nitekim Papa Gregoire, karı kocaların ilişkilerinin de günahtan hâli olmadığını ifade etmiştir.
Katolik kilisesindeki nikâh töreninde okunan duada, “Günahla düşmüşüm annemin karnına,
günah işlemiş annem bana gebe kalırken” denilmesi bu anlayışın ürünüdür. Cinsî ilişkinin
günah sayılması evlilikten uzaklaşılmasına sebep olmuş, II. yüzyıldan itibaren kutsal bâkireler
kurumu ortaya çıkmış, bunlar kendilerini bâkire olarak yaşamaya ve kiliseye hizmete
adamışlardır.”97 Kadının bu anlayış çerçevesinde değerlendirilişi ortaçağ Hıristiyan
dünyasında kadın aleyhtarı düşüncenin zirveye ulaşmasına neden olmuştur. TDV İslam
Ansiklopedisinde bu konuda şu bilgilere de yer verilmektedir: “Ortaçağ Hıristiyan dünyasında
kadın ve evlilik öylesine kötülenmiştir ki Mâcon Konsili’nde (585) kadının ruhunun olup
olmadığı tartışılmıştır. Buna bağlı olarak o dönemde kadının sosyal hayattaki durumu daha da
kötüleşmiş, XII. asırdan itibaren Batı’da büyücü ve cadı avı başlamış, pek çok kadın cinlerle
ilişkisi olduğu iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuştur. Ortaçağ boyunca Hıristiyan
dünyada, özellikle de kilise muhitinde yaratılış hikâyesinin temel alınarak bütün kadınların
insanoğlunun düşüşüne sebebiyet verdiği kabul edilen Havvâ ile özdeşleştirilmesi ve ikinci
derecede varlıklar olarak görülmesi, diğer taraftan Havvâ’nın antitezi olarak bir başka
kadının, Meryem ananın öne çıkarılıp onun tanrı annesi olarak takdim edilmesi, yeni dönemde
ise bu aşırılıklara tepki olarak feminizm ve kadın hakları tezinin ön plana çıkması,
Hıristiyanlığın kadın konusundaki tarihî tecrübesinin bir özeti mahiyetindedir.”98 Ancak bu
sefer feminist hareketin ortaçağ kadın anlayışına karşı kullandığı aşırı tepkinin karşıt cephede
durmadığını ve daha büyük mağduriyetlere sebep olduğunu görmekteyiz. Zira ilk
dönemlerdeki maderşahi anlayışın aşırılığa gitmesi sonraki devirlerde pederşahi anlayışın
egemen olmasına neden olduğu gibi, Hıristiyanlıktaki kadın karşıtı anlayış da kadın
tarafgirliğinin aşırı bir raddeye gelmesine, bu sefer hak olmayan birçok olumsuz taleplerin de
hak diye telakki edilmesine sebep olduğu durumuyla karşılaşıldı.
5. Batı Dünyasında Kadın Mağduriyeti
Batının kültür, ahlak, örf ve adetleri geçmişteki alt yapısı ve dayandığı argümanlar açısından
yukarıda ortaya koyulan Tevrat, İncil, Yunan ve Roma kültüründeki uygulamalara
dayanmaktadır. Bütün bunların birleşmesi ve uzun bir süreçten sonra geldiği nokta açısından
baktığımızda batı dünyasının kadınla ilgili iddialı ve süslü teorilerinin pratikte çok garip
sonuçları doğurduğunu görmekteyiz. Bu da batının teorikteki hülyaları ile pratik uygulamaları
arasında büyük bir paradoksun varlığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aşağıda
çağdaş batı toplumunda meydana gelen ve kadınları mağdur bırakan bazı olayları günlük
haber veren internet haber kanallarından aktaracağız. Böylece teori ve iddialar üzerinden
değil, vukua gelen reel olaylar üzerinden batı toplumuna yönelik bir okuma ve tesbite
varmaya çalışacağız.
97
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5.1. Modern Dönem Batı Toplumunda Kadına Yönelik İstismar ve Şiddet Örnekleri
Batı toplumunda meydana gelen ve rutinleşen günlük olaylara bakıldığında sanıldığının tam
aksine kadın istismarı, taciz ve tecavüzü, aşağılanması, mağduriyeti kelimenin tam anlamıyla
batıda en yüksek düzeyde görüldüğünü söylememek için zorluk çekmekteyiz. Aşağıda bu
olumsuz örnekleri görmekteyiz:
a. Kadına Karşı Cinayet Örnekleri:
-1 Eylül'de Fransa'nın güneyinde Cagnes-sur-Mer kenti sakinlerinden biri, çöplükte yorgana
sarılmış bir ceset buldu. Bu, korkunç bir saldırıya uğramış bir kadının cesediydi. Kadının
partneri cinayeti inkâr ediyordu.
-21 yaşındaki Salome, Fransa'da kadın cinayetlerine kurban giden 100. kişi olabilir.
-2 Eylül'de ise 92 yaşındaki bir kadın 94 yaşındaki kocası tarafından sopayla dövülerek
öldürüldü.99
b. Avrupa’da Kadına Karşı Şiddette Artış: Avrupa ülkelerinde kadına yönelik şiddet ve
kadın cinayetlerinde artış yaşanırken, kadın dernekleri yasal düzenlemelerin yetersiz
olduğunu savunuyor. Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ve Avusturya'da kadın cinayeti
istatistikleri kadına yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Birçok ülkede kadın
hakları örgütleri, kadına şiddete karşı gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle tepki
gösteriyor. Salgın döneminde kadına yönelik şiddette artış gözlenirken, hükümetler yasal
düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle eleştiriliyor.100
c. Avrupa’da Salgın Döneminde Kadına Yönelik Şiddet Arttı: Uzmanların yaptığı
açıklamaya göre ev içi şiddet vakaları bu yılın Nisan ayında bir önceki yıla göre 2 kat artmış.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında insanların daha fazla
evde kalmaları ev içi şiddet olaylarını da arttırdığını belirten uzmanlar, şiddet olaylarından
dolayı polisten yardım isteyenlerin sayısının 2 kat arttığını açıklıyor. Almanya'da bulunan 350
kadın sığınma evinin yeterli olmadığını açıklayan Kadın Evleri çatı kuruluşu FHK, daha 14
bin kişilik yere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.101
d. Belçika'da Her Yıl 45 Bin Kadın Şiddet Görüyor: Belçika'da 2019 yılında 20'den fazla
kadın sadece kadın olduğu gerekçesiyle cinayete kurban gitti. İşlenen cinayetlerin faillerinin
büyük bölümünün, hayatını kaybeden kadınların eşleri ya da birlikte yaşadığı kişiler olduğu
kayıtlara geçti. Bu rakam 2017'den beri 100'ü aşmış durumda. Buna rağmen Belçika kadın
cinayetleri konusunda Avrupa ortalamasının altında kalıyor. Sadece 2018 yılında 37 kadın
cinayetinin işlendiği Belçika'da, mağdur kadınlar polise şikâyette bulunuyor ancak "yeterince
kanıt ve tehlike yok" gerekçesiyle umdukları korumayı alamıyorlar. Son yıllarda
"uzaklaştırma kararı" artmasına ve elektronik bilezik uygulamasına rağmen kadın cinayetleri
önlenemiyor.102 Belçika'da kadın cinayetlerinin ana sebeplerinin başında aile içi
anlaşmazlıklar geliyor. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik kadar alkol ve uyuşturucu kullanımı da
cinayetlerin sebepleri arasında yer alıyor. Kayıtlara göre bazı cinayetler ise cinsel isteklerine
cevap alamayan erkeklerin şiddete başvurmasına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunun
dışında akıl sağlığı yerinde olmayanların işlediği cinayetler de rakamlar içinde önemli bir yer
tutuyor. Bu nedene bağlı cinayetlerin hemen hemen tamamında cinayeti işleyen kişi
arkasından intihar etmeyi seçiyor. Amnesty International adlı kuruluşun raporlarına göre
99
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Belçika'da her yıl 45 bin kadına yönelik şiddete bağlı şikâyet dosyası açılıyor. Bu şiddet
olaylarının 25 bini aile içi şiddet olarak gerçekleşiyor.103
e. İtalya'da Günde 88 Kadın Şiddet Görüyor: İtalya'da kadın cinayetleri oranı artış
gösteriyor. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kadın cinayetleri hakkında Ekim 2019'da yayımladığı
"Bu aşk değil' (Questo non amore) adlı rapora göre kayıtlara geçen şiddet vakalarındaki
kadına yönelik şiddet oranı 2016 yılında yüzde 68 iken 2019 yılında bu oran yüzde 71'e
yükseldi.
-Suçla Mücadele biriminin hazırladığı rapordaki Mart 2019 verilerine göre her gün 88 kadın
değişik şekillerde şiddete maruz kaldı, bu da her 15 dakikada bir kadının şiddet gördüğü
anlamına geliyor.
-Raporda 88 vakanın 36'sı kötü muamele, 27'si takip edilme, 9'u cinsel istismar ve 16'sı dayak
olarak kayıtlara geçti. Erkeklerin şiddet gördüğü toplam vaka sayısı ise 35 olarak dikkat
çekiyor.
-Raporda, 2008 ile 2018 yılları arasında yaşanan kasıtlı cinayet vakalarına bakıldığında,
erkeklerin öldürüldüğü vakaların yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığı görülürken aynı süre
zarfında kadınların kurban olduğu cinayetlerin sayısında kayda değer bir değişikli
gözlenmiyor.
-İtalya'da kadın cinayetleri, 2019 yılında artış gösterdi. Ocak ve Ağustos ayları arasında
maktulün kadın olduğu cinayet vakalarının yüzde 49'u 'kadın cinayeti' olarak tanımlandı. Aynı
oran 2018 yılında yüzde 37 olarak kaydedildi.
f. Avusturya'da Bu Yıl 17 Kadın Öldürüldü: Avusturya'da ise resmi verilere göre 2019'da
39 kadın, 2020'de şuana kadar 17 kadın cinayete kurban gitti. Cinayetlerin eski eş, eş, sevgili
veya aile üyeleri tarafından işlendiği belirtildi. 2014 yılında 19 kadın, 2015'de 17, 2016'da 28,
2017'de 36, 2018'de 41 kadın öldürdü.104
g. İsveç'te Kadına Yönelik Şiddet ve İstismar Olayları Ciddi Ölçüde Arttı: İsveç Suç
Önleme Konseyi (Brå) 'nin hazırladığı kadına yönelik şiddet ve istismar olaylarına dair
raporunda son bir yılda kadına yönelik şiddet ve istismar olaylarının önemli ölçüde arttığını
gösteriyor. 105
h. Dünyada En Çok Çocuk İstismarı Sitesi Avrupa'da: Avrupa, çocuk cinsel taciz
resimleri ve videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi.
Çocuk istismarı içeren linkler 2015'ten 2016'ya Kuzey Amerika'da yüzde 20 oranında
azalırken Avrupa'da yüzde 19 oranında arttı. İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı'nın
(IWF) 2016 raporuna göre dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin yüzde 60'ı
Avrupa'dan geliyor. Türkiye ve Rusya da Avrupa bölgesi kapsamında rapora dâhil. Geçmişte
çocuk cinsel içeriği kapsayan internet adreslerinin büyük bölümü ABD'de yer alırken, Avrupa
2016'da Amerika ve Kanada'yı geçerek ilk sıraya yerleşti.106
ı. Almanya’da 2020 Yılında 125 Kadın Öldürüldü: Almanya'da kadına yönelik şiddet
artarak devam ediyor. Yapılan istatistiki araştırmalar sonucunda geçen yıllara göre kadınların
eşleri, eski eşi veya erkek arkadaşı tarafından daha fazla şiddette maruz kaldığı ortaya çıktı.
Kadın hakları alanında araştırmalarıyla tanınan Prof. Kristina Wolff'un yaptığı araştırmaya
göre 2019 yılında Almanya'da 176, 2020 yılının Ağustos ayı itibarıyla 125 kadın eşi, eski eşi
veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş.
103
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Aile Bakanlığının açıkladığı rakamlarda ise 2018 yılında 122 kadın, 2019 yılında ise 125
kadın partnerleri tarafından öldürüldüğü yönünde. Wolff tüm cinayetlerin istatistiklere dâhil
edilmediğini söylüyor. Almanya'da kadınların erkek şiddetine karşı daha iyi korunması
gerektiğini söyleyen Wolff, "Almanya'da kadına karşı şiddet problemi var" diyor. Almanya
Aile Bakanlığının 2019 da açıkladığı rakamlara göre 2018 yılında şiddete uğrayan 114 bin
393 kadının 324'ü eşi, eski eşi veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmeye çalışılmış. 30
yıldır kadın hakları konusunda araştırmalar yapan Politikmagazin dergisinin yaptığı
araştırmaya göre ise 2019 yılında 7 bin 281 kadın Almanya'da tecavüze uğramış. 107
i. Almanya, Avrupa'da İşlenen Kadın Cinayetlerinde İlk Sıralarda: Avrupa Birliği
Komisyonun bir kuruluşu olan Eurostat'ın yaptığı bir araştırmaya göre Almanya geçtiğimiz
yıllarda, kadın cinayetleri konusunda Avrupa birincisi olmuş. Yapılan araştırmada 2016
yılında Avrupa'da 3 bin 576 kadının kasıtlı olarak öldürüldüğü, bunların 469'unun
Almanya'da yaşandığı ve Almanya'nın ilk sırayı çıktığı belirtiliyor.108
j. Katil Yüzde 63 Oranında Partner: İtalya'da yaşanan kadın cinayetlerinde katil yüzde 81
oranında kurbanın yakın çevresinden oluyor. 2019 kayıtlarında katil yüzde 63 oranında
kadının eski eşi, eşi ya da sevgilisi. Suçla Mücadele biriminin hazırladığı rapora göre 2019
yılında kayıtlara geçen kadın cinayetlerinin yüzde 36'sı kesici aletler, yüzde 18'i ateşli
silahlarla işlenmiş. Her yüz kadından 18'İ ise boğularak öldürülmüş.
k. Avrupa'da Fuhuşa En Çok Para Aktaran Ülke İngiltere Oldu: Avrupa ülkelerinde
fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar
Euro'dan fazla harcadı. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa'da fuhuşa en çok para yatıran ülkeleri
açıkladı. Listenin başında açık ara farkla İngiltere yer aldı. Kraliyet ülkesinin fuhuşa harcadığı
para ise tam tamına 6,5 milyar Euro.
l. İnsanlar En Çok Neye Para Harcıyor?: İstatistik Ofisi'nin her sene açıkladığı hane halkı
nihai tüketim harcamaları farklı ülkelerdeki halkların paralarını nereye harcadığını gösteriyor.
Eurostat verileri; hane halklarının gıdadan eğitime sağlıktan ulaşıma içkiden kültüre kadar
birçok alanda harcamalarını gösteriyor. Bunlardan birisi de fuhuş. Eurostat hangi ülke
vatandaşlarının fuhuşa ne kadar harcama yaptığını gösteriyor. 109
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m. Zirvede İngiltere Var: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fuhuş, karşılıklı rıza ile bir
ödeme karşılığında cinsel ilişkiye girmek olarak tanımlanıyor.110
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n. Çağdaş Batı Toplumunda Kadına Yönelik İstismar Maddeleri
-Yoksulluk ve ekonomik dengesizlik,
-Eğitim,
-Sağlık,
-Sosyal şiddet,
-Cinsel istismar,
-Silahlı çatışma,
-Ekonomi,
-Yetki ve karar alma süreçleri,
-Kurumsal mekanizmalar,
-İnsan hakları,
-Medya,
-Çevre
-Kız çocuklarının durumu
-Erkekleştirilmiş kadın -kadınlaştırılmış erkek

Bu bilgiler batılı bir yazarın kitabından nakledilmiştir.1
p. 96. 000 Kayıp Çocukların İstismarı: Kayıp çocukların sayısı 96 bin: Son dönemlerde
çocukların Avrupa'da istismar edilmesi tartışılıyor. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
Başkanı Abdullah Resul Demir, EUROPOL’ün hazırladığı raporda 11 bin kayıp çocuktan
bahsedildiğini belirterek, “Bu rakamın toplamda 96 binlere ulaştığını görüyoruz” dedi.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, Avrupa Polis
Teşkilatı'nın (EUROPOL) hazırladığı raporda 11 bin kayıp çocuktan bahsedildiğini belirterek,
sayının resmi rakamların çok ötesinde olduğunu söyledi. Sürekli gündeme gelen "Avrupa'daki
1

Rachel Feltman, İş Hayatında Kadın Olmak, e-kitap, s. 1-20.
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kayıp mülteci çocuklar meselesi"ni AA muhabirine değerlendiren Demir, Birleşmiş
Milletler'in (BM) 2019'da yayınladığı verilere göre dünyada 79.5 milyon mültecinin
bulunduğu söyledi. Avrupa Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL) hazırladığı raporda ise 11 bin
kayıp çocuktan bahsedildiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti: "Ülke bazlı bakıldığında bu
rakamın toplamda 96 bin rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Avrupa'ya giden mülteci sayısı
günümüzde 3,5-4 milyon. Kayıp çocuk oranını 10 bin, 11 bin ile sınırlamak ciddi problem.
İnternet üzerinde ulaştığımız ve BM'nin hazırlamış olduğu rakamlara baktığımızda 15002000, 3500 ve 4000 şeklinde birçok ülkede bu rakamlar var. İspanya ve Fransa gibi ülkeler
bunların kayıtlarını tutmuş. Bu rakamların neredeyse 100 bini bulduğunu söyleyebiliriz. Son
dönemlerde çocukların Avrupa'da istismar edilmesi, organ mafyalarının eline düşürülmesine,
farklı genler yapısıyla araştırmalar için kullanıldığına ilişkin şüpheler var. Avrupa'ya gitmek
isteyen Afgan ve Suriyelilerin bu kesimlerin avı olması muhtemel. Edirne sürecinde gördük ki
Özbekler, Türkmenler, Doğu Türkistanlılar, Arakanlılar ve Afrikalılar da Avrupa'ya gitmek
istiyor.2
r. Kadınların Medyada ve Reklamlarda Cinsel Objeye Dönüştürülme Olgusu:
Reklamlarla, evlilik programlarıyla ve çeşitli dizilerle kuşatılmış hayatlarımızın maruz kaldığı
cinsiyetçi dil belki de bilinç dışımızın cinsiyetçi olma yolunda beslendiği en büyük
kaynaklardan biridir. Bu dil sadece toplumsal cinsiyet rollerini devam ettirmekle kalmamakta
aynı zamanda kadına yönelik şiddeti ve tacizi normalleştirmektedir. Kadınlar pasif ve
hükmedilebilir olarak konumlandırılırken, "her daim formda” olan “iyi anne" kimliği tüm
kadınlara dikte edilmektedir.
s.Kadınların Diliyle Kadına Yönelik Şiddet Konuları: Kadınlara yönelik şiddet ve istismarı
bir de kadınların dilinden öğrenmek için 10.000 kadına sosyal medya üzerinden yapılan bir
ankette kadınların şikayet noktaları şu maddelerde özetlenmiştir:
1. Kadın olduğumuz sözümüz dinlenmiyor ve kesiliyor.
2. Günlük işlerde cinsiyetçilik yapılması, nezaket davranışlarıın erkeklere yaptırılması.
3. Dış görünüş ve ses açısından kadının giyim kuşamının daha süslü olması gerektiği algısı,
kadının sürekli makyaja zorlanması, konuşurken ses tonunun yapmacık olmasının telkini,
4. Cinsiyete bağlı sebeplerden dolayı erkeklere oranla maaş ve diğer hakların kısıtlanması. 3
t. Yasal Düzenlemeler Yetersiz Kalıyor: Belçika'da sivil toplum kuruluşlarının düşük bütçe
ile yürüttükleri 'kadın cinayetlerinin önlenmesi' çabaları henüz politik karar alıcılar düzeyinde
yeterince dikkate alınmıyor. Medya ve halk nezdinde daha fazla dillendirilen kadın
cinayetleri, kanun yapıcıların henüz öncelikleri arasında görünmüyor. 2020 yılının başından
bu yana 12 kadının sadece kadın olmaları nedeniyle cinayete kurban gittiği Belçika'da
Ağustos ayında işlenen iki ayrı cinayetle 14'e yükseldi. Son yıllarda kadın cinayetlerinde
giderek artan bir düşüşe ve kampanyalara rağmen kadın cinayetleri devam ediyor. En son
Ağustos ayı sonunda Belçika'nın Spa şehrinde 40 yaşındaki Françoise Donckers adlı bir kadın
12 yaşındaki kızıyla birlikte ölü bulundu. Olayın ardından yakalanan 26 yaşındaki sevgilisinin
genç kadını ve kızını bıçaklayarak öldürdüğü savcılık tarafından kanıtlandı.4 Ağustos ayının
başında kadın cinayeti bu kez bir seçilmişi hedef aldı. Eski milletvekili ve eski bir Belediye
Başkanı olan 53 yaşındaki İlse Uittersprot ölü olarak bulundu. Cinayetin sorumlusu olarak
yakalanan 3 aylık sevgilisi ise hapse atılırken daha önce de kadına şiddetten uzaklaştırma
2
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cezası almış olduğu bildirildi. Ülkede kadın cinayetlerinin önlenmesi için mücadele veren
sivil toplum örgütleri gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması ve polisin yetersiz
müdahalelerinden şikâyet ediyor. Eski Belediye Başkanının da bu tür bir kadın cinayetine
kurban gittiğinin açıklanması üzerine Adalet Bakanının sadece "korkunç bir dram" açıklaması
Belçika'daki yetersizliklerin bir göstergesi olarak nitelendirildi.5 İşte bizzat kendi haber
kaynaklarına dayanılarak bize gelen bilgilere göre Batı toplumunda kadına yönelik
mağduriyet sebebi uygulamalar o kadar çoktur ki a harfinden başlayarak z harfine
yaklaştığımız halde daha bitmemiştir. Biz konuyu ve nakilleri burada sonra erdirip genel bir
değerlendirme yapmak ve sonuca gitmek zorundayız. Zira bir tebliğ çalışmasında ancak bu
kadarıyla yetinmek zorundayız. Önce konuyu bir tablo üzerinden özetleyelim, daha sonra
sonuç bölümünde bir değerlendirme yapalım:
CAHİLİYE
DEVRİNDE
Mut’a Nikâhı

KADIN MAĞDURİYET LİSTESİ
BATI
İSLAM TOPLUMUNDA
TOPLUMUNDA
Metres Hayatı
Normal Nikâh

Berdel Nikâhı

Kadın Değiş-Tokuşu

Normal Evlilik

Köleleştirme-Cariyeleştirme

Umumhane İşçiliği

Azad Edip Nikâhlama

Sınırsız Evlilik

Sınırsız Birliktelik

Taaddut-i Zevcat

Levirat

Evlilik Dışı İlişki

Açıklık-Çıplaklık

Pornoculuk-Erotizm

Kadının İznine Bağlı
Evlilik
Mahremiyet Hayatı

İbahiye Temayülü

İbahiye Temayülü

Nikâh Hükümleri

Boşanmadan Terk:
Muallâka/askıda bırakma
Kız Çocukları Toprağa
Gömme
Yağmacılık ve Talancılık

Boşanmanın
Yasaklanışı
Kürtaj-Savaş
Ölümleri -Soykırım
İşgal ve
Sömürgecilik

Üç Talak Hakkı

Cinsel Taciz ve Tecavüz

Cinsel Taciz ve
Tecavüz
Kadın-Erkek Karma
Yaşam

Kadın-Erkek Karma Yaşam

5

Nesli Muhafaza ve Soyun
Devamı (Firaş Hakkı)
Adalet-MerhametMeşruiyyet Esaslarına
Dayalı Muamele
(Muamelat-Münakehat)
Nikâhın Mübah OluşuZinanın Haram Oluşu
Mahremiyet Hayatı
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SONUÇ
Bedevi İstismara Karşı Modern İstismar
Batı dünyasında on dört asır önceki Arap Cahiliye toplumunu aratmayan mağduriyetler söz
konusu olmuştur. Bunun en önemli sebebi ise batıdaki feminist ve hümanist hareketlerin
büyük bir çıkmaza girmesi ve teorik çerçeve ile pratiğinin büyük bir paradoksa girmiş
olmasıdır. Cahiliyye dönemi yeniden hortluyor dercesine bugünkü Avrupa toplumunun ve
batı medeniyetinin sınırlarını çizdiği sosyal yaşamda cahiliyeyle örtüşen şu maddeler
görülmektedir:
1. Çıplaklık kültürü,
2. Cinsel istismar kültürü,
3. Modern cariyelik ve kölelik,
4. Kadının Metalaşması,
5. Kadının medyada ve reklamlarda cinsel obje yapılması,
6. Siyasette, devlet işlerinde ve şirketlerde kadının vitrinlik malzemesi ve itibar unsuruna
dönüştürülmesi söz konusudur.
Buna göre Arap cahiliyesinde toprağa gömülen kız çocukları modern dönemde iş hayatına ve
sosyal hayata gömülmektedir. Bundan da anlaşılıyor ki Batı’nın kadınlara elma şekeri
suretinde gösterdiği özgürlük ve serbestlik ortamı, aslında zehir yumağı mahiyetine dönüşüp
esaret ve cinsellik hayatını genelleştiren, daha doğrusu fuhşu normalleştiren ve hukuki
evzuata kavuşturan, aynı zamanda aile yapısının temelini sarsıp anasız-babasız nesillerin
doğuşu sürecine gelen bir ortamı üretmiştir. Batının nesillerini kurtarmak ve nüfus sayısını
dengede tutabilmek için icad ettiği kürtaj ameliyathaneleri, sperm bankaları, süt bankaları gibi
yeni kurum ve kuruluşlar bu sonucun en basit ve gerçekçi ilanıdır. Ne acıdır ki batı
toplumunun kürtaj uygulamaları Arap toplumunun kızları kuma gömme adetlerini aşmış olup
süt bankası Arap Cahiliyesinin sütanneliği müessesinin yerini tutmadığı gibi, sperm bankası
uygulaması da urube şuuru kadar bile asabiyete ve yardımlaşmaya dayalı “millet ve aşiret”
şuurunun seviyesine ulaşamamış, “batı tarzı yeniliğin aşırılıkları” insanlığı kadim tarihteki
“arap tarzı geleneklerin aşırılıkları”nın gerisinde kalan bir egoizm, erotizm ve anarşizme
sürüklemiştir. Bu da günümüzde dünyayı kan ve savaş gölüne çeviren batı merkezli savaşların
itici ve körükleyici kaynağı olsa gerek. Bu savaşlardan da sadece kadınlar değil, bütün
insanlık kayıplara uğramaktadır. Doğu dünyasının sahiplenme ve kontrol esaslı aşırı baskıcı
anlayışı ile Batı dünyasının cinsiyetçi ve cinselliği esas alan aşırı serbestiyetçi anlayışı
çağımızda kadınları dünyanın en mağdur kesimi haline getirmiştir. Bu nedenle kadın
konusunda çağımız insanının dengeli bir anlayışa ihtiyacı vardır. Biz Müslümanlar olarak bu
dengeli anlayışın kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de olduğuna inanıyoruz.
Son olarak bütün insanlığa bir çift lafımız vardır: ÇAĞIMIZDA ÇOK ŞEY KAZANAN
KADIN ASLINDA ÇOK ŞEY DE KAYBETMİŞTİR!!!
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DİNİ ALANDA NEGATİF KADIN ALGISI OLUŞTURMANIN KAYNAĞI NEDİR?
Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0003-1501-2103
ÖZET
Kur’an-ı Kerîm’de “Nisâ/Kadınlar” adıyla bir sure bulunması yanında kadınların niteliklerini
anlatan ayetler de mevcuttur. İlahi buyruklarda, “erkek ve kadınlar” ifadesinin bulunduğu
birçok ayet vardır. Bununla birlikte kadınlara birebir hitaplar da bulunmaktadır. Kur’an-ı
Kerîm, insanlar arasında kadın ya da erkek olmaları bakımından hiçbir ayırım yapmamakta ve
her iki cinse de aynı hak ve yükümlülükleri tanımaktadır. İnsana has olan olumsuz özellikler
her iki cinsiyet içinde geçerlidir. Bu nedenle Kuran’da genel anlamda “insanlar” hitabı
kullanılmıştır. Bu tür ayetlerde tüm insanları ilgilendiren evrensel kurallar bulunmaktadır.
Bazı Kuran ayetlerinde ise sadece “müminler” ifadesi yer almaktadır. Burada ise inanan bir
Müslüman muhatap alınmıştır. Bir başka ayetlerde ise “inanan erkekler”, “inanan kadınlar”
şeklinde cümleler bulunmaktadır. Bu şekildeki bir sınıflandırma ise toplum içinde icra
ettikleri fonksiyonları bakımından aralarında bir ayırım bulunduğunun bir göstergesidir. Öte
yandan Kur’an’da genel anlamda kadınlardan bahsetmez. Ancak ayet konuları arasında yer
almaktadır. Bunlar ise daha çok fıkhi konular bağlamındadır. İslam düşüncesinde kadın algısı
daha çok yerel kültürlerden kaynaklanmış ve yaklaşımlar da bu yönde şekillenmiştir. Bu
doğrultuda tefsirlerde kadın konusu işlenirken, ya İsrailiyattan medet umulmuş veya
gelenekler baskın çıkmıştır. Sözgelimi, Kur’an-ı Kerim’de Adem’den söz edilirken Havva’da
bahsedilmemiştir. Havva konusunu açıklamak isteyen müfessirler daha çok Tevrat
metinlerinden yararlanmışlardır. Müfessirler Havva’nın statüsünde bazen akla uymayan ve
İslami anlayışla bağdaşmayan açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu türlü tefsir, yorum ve
değerlendirmeler, Kur’an ve hadis gibi İslami kaynaklara dayanmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Tefsir, İsrailiyat, Kadın, Kelam.
WHAT IS THE MAIN SOURCES OF NEGATIVE WOMEN PERCEPTION IN THE
RELIGIOUS AREA
ABSTRACT
There are verses describing the qualities of women as well as a surah called "Nisa / Women"
in the Quran. There are many verses in the divine commandments where the expression "men
and women" is included. The Quran does not discriminate between people in terms of being
male or female and recognizes the same rights and obligations to both genders. Negative traits
peculiar to humans are valid for both sexes. For this reason, the phrase "people" is used in the
Quran in general. Such verses contain universal rules that concern all people. In some verses
of the Qur'an, there is only the phrase "believers". Here, a believing Muslim was addressed. In
another verse, there are sentences such as "believing men" and "believing women". Such a
classification is an indication that there is a discrimination between them in terms of their
functions in society. On the other hand, he does not mention women in general in the Quran.
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However, it is among the subjects of verse. These are mostly in the context of fiqh issues. The
perception of women in Islamic thought mostly originated from local cultures and the
approaches were shaped in this direction. In this direction, while the subject of women is
being discussed in the commentaries, either Israelite was sought, or traditions prevailed. For
example, while Adam is mentioned in the Quran, it is not mentioned in Eve. Commentators
who wanted to explain the subject of Eve mostly benefited from the Torah texts. The
commentators made statements about Eve's status that were sometimes inconsistent and
incompatible with the Islamic understanding. Such interpretations, interpretations and
evaluations are not based on Islamic sources such as the Quran and hadith.
Keywords: Quran, Tafsir, Israiliyyat, Woman, Kalam.
GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim’de genelde ayetler, müminler ve Müslümanlar şeklinde hitaba sahiptir.
Burada herhangi bir cinsiyet ayırımı söz konusu olmamış ve tüm müminleri kapsamıştır. Zira
din insanlara hitap etmekte olup, cinsiyet ayırımı söz konusu olmamıştır. Bunun nedeni ise
zihni akli ve kalbi bir eylem olan inancın tüm insanları kapsamasıdır. Özel durumlarda ise
ayırım cinsiyet üzerinden olmamış, muhatap olan müminin statüsüne göre şekillenmiştir.
Burada sadece kadınlar söz konusu olmamıştır. Zira hastalar, yolcular, çocuklar, yaşlılar veya
farklı konumda ve durumda olanlar için hususi özel statü oluşturulmuştur. Ancak bu hususlar
daha çok dini literatürde muamelat ve ibadet alanında olmuştur. Dini değerler, usuliddin ve
füruiddin şeklinde iki grupta incelenmektedir. Usul kelimesi ile din kelimesinin birleşmesinde
oluşan usuliddin‚ üzerine başkası bina edilen şey, esas, kök, kaide, yöntem, metot‛ manalarına
gelmektedir. Usuliddin, dinin asılları ve özü demek olup daha çok inanç alanını
kapsamaktadır. Füruiddin ise muamelat ve ibadetleri içermektedir. Hem usuliddin hem de
füruiddin, fıkh terimiyle ifade edilmiştir. Fıkıh tanımı ilk defa İmam Azam Ebû Hanîfe
kullanmıştır. Ona göre fıkıh‚ kişinin hak ve yükümlülüklerini bilmesidir. Ancak, tarihsel
süreçte bu verilerden inançla ilgili olanlar, el-fıkhü’l-ekber, ilmü’t-tevhit, ilmü usûliddîn veya
kelâm gibi isimlerle adlandırılmıştır. Bir Müslümanın iyi ve kötü davranışlarıyla ilgili
hususlar ise prensip olarak ahlâk, uygulama ve bir bilim dalı olarak da tasavvuf alanına tahsis
edilmiştir. Füruiddin ile benzeşen fıkıh ise daha çok dinin pratik boyutuyla ilişkilendirilerek
uygulamalara yönelik fıkhi hükümlere tahsis edilmiştir. Ehl-i sünnet alimlerinden Pezdevi
yukarıdaki verileri daha öz bir ifadeyle kaydederek, dini ilim ve bilgileri, İlmü’t-tevhîd ve’ssıfât ve İlmü’lfıkh ve’ş-şerâi’ ve’l-ahkâm olarak belirtmiştir (Pezdevi 1963, I:29-47). Bu
veriler doğrultusunda dinin öz kısmı, inançlar bağlantılı olanlardır. Daha belirgin bir ifadeyle
din inanç eksenlidir bunu da imanın şartları oluşturur. Buna göre dinin özü olan inanç
konularında herhangi bir ayırım ve ayrıcalık söz konusu değildir. Füru veya fıkıh olarak
adlandırılan kısmında ise özel durum, konum ve şartlara göre her kesimde farklılık ve
ayrıcalık söz konusu olabilir. Buna göre cinsiyete dayalı veya başka özel durumlar endeksli
ayırım inanç, akaid ve imani konularda değil, dinin uygulama bölümlerinde söz konusudur.
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Dini Alanda Negatif Kadın Algısının Oluşumunun Referansları
Müslümanların dini alanda bilgi kaynakları öncelikle Kur’an-ı kerim ve ardından sahih
hadislerdir. Bununla birlikte dini algı ve anlayışların oluşmasında yerel faktörler ve
geleneksel olguların etkisi de yabana atılamaz. İmam Matüridi bu olguya şöyle
açıklamaktadır: “Hak din gökten inen yağmura benzer. Gökten tek tür suyun inmesinde
olduğu gibi hak din de bir olarak gönderilmiştir. Fakat insanlar “İşte bu, benim dosdoğru
yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun
yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti” ayetinde belirtildiği üzere
farklı dinler ve çeşitli mezhepler edindiler. Hâlbuki uyulması ve takip edilmesi emredilen din
bir tanedir. Bu din de tıpkı gökten inen su gibi saf ve asıldı. Su gökten temiz ve tatlı olarak
indiği halde, yeryüzünün farklı cevherleriyle karışması sonucu suyun renkleri ve tatları
değişir. Bu durumda suyun bazısı tuzlu, bazısı kendisinden yararlanamayacak şekilde acı,
bazısı da tatlı olarak çıkar. Bu da yeryüzünün cevherlerinin renk ve koku itibariyle farklı
olmasından kaynaklanır. Hâlbuki gökten inen suların hepsi yeryüzüne inmeden önce temiz ve
tatlıdır. Kendisinden yararlanılan su ise sadece tatlı olanıdır. Aynı şekilde kendisinden
faydalanılan din de birdir. Geriye kalan dinler ise tıpkı tuzlu ve acı sular gibi kendisinden
faydalanılamayanlardır” (Matüridi 7:415). Matüridi’nin bu değerlendirmesi doğrultusunda
insanlar, ayet ifadelerini kendi kültür, anlayış ve algıları doğrultusuna yorumlamaktadırlar. Bu
doğrultuda kadınlara yönelik ayetlerin tefsir, tevil ve değerlendirmesinde yerel, kişisel ve
kültürel faktörlerin önemi gözardı edilemez. Çevresel, yöresel ve kültürel olan dini anlayışın
farkında olan Hz. Aişe bu durumu Hz. Peygambere yansıtmıştır. Şöyle ki, Hz. Peygamber’in
eşlerinden Ümmü Seleme, Aişe, Zeyneb bint Cahş ve ensardan Esma bint Umeys’in de
bulunduğu bir grup kadın Hz. Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ın elçisi bizler Allah’ın
kitabında neden erkeklerle birlikte anılmıyoruz. Biz muhatap alınmaya layık değil miyiz?”
diyerek duygularını dile getirmişlerdir. Bunun üzerine şu gelen ayet nazil olmuştur: onları
muhatap alan şu ayet nazil olmuştur. “Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar;
mümin erkeklerle mümin kadınlar; itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar; doğru erkeklerle
doğru kadınlar; sabreden erkeklerle sabreden kadınlar; Allah’a derinden saygı duyan
erkeklerle Allah’a derinden saygı duyan kadınlar; sadaka veren erkeklerle sadaka veren
kadınlar; oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar; namuslarını koruyan erkeklerle
namuslarını koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte
onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır”. (el-Ahzâb 33/35). Temel
anlayış itibarıyla dini-itikadi konulardan “Ey iman edenler, ey Müslümanlar” gibi genele
hitapta cinsiyet ayrımı yapıldığı anlayışını kesinlikle doğurmayan ayetlerin erkeklere yönelik
olduğu şeklindeki yerel algıyı kırmak ve her kesime hitap ettiğini göstermek bağlamında ayet
hem erkeklere hem de kadınlara ayrı ayrı hitap etmiştir (Zemahşeri 1407, 3: 538; Vahidi
1992, 356). Kur’an-ı Kerim’in 4. Suresi, kadınlar anlamında Nisa suresi olarak
adlandırılmıştır. Kadınların sosyal ve hukuki konumlarından bahseden surede bazı sorunlara
değinilmiştir. Nisa suresinde Kadın-erkek ilişkisi ve aile hayatı hakkında bilgi verilmiş, bütün
insanların aynı kökten geldiği belirtilmiş, kadının da aynı nefisten yaratıldığı vurgulanmış,
insanların birbirlerine iyi davranmaları, akrabalık ilişkileri, dönemindeki cariye hukuku, eşler
ve aile hukuku ile miras konularına değinilmiştir. Surenin içeriğinde daha çok karşılıklı hukuk
ile müminin sorumlu olduğu dini ahlaki kurallara bağlılık konuları ele alınmıştır. Sure
isimlerinin bizzat Hz. Muhammed tarafından belirlendiği dikkate alınacak olunursa, daha
önceki kutsal kitaplarda hiç rastlanılmayan bir olgu ortaya çıkmış ve ilk defa bir semavi

34

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

kitapta kadınlar konusu hem sure başlığı hem de detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu haliyle
Kur’an özgündür. Kur’an, ana temasıyla insanlara yönelik şiddeti tasvip etmemektedir.
Nitekim, “Bundan dolayı Şunu yazdık: "Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir
bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.
Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır” (el-Maide
5/32) ayeti buna bir örnektir. Hatta Kur’an ve hadisler hayvan ve bitkilere ve de çevreye zarar
vermeyi dahi menetmişken, kadına yönelik şiddetin dini kaynaklardan gerekçelerini aramak
veya bazı yorumlanabilir ayetleri değişmez bir anlamla değerlendirmek, sağlıklı bir yaklaşım
değildir. Öte yandan “De ki: ‘Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na
hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı
öldürmeyin. -Sizin de onların da rızıklarını Biz vermekteyiz. Çirkin-kötülüklerin açığına ve
gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı
kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz.” (elEnam 6/151) İslami literatürde kadınlarla ilgili olarak ve negatif algıya yol açan birçok bilgi,
Tevrat kaynaklıdır. Söz gelimi, “Tanrı Adem’in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir eş
yaratacağım dedi. Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken Rab Tanrı onun
kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı, Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir
kadın yaratarak onu Adem’e getirdi” (Yaratılış 2:21-23). Bu ayette, Havva’nın Adem’in
kaburga kemiğinden yaratıldığı anlatılmıştır. Öte yandan Tevrat’ta yer alan Âdem ile
Havva’nın yerleştirilmiş oldukları Aden Bahçesi’nden çıkarılış öyküsünde ise yılanın
aldatmasına kanan kişi Havva’dır (Yaratılış 3:1-24). Benzer örnekler çoğaltılabilir. Öncelikle
dini en doğru ve gerçekçi anlayan Hz. Peygamberin, eşlerine şiddet uyguladığı ile ilgili
herhangi bir haber ve rivayet bulunmamaktadır. Üstelik rivayetlerde tam aksi bulunmaktadır.
Şöyle ki “Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme en iyi
olanınızım” (Tirmizi, “Menakıb”, 64) hadisinde konuya açıklık getirilmiştir. Söz konusu
mesele ile ilgili en belirgin rivayet, “Bilesiniz, kadınlarınız üzerinde hakkınız var,
kadınlarınızın da sizin üzerinde hakkı var” şeklindeki hadistir (Buhari, Edeb, 38). Öte yandan
kendisine evlilik teklifi yapan kimselerin nasıl bir olduğunu soran kadınlara, o şahsın durumu
hakkında bilgi verirken, kadına şiddet kullananları özellikle belirtmiştir. Nitekim Fatıma adlı
bir hanım sahabinin aktardığı doğrultusunda, “Muâviye b. Ebû Sufyân ile Ebû Cehm’in
benimle evlenmek istediklerini peygambere söyledim. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle
dedi: “Ebû Cehm, dayağı elinden bırakmayan ve kadınları döven (eli sopalı) birisidir;
Muâviye ise son derece fakirdir, malı mül yoktur. Sen Usâme b. Zeyd ile evlen” (Ebû Dâvud,
“Talâk”, 39; Tirmizî, “Nikâh”, 38). Öte yandan Hz. Peygamber, kendisine zina isnat edilen
ama bunu reddeden kadına herhangi bir yaptırım uygulamamıştır (Ebû Davud, “Hudud”, 30).
Burada hataları örtme ilkesinden hareket edilmiş ve Hz. Peygamber isnat ile ilgili soruşturma
yapmamış ve kadının beyanatını esas almıştır. Hz. Peygamber ve kadın hukuku ilişkisini
anlama bakımından şu gelen olay dikkat çekicidir: Berîre, Hz. Âişe’nin hizmetinde bulunmuş
ve ardından da azat edilmiştir. Onun bu azat süreci İslam fıkhında bazı hükümlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Nitekim bu husus hadislerde onun adıyla belirgin bir şekilde
mevcuttur. Onun azat edilmesiyle bağlantılı şartlar konusunda Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: “Böyle şart ileri sürmek bâtıldır. Eger yüz şart bile koşsa Allah’ın hükmü daha
doğru ve daha sağlamdır” (Buhârî, “Büyû”, 73). Berîre hürriyetine kavuşunca artık Mugîs ile
evli kalma mecburiyetinde olmadığını öğrendi ve ondan ayrıldı. Kocası onu çok seviyordu.
Berire’nin kendisini terk etmesine dayanamadı. Medine sokaklarında ağlayarak dolaşmaya
başladı.
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Mugîs’ın gözyaşları içinde Mecnun gibi dolaşmasına hayret eden Hz. Peygamber, bir gün
amcası Abbasa: “Mugîs’in Berîre’ye olan aşkına, onun da Mugîs’e karşı duyduğu nefrete
hayret etmiyor musun?” diye sormuştu. Bir gün perişan halini Efendimize arzeyledi ve bu
konuda şefaat etmesi için yalvardı. Bu olay İbn Abbas kaynaklı bir hadis-i şerifte olay şöyle
geçmektedir: Hz. Peygamber, Berîre’ye: “Keşke tekrar kocana dönsen!” buyurdu. Berîre de:
“Ey Allah’ın elçisi! Böyle yapmamı bana emrediyor musun?” diye sordu. Hz. Peygamber:
“Hayır, sadece aracılık yapıyorum” buyurdu. Bunun üzerine Berîre: “Benim ona ihtiyacım
yok, dedi (Buhârî, “Talak”, 16; Ebû Davud, “Talak”, 21; İbn Mâce, “Talak”, 29). Hz.
Peygamberin “İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır” (İbn Mâce, “Mukaddime”
17) hadisi, tüm Müslümanları kapsamaktadır. Burada ayrıcalıklı bir kesim yoktur. O dönemin
şartları içerisinde devrim nitelikli bir buyruk olan, Hz. peygamberin kadınların okuma-yazma
öğrenmelerini istediği ve teşvik ettiği bilinmektedir. O, Şifa bint Abdillah isimli kadına
“Hafsa’ya yazı yazmayı öğrettiğin gibi nemle duasını da öğretsene” buyurmuştur (Ebû
Dâvud, “Tıp” 18). Bu hadiste o dönemin imkanları doğrultusunda kadının öğretmenlik
görevini üstlenmesini teşvik etmiştir. Usuliddin alanını ana konusu yapan Kelam ilminde
kadın ile ilgili bir tartışma konusu oluşmuş ve bu doğrultuda peygamberler arasında kadın
bulunup bulunamayacağı konuşulmuştur. Aslında bu konu kelam alimlerinin ilgisini pek
çekmemiştir. Bunun nedeni, konuyla ilgisizlik olmadığı açıktır. Zira bu husus, inanç konuları
arasında değildir. Kelam alimleri peygamberler arasında kadınların da bulunup bulunmadığı
mevzusunda iki farklı görüş sahip olmuştur. Bunun imkânı daha çok Ehl-i sünnet’in Eş’ari
okulu tarafından ileri sürülüp, benimsenirken, bir diğer okul olan Matüridiler tarafından
öngörülmemiştir. Bu sonuç ise konunun Ehl-i sünnet alimleri arasında iki taraflı bir yaklaşım
olduğunu ve her iki kesiminde kendisine özgü savunma kanıt ve kaynakları bulunduğunu
göstermektedir. İlk dönem kelam alimleri arasında konu ilgi görmemiştir. Özellikle yakın
dönemde bu husus dillendirilmeye başlanmıştır. Buna göre çağlara göre şekillenen ifade
biçimlerinden sarfınazar, farklı yaklaşımlara rağmen tartışılmaya değer görülmemiştir. Bu ise
kelam alimlerinin cinsiyet alanında ayrımcılık üzerinde durmadıklarının bir göstergesidir.
İnanç konuları akıl ve iradenin temayülüyle gerçekleştiği için, davranışlarla doğrudan alakası
yoktur. Bunu Ehl-i sünnet alimleri, “Amel, imandan bir parça değildir” şeklinde
açıklamışlardır. Bunun anlamı ise, dini tutum ve davranışlar, muamelat ve ibadetler, amelin
doğrudan göstergesi değildir. Buna gör kadınlarla ilgili hükümler, her Müslümanın sorumlu
olduğu ibadet ve ahlak ile ilgilidir. Bu ise kişiye göre değiştiği için, hükümler ve fetvalar,
kişiye göre şekillenmektedir. İslam’ın ana yapısını oluşturan inanç konularında, cinsiyet
ayırımı söz konusu olamaz.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Kur’an-ı Kerim ayetlerine genel bir bakış yapıldığında, merhamet, adalet ve hak asıl bir ilke
olduğu anlaşılmaktadır. Zulüm, haksızlık, kötülük ve şiddet yasaklanmıştır. Ancak bazı özel
durumlarda ve istisnai olgularda, temel ilkelere bağlı kalmak şartıyla birlikte, pratikte değişim
söz konusu olabilir. Önceki dinlerle karşılaştırma yapıldığında İslamiyet’in kadın konusuna
önem verdiği, kadını koruduğu ve daha da önemlisi ilahi buyruklarda kadın-erkek ayrımı
yapmadığı görülmektedir. Dinin özünü teşkil eden ve usuliddin olarak adlandırılan iman
nesneleri olan inanç ilkelerinde, tüm insanlar eşit derecede muhatap ve sorumludur. Ancak
füruiddin ve fıkhı oluşturan ve insanlararası ilişkileri düzenleyen muamelat ve ibadetlerde,
herkes eşit düzeyde muhatap olmamış ve bazı özel durumlara yönelik olarak değerlendirme
ve hükümlerde bulunulmuştur.

36

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Bu konuda ana vurgu, kadın-erkek mukayesesi değil, özel duruma ait, zaman, zemin ve
şartların oluşturduğu olgulara yöneliktir. Böyle durumlarda ise herkes benzer bir statüde
konumlandırılabilir. Günümüzde bireysel bazda bazı kişilerin uyguladığı kadına yönelik
şiddetin ana gerekçeleri arasında dini metinlere başvurmak, sağlıklı bir yaklaşım değildir. Zira
kadınla ilgili özenle yapılan vurguları gözardı ederek, bir ve en fazla iki ayet üzerinden
hareketle, şiddeti tasvip etmek, Kur’an’ın genel-geçer amacının farkında olmamak demektir.
Söz konusu ayetler de farklı bağlamlarda değerlendirilebilir. Ancak bu konuda ilgili ayetleri
yerel şartlar, kültürel düzey ve geleneksel uygulamalar doğrultusunda yorumlayan
müfessirlerin yaklaşımlarını da kendisine özgü olarak değerlendirmek gerekmektedir. İslam
dini statik değil, dinamiktir. Bu nedenle tüm Kur’an ayetleri, çağların verileri doğrultusunda
farklı şekilde yorumlanabilir. Öte yandan sorunun hukuki boyutundaki fetva türü verilere de
Hanefi hukukun ilkelerin oluşturan ünlü Mecelle genel ilkeleri arasında yer alan, “Ezmanın
tagayyürüyle, ahkam tağayyür eder” prensibi doğrultusunda yaklaşılabilir. Zaman, çağ ve
şartların değişmesi ve gelişmesiyle, fetva türü hukuki kurallar, değişebilir. Buna göre kadına
şiddeti onaylayan ve bunu da dini referanslarla destekleyen kimselerin çıkardıkları sonuç,
göreceli olup, değişebilir. İslam kültüründe kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler daha çok
Yahudi kaynakları menşelidir. Sözgelimi Kur’an, Havva’dan hiç bahsetmezken, tefsirlerde
yer alan veriler, tamamen Tevrat kaynaklıdır. Öte yandan Kur’an’da Havva’nın Adem’in eğe
kemiğinden yaratıldığı görüşüyle ilgili bir bilgi de mevcut değildir. Bu yönlü hadislerin de
Yahudi verilerine dayanan İsrailiyat olduğu anlaşılmaktadır. Sözgelimi İslam kültüründe
Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan “Şeytan, Havva’yı kandırdı”
şeklindeki bir bilgi mevcuttur. Ancak Tevrat verileri ekseninde oluşmuştur. Kur’an ise bunun
tam aksini söylemektedir. Nitekim, “Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Âdem!
Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" (Taha 20/120) ayeti
belirgin bir şekilde Şeytan’ın önce Adem’i aldattığını söylemektedir. Tüm alanlarda ve
konularda olduğu gibi kadınlarla ilgili değerlendirme, hüküm ve fetvada, öncelikle Kur’an
başvuru kaynağı olmalıdır. Ardandan sahih hadisler gelmektedir. Hadisleri anlamak için de
Hz. Peygamberin uygulamalarına başvurulmalıdır.
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THE STATUS AND RIGHTS OF WOMEN MENTIONED IN ISLAM
Rehana Kanwal
National College of Business Administration and Economics, Department of Islamic Studies
Abstract
History testifies that women were oppressed for a long period of time. In the past era, women
were tyrannized. Men would buy and sell the women to fulfill their own pleasures of life. The
Arabs even considered the women a cause of shame and used to bury the young girls alive.
No social status was given to the women in most of the world's civilizations.
Islam not only gave women the right to survive but also determined their status as a mother,
daughter, wife and sister. By confirming their religious, social, economic, legal and
administrative role, Islam guaranteed their rights. As a result, a civilization was created in
which women were considered an important part of the society. The Prophet (peace be upon
Him) elevated women to the highest possible level of dignity and greatness.
The women were also entitled to the rights of dower, alimony, respect and honor. As mothers,
they were conferred a great status and paradise was laid under their feet. The obedience of
one’s mother was made the source of success in this world and the hereafter.
It acknowledged their right of property and intervention in this right was held to be unlawful.
It set the stoning and other adultery punishments for criminals in order to protect chastity and
respect of women. Their testimony was acknowledged as rightful. They were allowed to
preach the religion of Islam.
The importance of women's rights in the foundation of the modern Muslim state is recognized
as true, provided that the establishment and provision of the rights are in accordance with the
Islamic teachings. In this article, women’s rights will be described in the light of Islamic
teachings.
Keywords: Women’s rights, right to inheritance, right of dower, alimony, marriage, divorce.
Introductions:
“O ye believe! Enter in to Islam whole heartedly; and follow not the footsteps of the evil; for
he is to you an avowed enemy.”i
Islam has deep concerned to the basic human rights. A systematic arrangement has made for
the economic, social and cultural rights of man. Islam has used these rights as legal orders. It
supported them all the legislations that are needed to ensure their implementation. Neither the
provisions of the universal declaration of human rights, nor the international Covenant of
women’s rights have gone as far as Islam. They remained as moral recommendations not
guaranteed by any legal safeguards. Under Islamic legal system these rights constitute
imperative obligations and must be enforced by legislative and executive guarantees.
Islam declares the equality of male and female in these rights. This equality based on the
doctrine that man and female has the same human nature. Relations between man and women
are characterized by reciprocal rights and obligations, expect for the obligation incumbent on
men to assume leadership of the family and to provide for the expenses. It is stated in the
Quran: “And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness and
men are a degree above them.”ii
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We know that Islam introduced historic radical changes in favor of women in the legal
domain.
Women in pre-Islamic Arabia
A review of women's low status in pre-Islamic times provides a perspective on the extent of
the reforms which the Qur'an introduced to improve their position in classical Islam. In a
primitive society threatened by poverty and starvation female babies who did not have the
same potential for individual strength and mobility as males, often represented a great burden.
One manifestation of this attitude was the pre-Islamic practice of female infanticide. It
existence is attested to in the Qur'an:
When news is brought to one of them of the (birth of) a female (child), his face darkness, and
he is filled with inward grief! With shame does he hide himself from his people because of the
bad news he has had! Shall he retain it (on sufferance and contempt), or bury it in the dust?
Ah! What can evil (choice) they decide on .iii
Because they were stronger and more agile than women, most of the tasks necessary in a
society of nomads (ability) to fight as warriors, to attack animals, to seize food), were better
done by men. Women, who were easily overcome by force and who spent much of their lives
weakened by pregnancies or tied down with the care of children, could easily become
liabilities to a tribe. They were often in the danger for their kin. Thus, social conditions and
the necessities of survival accounted for women's low social position.
In addition, the lowering of women's status can be attributed to the types of marriage that
were contracted. In ancient Arabia, two main categories of marriage can be distinguished, one
based on female kinship (Sadiqa) and the other based on male kinship (ba'l). In sadiqa
marriage the wife stayed with her tribe while her husband sometimes came from a foreign
tribe. The wife had the right to choose her husband, to receive him in her tent and to dismiss
him when she wished. Sadiqa marriages involved no subjugation of the wife. She and not her
family received a gift from her prospective husband in consideration of the marriage. No
witness or guardines were necessary since the marriage was based solely on the consent of the
two parties. It did not involve any contract with the wife's kin. Thus the sadiqa marriage
corresponded to the law of mother kinship. Children belonged to the wife's tribe since her kin
did not contract with the husband to relinquish their rights to the wife or her children.
Two types of sadiqa marriage existed, mut'a or temporary marriage and what Robertson Smith
calls "beena" a more permanent marriage through which the husband settled with his wife's
tribe.iv
Women's Social Rights and its protection:
Islam has given women a very high social status with full social security. Hazrat Muhammad
(peace be upon Him) raised the status of women as mother, sister, wife and daughter and
specified special rights for each.
Women As a wife:
The welfare of women starts before marriage in terms of seeking the right partner. The
Prophet (peace be upon Him) said:
“If a suiter whose faith and conduct you are satisfied with comes to you, marry him your
daughter. If you do not, there will be affliction on earth and gross corruption.”v
Only love, mutual respect, and understanding between husband and wife will bring peace to
the family. A person you assume of with weakness might be better than you in the eyes of
creator, or you might get the results through your patience, which is described " if ye take a
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dislike to them it may be that ye dislike a thing, and Allah (SWT) brings about through it a
great deal of good".vi
It advices that husband should try to understand and forgive his wife even if she has
weakness.
In Quran, it is stated a women has similar rights as she has her obligation.
ﻭﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬی ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
Women have rights similar to what they owe in recognized manner.vii
These rights should be perfomed by men and by the fulfillment of the right, a man can
become a true Muslim.
Hazrat Muhammad (peace be upon Him) said that:
ﺧﻴﺮﮐﻢ ﺧﻴﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠہ ﻭﺍﻧﺎ ﺧﻴﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠﯽ
(The best among you is h, who turns best for his family.)viii
In Surah Al- Nisaa it is ordered to behave well with women.
ﻓﻌﺴٰ ﯽ ﺍﻥ ﺗﮑﺮﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠہ ﻓﻴہ ﺧﻴﺮﺍ ﮐﺜﻴﺮﺍ ﻭ ﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﺎﻥ ﮐﺮﻫﺘﻤﻮﻫﻦ۔
(Live with them in the recognized manner. If you dislike them, then it is quite likely that you
dislike something and Allah has placed a lot of good in it.)ix
In Surah Al- Baqra it is stated that
ﻫﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﮑﻢ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﻬﻦ
(They are apparel for you, and you are apparel for them.)x
Women as a Mother:
Islam lay emphasize on paying respect to parents, and dutiful to them, and obey the. It was
instructed:
"To be good to parents", and especially reminding about mother "in travail upon travail, did
his mother bear him, and in years twain was his weaning."xi
Prophet said, " Paradise is at the feet of your mother and guides us to be kin, and dutiful to
mother.”xii
In answering to questions by one of his companions, "Who most deserves (my) reverence?
Prophet said: ' Your mother ' and he repeats it for three times, then said, "Your father".
From this, one could be clearly observed that islam place more favored to "mother" than
"father".xiii
Women As a Daughters and Sisters:
The Holy Qur'an was revealed to the Prophet Muhammad (peace be upon Him) while the
darkness of ignorance covered the Arabian Peninsula. At that time, women were treated as
rubbish, sex objects, or being counted them as their livestock animals, sons were favored
more than daughters, and daughters were buried alive. Regarding female infanticides,
prohibited by Prophet saying that, "Allah (SWT) has forbidden you to bury your daughters
alive.xiv "And similarly in the Qur'an, “When the female (infant) buried alive, is questioned for what crime she was killed"xv, bury it in the dust? What an evil (choice) they decide on."xvi
All these practice and attitude towards women were forbidden by Prophet Muhammad
(P.B.U.H) reminding them the punishments of hereafter.
At the same time, the rewards are promised regarding kind treatment of daughters. The
Prophet said, "whoever is in charge of these daughters and treats them generously, then they
will act as a shield from him from the (Hell) Fire"xvii, Who ever has three daughters, or three
sisters, two daughters, or two sisters and he keeps good company with them and fears Allah
(SWT) regarding them, then paradise is for him."xviii
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Women and Religion:
Islam provides all religious and social rights to women. She can participate in religious
sermons, marriages and other social activities.
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺎﺫﻧﮑﻢ ﻧﺴﺎءﮐﻢ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﺫﻧﻮﺍ ﻟﻬﻦ۔، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
(Ibn Umar said that the messenger of Allah (peace be upon Him) said if your women seek
permission to visit mosque, you should permit them.)xix
Women can participate in all religious and worships and this is the responsibility of
government to make specific arrangements in the mosques where women may freely
participate in prayers. Similarly, the government is also responsible to protect women's
religious and social rights.
In Islam's social system, the basic feature is that it has made men responsible for state and
society's responsibilities while relieving women from the economic, political and defense
responsibilities and advised them to stay firm at the domestic front. The men have been made
bound to look after financial requirements of women.
Economics Rights of female (women) in Islam:
Women have been given shares in the property of father, brother, son and husband etc. The
husband was made bound to pay her dower.xx All these rights make women financially
stronger where in either father can intervene nor her husband. Similarly, if she earns
something through hard work, it is her sole ownership and if she spends anything out of such
income at her free will, it is "Sadqa" on her behalf which will be rewarded hereafter by Allah
Almighty.xxi
Islam has made a woman owner and administrator of her house and she should give
preference to her home on her outer activities. She should not destroy her family and house.
After fulfillment of her domestic, expertise and aptitude.
Freedom of Speech and Education:
It is interesting to note that a woman, in the period of Holy Prophet (peace be upon Him) was
fully enjoying the right. A Muslim woman could express her opinion not only before her
husband but also before Holy Prophet (peace be upon Him).
If we see towards Qur'an we find chapter twenty eight started with the name of a Muslim
Woman. Arguing and litigating with the Holy Prophet regarding her husband. Qur'an states:
"Allah has indeed heard the statement of a woman who pleads with the concerning her
husband and carries her complaint to Allah." xxii
Then we know that the wives of Holy Prophet also litigated before Him regarding their
maintenance. At the time a women was free to ask any type of question from Holy Prophet
(peace be upon Him), for that she was not required to ask her father or husband. Whenever
she wanted, she had to go to Holy Prophet directly without any hesitation and prior
permission of her husband. There are number if Ahadith which prove that she did not need
permission from her husband to do so. In this way she enjoyed the right of getting knowledge
and to learn from Holy Prophet. It is important to note that knowledge includes all types of
permissible knowledge, whether religious or scientific.
Because majority of Qur'an verses and Ahdith mentioned this word in absolute and in general
terms.
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Qur'an states:
"Allah will raise up to ranks those of you who believe and who have been granted knowledge
and Allah is well acquainted with all you do."xxiii
Holy Prophet said:
"Who travels for learning and knowledge, God makes easy, him/ her way to paradise."xxiv
Here the word who includes both man and woman. In another Hadith it is reported from Anus
b. Malik that Holy Prophet said:
"Get knowledge whether in China, because getting knowledge is an obligation."xxv
It is clear that at that time there was no Islamic knowledge in China. Then Holy Prophet had
to arrange separate sitting with women to teach them properly, through women had to attend
meeting with men. It shows that how our great Prophet was concerned with the education of
women. It is also proved that co- educational discussion is also allowed. It is reported that
Umm Al-Fadl participated in the discussion with male Sahabah regarding the fast of the day
of A'rfah. Some were saying that Holy Prophet had fast while others were denying it. Then
Umm Al-Fadl sent a bowl of milk to Him. Holy Prophet drank it and He was on camel.xxvi
We see that how women were active and confident. It also indicates that a women posses
ability to understand the situation and to solve the problem in sophisticated manners. She has
full capacity to participate in educational discussion. This is possible only if woman has
knowledge on equal basis. The fact is that only knowledge can expand the vision and
exposure of woman. By getting knowledge she is be able to grow up and to train her children
properly. She learns to manage time and life.
In our society, freedom of Speech is often used against the woman. This male dominant
society does not like freedom of expression from her daughter, sister, and wife and from his
female colleague, Here I would like to quote saying of a woman to Hazrat Umar, The great
Caliph of Muslim Ummah:
“O Umar! Allah has given us right of unlimited dower and you are going to prevent us by
limiting it; does not God say in Quran:
“And if you have given on of them a treasure, do not take back anything from it.”xxvii
Then Hazrat Umar said: “Woman is right and Umar has made mistake.”xxviii
This happened in a general meeting with Muslims. This shows the freedom of speech for
women in interesting manners. Women, at that time were bold and could not afford any
negligence regarding the rights. They had to attend every meeting called by Caliph without
the permission of their husband. It also proves contribution of woman in the legislation.
Al-humdulillah, we have good and positive thinking for our mothers. Only here we act upon
Ahadith that paradise in under the foot of mother. But until this stage, she has lost all her
capacity, strength and energy to do any work. In majority cases, a woman in our society
succeeds to get respect and to give suggestions after the marriage of her children. This
practical situation simply means that we respect only weak and helpless, deaf and dump
female. Will Allah ask us only about our mothers?
Freedom of Social and Political activities:
Islam regulates every affair of the individual in detail manners. The life of Muslims is ruled in
its entirety by the Shariah which spells out the precise rules and regulations governing
individual relations with God as well as with fellows.
Since Islam considers a woman a social being, so allows her to participate in social gatherings
and to contribute in social development. It is easy for us to hold the social fabric of the
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Islamic society through the history of the Muslim Ummah. We see that Muslim woman has a
strong contribution in the development of Muslim society. During the period of Holy Prophet
and his companions whenever Muslims were called for a meeting or some gathering, women
hurried toward it and no one had to forbid them. Were all of them without husbands or
guardians? It is reported from Khuwla bint Qays that in the period of Holy Prophet, Hazrat
Abu Bakr and in early days of Hazrat Umer, we (women) had together in the Mosque, we had
friendship with each other, we talked to each other and some of us treated the sickness of
eyes.xxix
Talking about these gatherings Allamah Ibn-al-Qayyam Al-Jawziyah writes:
What the Madni people reported about the speeches of Holy Prophet (peace be upon Him), it
seems that they have stated that Holy Prophet kept silence regarding the issue of women to go
to homes, to appear in mosques and to attend the social and general meetings, when it was
announced.xxx
In a Hadith it is reported from Anas b.Malik:
"When Holy Prophet( peace be upon Him) intended for jihad, He had to take Umm-e-Saleem
and some other women with Him. They had to drink water to wounded Muslims and treated
them.xxxi
In another Hadith Umm-e-Atiyah reported that they were ordered to go outside the homes on
Eid day, even unmarried and Hayeza were also asked to go to mosque. Hayeza were asked to
remain behind the people, to say takbeer and to participate in pray.xxxii
This Hadith indicates the unmarried female was stuck at Home until Holy Prophet ordered her
to go outside to enjoy Eid day. But married women were free to attend social and religious
ceremonies. The Holy Prophet allowed a woman Asma bin A'mies to treat the children
through spiritual way(Dam).
Another Muslim Ansari woman, Umm-e-Sharik was very rich and generous. Many
companions of Holy Prophet (peace be upon Him) come and stay at her home. She had to
attend her guests.xxxiii
Woman can express her right of politics. We also know that Hazrat Ayesha used her political
right by demanding retaliation of Murder of Hazrat Uthman. No companion objected that
being a woman she had no right to participate in such political issues.Thus Hazrat Ayesha and
communication with Arab leaders from all cities. They wrote letters to her. They gift her.
Hazrat Ayesha had to reply them and accept their gifts.xxxiv
Freedom of Professions and Business:
Allah said in Qur'an:
"And when the prayer is finished then ye may disperse through the land And seek of bounty
of Allah." xxxv
Islam appreciates working and earning. It is this reason that it favors the unlimited rights of
ownership, it motivates it believers to do work hard and condemns the begging. This right of
working and earning is a fundamental right of human being, man and woman. For man it is an
obligation to work, to earn and to spend on her family. For woman it is permissible
profession, job and business. To carry on her professional activities, it is her right to
communicate, to deal, to enter in to any contract and to travel.xxxvi
It is her right of human being to work and to upgrade his living standard. According to
Islamic Jurisprudence permissibility or Mubah does not depend upon the necessity. So it is
not correct when it is said that female can adopt profession only in case of necessity.
Necessity permits prohibited things. The only condition is that this permissible matter should
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not in clash with her duties that is to look after her children and to care for the property of her
husband and to attend her husband heart heartedly. We have number of examples that a
Muslim woman in the period of Holy Prophet (peace be upon Him) was enjoying this right
with full freedom. She earned and spent and become a source of prosperity for her family.
The best example is the work of Hazrat Asma bint Abi Bakr. She had to work outside to
home; she assisted her husband with her own desire. Her husband Abdullah b. Zubair never
asked about her activities. According to Jamhur al-Ulema:
"She was doing so with her own desire because she was not under obligation to assist her
husband outside the home.xxxvii
Once she sold her female slave and got money, meanwhile Hazrat Zubair come and asked her
to give him that money. She replied that she had given it in the way of Allah. Her husband did
not mind it.xxxviii
It is reported from Abdullah b. Abbas that Holy Prophet took women to Jihad and they were
given share from Mal-e-Ghanimat.xxxix
Another Hadith is that Umm-e-Mubashir Ansariyah was a farmer and cultivated her farm, and
Holy Prophet appreciated her.xl
Ant of Jabir b. Abdullah did work to collect dates during her waiting period when she was
divorced by her husband and Holy Prophet allowed her to do so. Though, she was advised not
to do work by her relatives.xli
For this Hadith it appears that she was not facing the problem of maintenance. It is stated in
Tabqat al-Kubra that Hazrat Zainab wife of Abdullah was skillful. She knew handy craft. She
had to prepare goods and sell it. She asked Holy Prophet if she spend money on her husband
and children. Holy Prophet replied her that it will be reward able.xlii
It shows that she was not spending on her family before it.
An Ansari woman whose slave was a carpenter, asked Holy Prophet to make for Him a stage
of wood (Minber). Then she ordered her slave to prepare Minber of Holy Prophet. There was
no report that she did it with prior permission of her husband.xliii
On another occasion Holy Prophet ordered Shifa bint Abdullah to teach Hazrat Sufiyah. A
woman had to clean the mosque and Holy Prophet appreciated it. When she died Holy
Prophet performed her funeral prayer.xliv
It is reported that whenever any trade delegation come to the city all men and women had
together around it to know the rates of goods and to buy things and Holy Prophet was among
them but He never prohibit women from coming there.xlv
The best example is that Hazrat Zainab wife of Holy Prophet was professional; she dyed the
animal's skin. She stitched it and earned and then had to give in the way of Allah.xlvi
It means that a woman can work or adopt of profession even if there is no necessity because
other wives of Holy Prophet did not do any work as a profession. Then there is no report that
Holy Prophet audited her regarding her income and expenditures.
To conclude this section, i would like to say that women in period of Holy Prophet played a
significant role in the cultural and intellectual advancement of the Muslim society. There was
hardly any phase of life where women did not contribute. They enjoyed a degree if freedom
that was rare in the contemporary period of Muslim world. Though, in presence of such rich
religious and cultural history it seems unnecessary to legislate in favor of women yet certain
steps have been taken by all governments of Pakistan to protect women from discrimination
and harassment. Let me discuss these legislations made by different governments in favor of
women of Pakistan.
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Discussions And Conclusions
From all the reasons presented above, both Muslim men and women are equal in status in
terms of their rights, though both have different opportunities and responsibilities. Men and
women are being created from the same source, thus, both are accountable for their actions.
Women are highly respected in terms if their role in family as mother, daughters, wife and
sisters, and the rewards and punishments are given regarding their treatment. In Islam, women
have the full rights in areas of education, economics, politics, religious practices and carrier
choices. Moreover, they have the rights in choosing their partner, asking for divorce, child
custody and their financial allowances.
Women rights as human rights movement was only started in Western countries from 18th
and more actively in 19th century. One study conducted by Alotaibi (2016) concluded that
Islam is a feminist religion which favor and empower women.
Muslim women secured their rights and freedoms over 1400 years ago with the arrival of
Islam. "It is proved without doubt that Islam is neither backward nor repressive in respect of
its treatment of women.
And "No other religious book and no other reformer has done one tenth of what the Holy
Qur'an or the Holy Prophet Muhammad has done to raise the position of women (Maulana
Muhammad Ali).
The women just have to claim back their rights which have already been before there before,
neither overburdening themselves, nor neglecting their roles as caregiver, and supporter of a
family.
Though the women rights have clearly laid down in Islam, a big gap between theory and
practice are giving rise to many problems. Islam makes the pursuit if education obligatory;
however in most of the Muslim societies, girls are not encouraged to continue their higher
education. On the other hand some Muslim families are so westernized that their women look
at the house chores and childrearing as insignificant and trivial work. In both cases, either due
to no education or to secularized education, Muslim societies face problems with women who
increasingly becoming victims of these problems.
Thus, contemporary Islam demands the revival of the prominent of women in both theory and
practice.
Women regardless of skin color, race or culture, should never be neglected and abused.
Domestic violence or rape violates women's freedom of movement and their right to security.
"The best wat to respect cultural diversity and advocate for women's rights is to focus on
those practices of concern to women in their own countries and to support their efforts to do
accordingly."
For this, the rights and equality of women from the Qur'an and Sunnah source should be
promoted to improve public awareness, prevent discrimination, and abuse against women.
Suggestions
In this regards, some suggestions are as follow:
1. They should be separate institutions and departments for women so that they are not mixed
up with men and be able to observe veil.
2. Separate transport should be arranged by various government departments like universities
and hospitals for women so that they are free from the tension of non-availability of decent
transport where women’s veil might be affected.
3. Separate hospitals and health care units should be established for women.

46

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

4. Women doing government jobs should be posted closer to their homes and should not be
compelled to roam about for her posting closer to her home address.
5. There should be clear legislation for the protection of women and their sanctity whereby if
somebody violate that, he may be given exemplary punishment.
6. Official accommodations should be provided to women employees on priority.
7. Sufficient government accommodations should be constructed in all relevant departments
to cater for the women accommodation problems.
8. Harassment of women should be severely discouraged by punishing those harass women
and such cases should not be given media coverage and access.
9. Media should be restricted from defaming women employees.
10. There should be no male employees as far as possible in women specific departments,
hospitals, schools, colleges and universities.
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PROTECTION OF WORKING WOMEN'S RIGHTS IN THE LIGHT OF ISLAM
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Abstract:
Men and women are the backbone of human civilization and both play their due roles in the
society. In the present era, women are found engaged in every walk of life. Their potential
was appreciated in the fields of education, research and medical since long but now they have
also prominence in the fields like army, politics, games, culture, economy, engineering and
even avionics. Woman of the modern era is now a good mixture of a conscious wife,
affectionate and educated mother and an active worker by increasing her importance and
status through achievements in all walks of life.
The main purpose of the paper was to identify the rights of women at work place and to
highlight the protection given by Islam for the rights of working women. The study was
descriptive in nature. Relevant Hadiths and the examples from the lives of Sahaba regarding
the justification of women to work and how their rights to be protected, was discussed. The
need of the honor is to create a protected environment for women to work with dignity,
without the fear of harassment and abuse which will in turn bring higher productivity and
better equality of life at work. The importance of working women's rights in the foundation of
the modern Muslim state is recognized as true, provided that establishment and provision of
the rights are in accordance with the Islamic teachings.
In this article, Protection of working women's rights will be described in the light of Islam.
Keywords: working women, teaching of Islam, women rights protection, harassment,
protected environment.
Introduction:
Men and women are the backbone of human civilization and both play their due roles in the
society. No doubt that the role of men very important wide and encompassing in the
development of society and state. However, if we analyze and probe the role of women in this
regards, it is not than that of men. A bigger position of the state's evolution, stability, growth
and development is dependent on the role of women. In every developed society, women have
significant role. Woman is the focus of family, which makes a society. Hence, development of
any society is measured with the role of women in a nation's development and civilization.
Present role of Women and their Problem:
In the present era, women are found engaged in every walk of life. Their potential was
appreciated in the fields of education, research and medical since long but now they have also
prominence in the fields like army, politics, games, culture, economy, engineering and even
avionics. Woman of the modern era is now a good mixture of a conscious wife, affectionate
and educated mother and an active worker by increasing her importance and status through
achievements in all walks of life.
Today's educated women in view of their nature and interest want to expand their activities
beyond the four walls of their homes. There are many causes of such approach by women.
There are some women who do not consider their home sufficient for the satisfaction of their
spiritual and intellectual potentials. Such women are of God gifted intelligence and potential
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which they want to employ it for constructive works and projects of their nation and state.
Their goals and objectives of life are of highest standards. They keep themselves engaged in
various fields at local and national levels. The spirit of such women is not against the
teachings of Islam rather it needs appreciation at society, national and state levels.
Such women are as respectable and honorable as those sitting at their homes as such women
who get education and skills to employ it for the society's development and growth deserve
more appreciation, support and respect. They not only take active part in the education of
women but also have a positive role in the guidance and grooming of men as sons, brothers
and grandchildren etc.
Some women opt for services outside their homes due to financial constraints in order to help
out their families to meet the day to day expenses. There are many factors which force women
to work outside their homes.
At times women don't have their male head to earn bread and butter for their family. A widow
has to feed her children through working in any capacity. She has poor young girls who opt
for jobs to earn money to fulfill dowry demands of their in-laws, besides, reducing financial
burden of their families. In some cases, man's income is too meager to cope with their
financial requirements. In such a back ground women want to help their male family members
so that financial burden is reduced on their shoulders.
Today's women work in different offices, factories, boutiques, other business centers and
practicing as doctors and health practitioners in various hospitals and health centers besides,
teachings in schools, colleges and universities. They also work as domestic servants by
washing dishes, cleaning houses and washing and ironing clothes etc. Examples of such
hardworking women are numerous in the Islamic history.
As far as our society in concerned, we usually find such women being exploited. The harsh
reality in such cases is that such injustices with women are usually initiated from our own
homes. A married woman's main issue is to have understanding with her husband as well as
grooming of her children. Usually working woman in our society are facing a chronic
problem of their husbands, fathers, brothers, and in some cases, their sons non-cooperation
with them. In case a working woman fails to fulfill some of her domestic responsibilities due
to reasonable and plausible excuse, they are confronted with many problems.
A woman who contributes towards the national development in the form of various jobs and
assignments performed by her, should be encouraged for their positive role, but unfortunately,
they are rather discouraged by men through various tactics like teasing, chasing, harassing
besides, considering them inferior, weak, vulnerable and helpless. Such a behavior confronts
women with psychological problems which create hurdles for their active role in the society.
Solution of the problems faced by such womenmay be resolved through Government's
policies and various schemes. In the past, Muslim women performed their responsibilities in a
good way and assisted their husbands, brothers, sons, and fathers in their earnings as
well.Today, if a daughter, sister, or wife does the same job, the society should assist her in the
fulfillment of her responsibilities rather than creating hurdles and problems in her way.
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Women Jobs and the Teachings of Islam:
Quran narrates the role and responsibilities of a woman as directed in the light of the Holy
Prophet Muhammad (P.B.U.H). Allah (SWA) says in the Holy Quran:
xlvii
ﻭﻗﺮﻥ ﻓﯽ ﺑﻴﻮﺗﮑﻦ ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴۃ ﺍﻻﻭﻟﯽ
Remain in your homes, and do not display (your) beauty as it is used to be displayed in the
days of earlier ignorance.
In another Hadith of the Prophet Muhammad (P.B.U.H), Hazrat Aisha R.A quotes that the
Holy Prophet (P.B.U.H) said:
xlviii
ﻋﻠﻴﮑﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎﻧہ ﺟﻬﺎﺩﮐﻦ
Just have it at home is their Jihad.
On another occasion he said:
ﺍﻻ ﮐﻠﮑﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﮐﻠﮑﻢ ﻣﺴﻮﺅﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘہ ﻓﺎﻻﻣﻴﺮ ﺍﻟﺬی ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺍﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘہ ﻭﺍﻟﺠﻞ ﺭﺍﻉ ﻋﻠﯽ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺘہ
ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺭﺍﻋﻴۃ ﻋﻠﯽ ﺑﻴﺖ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﻫﯽ ﻣﺴﺆﻭﻟۃ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﺭﺍﻉ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨہ ﺍﻻ
xlix
ﻓﮑﻠﮑﻢ ﺭﺍﻉ ﻭ ﮐﻠﮑﻢ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘہ
Not to you is a shepherd and all of you are responsible for his flock valomir which the people
shepherd and is responsible for his flock and the man is the shepherd of his household and is
responsible for them and the woman is the shepherd over the house of her husband and son
and are responsible for them and the servant is the shepherd of master's wealth and is
responsible for him Each of you is a shepherd and all of you are responsible for his flock
It means that Islam has played the best role for women to be at home to educate and groom
her children while making men responsible to fulfill economic and financial requirements of
women. However, it does not mean in any way that women should be confined to her home.
We can see in Surah Noor and Surah Ahzab which are about the women purdah outside her
home.
O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers that they
should draw down their shawls over them. That will make it more likely that they are
recognized, hence not teased. And Allah is Most Forgiving, Very-Merciful.l
And tell the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts,
and must not expose their adornment, except that which appears thereof, and must wrap their
bosoms with their shawls.li
Likewise, getting education is the obligation of both men and women. As the Holy Prophet
(P.B.U.H) said:
Seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and woman Islam didn't keep women
confined only to fields of education but she can also work in the fields of agriculture, medical,
industries and trade. In short, a woman can step out from her home for the noble purposes.
There are examples that women of the old era performed very well in the fields of trade,
industry, farming, education and judiciary. Hazrat Sohaib Bin Saad (R.A) quoted a woman
who yielded cane in her fields. She used to serve Hazrat Sohail and other Companions of the
Prophet (P.B.U.H) with the sweet prepared of cane whenever they used to visit her on
Friday.lii Likewise, Sahabia Qeela asked the Prophet (P.B.U.H) that she was doing sale
purchase business.
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liii

ﺍﻧﯽ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﺍﺑﻴﻊ ﻭ ﺍﺷﺘﺮی
She also enquired guidance about other issues. Hazrat Abdullah Bin Masood (R.A.)'s wife
was an artisan. Once she asked the Prophet (P B.U.H) that she was an artisan and selling
handicrafts through which she meets her financial requirements, as there was ni other source
of income of her husband and children.
liv
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠہ ﺍﻧﯽ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻨﻌۃ ﺍﺑﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﯽ ﻭﻻ ﻟﺰﻭﺟﯽ ﻭﻻ ﻟﻮﻟﺪی ﺷﯽء۔
She sought guidance from the Prophet whether she could spend her income on her family?
The Prophet (P.B.U.H.) replied that whatever she would spend on them, she would be
rewarded by Almighty Allah.
lv
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠہ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﮏ ﻓﯽ ﺫﻟﮏ ﺍﺟﺮ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺎﻧﻔﻘﯽ ﻋﻠﻴﻬﻢ۔
So, under unfavorable conditions, if a woman works hard in a dignified manner in order to
support herself and her family instead of begging and becoming a burden on the society, it
would not only be a source of pride for her but the woman will be rewarded on the day of
judgment as well.
Women's Social Rights and its protection:
Islam has given women a very high social status with full social security. Hazrat Muhammad
(peace be upon Him) raised the status of women as mother, sister, wife and daughter and
specified special rights for each.
The welfare of women starts before marriage in terms of seeking the right partner. The
Prophet (peace be upon Him) said:
“If a suiter whose faith and conduct you are satisfied with comes to you, marry him your
daughter. If you do not, there will be affliction on earth and gross corruption.”lvi”
Only love, mutual respect, and understanding between husband and wife will bring peace to
the family. A person you assume of with weakness might be better than you in the eyes of
creator, or you might get the results through your patience, which is described " if ye take a
dislike to them it may be that ye dislike a thing, and Allah (SWT) brings about through it a
great deal of good".lvii
It advices that husband should try to understand and forgive his wife even if she has
weakness.
In Quran, it is stated a women has similar rights as she has her obligation.
ﻭﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬی ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
Women have rights similar to what they owe in recognized manner.lviii
These rights should be performed by men and by the fulfillment of the right, a man can
become a true Muslim.
Hazrat Muhammad (peace be upon Him) said that:
ﺧﻴﺮﮐﻢ ﺧﻴﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠہ ﻭﺍﻧﺎ ﺧﻴﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠﯽ
(The best among you is he, who turns best for his family.)lix
In Surah Al-Nisaa it is ordered to behave well with women.
ﻓﻌﺴٰ ﯽ ﺍﻥ ﺗﮑﺮﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠہ ﻓﻴہ ﺧﻴﺮﺍ ﮐﺜﻴﺮﺍ ﻭ ﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﺎﻥ ﮐﺮﻫﺘﻤﻮﻫﻦ۔
(Live with them in the recognized manner. If you dislike them, then it is quite likely that you
dislike something and Allah has placed a lot of good in it.)lx
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In Surah Al- Baqra it is stated that
ﻫﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﮑﻢ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﻬﻦ
(They are apparel for you, and you are apparel for them.)lxi
Men and women have similar social status in Islam. Genetically and physically men have
superiority over women, but in other fields, men and women have almost similar potentials
and status. Islam suggests such measures for women's social protection and defense which
makes women rights easier and sure. In this regards, the role of the state is very important and
effective as compared to family and society. State is like a shelter for both genders. Provision
of justice to the public is the basic responsibility of a government, which cleans the society
from evils like cruelty, violence crimes and injustices for keeping the public happy.
ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺳﻠﻨﺎ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ۔
(We have indeed sent Our Messengers with clear proofs, and sent down with them the Book
and the Balance, so that people may uphold equity.)lxii
Islam provides all religious and social rights to women. She can participate in religious
sermons, marriages and other social activities.
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺎﺫﻧﮑﻢ ﻧﺴﺎءﮐﻢ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﺫﻧﻮﺍ ﻟﻬﻦ۔، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
(Ibn Umar said that the messenger of Allah (peace be upon Him) said if your women seek
permission to visit mosque, you should permit them.)lxiii
Women can participate in all religious and worships and this is the responsibility of
government to make specific arrangements in the mosques where women may freely
participate in prayers. Similarly, the government is also responsible to protect women's
religious and social rights.
In Islam's social system, the basic feature is that it has made men responsible for state and
society's responsibilities while relieving women from the economic, political and defense
responsibilities and advised them to stay firm at the domestic front. The men have been made
bound to look after financial requirements of women.
Economics Rights of female (women) in Islam:
Women have been given shares in the property of father, brother, son and husband etc. The
husband was made bound to pay her dower. All these rights make women financially stronger
where in either father can intervene nor her husband. Similarly, if she earns something
through hard work, it is her sole ownership and if she spends anything out of such income at
her free will, it is "Sadqa" on her behalf which will be rewarded hereafter by Allah
Almighty.lxiv
Islam has made a woman owner and administrator of her house and she should give
preference to her home on her outer activities. She should not destroy her family and house.
After fulfillment of her domestic, expertise and aptitude.
In Islam, women are not barred in any way from earning livelihood. However, there are
certain conditions which should be fulfilled by all Muslim women in any way:
a. Women job should not affect her domestic responsibilities like grooming of her
children. Further, her children should not be deprived of her natural love being her
basic responsibility.
b. Job or employment should be such that it does not affect women's dignity, respect and
status negatively.
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c. Women should observe Hijab and simplicity while going out for their jobs whereas
usually women do not care in this regard, as some women do not observe Hijab while
going outside their homes for jobs.
d. Women should avoid as much as possible working in mixed men-women
organizations and departments. Preferably, the job should be in women institutions.
e. For joining jobs, women should have the permission and approval of their father,
husband or brother so that the family system remains intact and stable.
Freedom of Professions and Business:
Allah said in Qur'an:
"And when the prayer is finished then ye may disperse through the land And seek of bounty
of Allah." lxv
Islam appreciates working and earning. It is this reason that it favors the unlimited rights of
ownership, it motivates it believers to do work hard and condemns the begging. This right of
working and earning is a fundamental right of human being, man and woman. For man it is an
obligation to work, to earn and to spend on her family. For woman it is permissible
profession, job and business. To carry on her professional activities, it is her right to
communicate, to deal, to enter in to any contract and to travel.lxvi
It is her right of human being to work and to upgrade his living standard. According to
Islamic Jurisprudence permissibility or Mubah does not depend upon the necessity. So it is
not correct when it is said that female can adopt profession only in case of necessity.
Necessity permits prohibited things. The only condition is that this permissible matter should
not in clash with her duties that is to look after her children and to care for the property of her
husband and to attend her husband heart heartedly. We have number of examples that a
Muslim woman in the period of Holy Prophet (peace be upon Him) was enjoying this right
with full freedom. She earned and spent and become a source of prosperity for her family.
The best example is the work of Hazrat Asma bint Abi Bakr. She had to work outside to
home; she assisted her husband with her own desire. Her husband Abdullah b. Zubair never
asked about her activities. According to Jamhur al-Ulema:
"She was doing so with her own desire because she was not under obligation to assist her
husband outside the home.lxvii
Once she sold her female slave and got money, meanwhile Hazrat Zubair come and asked her
to give him that money. She replied that she had given it in the way of Allah. Her husband did
not mind it.lxviii
It is reported from Abdullah b. Abbas that Holy Prophet took women to Jihad and they were
given share from Mal-e-Ghanimat.lxix
Another Hadith is that Umm-e-Mubashir Ansariyah was a farmer and cultivated her farm, and
Holy Prophet appreciated her.lxx
Ant of Jabir b. Abdullah did work to collect dates during her waiting period when she was
divorced by her husband and Holy Prophet allowed her to do so. Though, she was advised not
to do work by her relatives.lxxi
For this Hadith it appears that she was not facing the problem of maintenance. It is stated in
Tabqat al-Kubra that Hazrat Zainab wife of Abdullah was skillful. She knew handy craft. She
had to prepare goods and sell it. She asked Holy Prophet if she spend money on her husband
and children. Holy Prophet replied her that it will be reward able.lxxii
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It shows that she was not spending on her family before it.
An Ansari woman whose slave was a carpenter, asked Holy Prophet to make for Him a stage
of wood (Minber). Then she ordered her slave to prepare Minber of Holy Prophet. There was
no report that she did it with prior permission of her husband.lxxiii
On another occasion Holy Prophet ordered Shifa bint Abdullah to teach Hazrat Sufiyah. A
woman had to clean the mosque and Holy Prophet appreciated it. When she died Holy
Prophet performed her funeral prayer.lxxiv
It is reported that whenever any trade delegation come to the city all men and women had
together around it to know the rates of goods and to buy things and Holy Prophet was among
them but He never prohibit women from coming there.lxxv
The best example is that Hazrat Zainab wife of Holy Prophet was professional; she dyed the
animal's skin. She stitched it and earned and then had to give in the way of Allah.lxxvi
It means that a woman can work or adopt of profession even if there is no necessity because
other wives of Holy Prophet did not do any work as a profession. Then there is no report that
Holy Prophet audited her regarding her income and expenditures.
To conclude this section, i would like to say that women in period of Holy Prophet played a
significant role in the cultural and intellectual advancement of the Muslim society. There was
hardly any phase of life where women did not contribute. They enjoyed a degree if freedom
that was rare in the contemporary period of Muslim world. Though, in presence of such rich
religious and cultural history it seems unnecessary to legislate in favor of women yet certain
steps have been taken by all governments of Pakistan to protect women from discrimination
and harassment. Let me discuss these legislations made by different governments in favor of
women of Pakistan.
Discussions And Conclusions
From all the reasons presented above, both Muslim men and women are equal in status in
terms of their rights, though both have different opportunities and responsibilities. Men and
women are being created from the same source, thus, both are accountable for their actions.
Women are highly respected in terms if their role in family as mother, daughters, wife and
sisters, and the rewards and punishments are given regarding their treatment. In Islam, women
have the full rights in areas of education, economics, politics, religious practices and carrier
choices. Moreover, they have the rights in choosing their partner, asking for divorce, child
custody and their financial allowances.
Women rights as human rights movement was only started in Western countries from 18th
and more actively in 19th century. Muslim women secured their rights and freedoms over
1400 years ago with the arrival of Islam. "It is proved without doubt that Islam is neither
backward nor repressive in respect of its treatment of women.
And "No other religious book and no other reformer has done one tenth of what the Holy
Qur'an or the Holy Prophet Muhammad has done to raise the position of women (Maulana
Muhammad Ali).
The women just have to claim back their rights which have already been before there before,
neither overburdening themselves, nor neglecting their roles as caregiver, and supporter of a
family.
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Though the women rights have clearly laid down in Islam, a big gap between theory and
practice are giving rise to many problems. Islam makes the pursuit if education obligatory;
however in most of the Muslim societies, girls are not encouraged to continue their higher
education. On the other hand some Muslim families are so westernized that their women look
at the house chores and childrearing as insignificant and trivial work. In both cases, either due
to no education or to secularized education, Muslim societies face problems with women who
increasingly becoming victims of these problems.
Thus, contemporary Islam demands the revival of the prominent of women in both theory and
practice.
Women regardless of skin color, race or culture, should never be neglected and abused.
Domestic violence or rape violates women's freedom of movement and their right to security.
"The best wat to respect cultural diversity and advocate for women's rights is to focus on
those practices of concern to women in their own countries and to support their efforts to do
accordingly."
For this, the rights and equality of women from the Qur'an and Sunnah source should be
promoted to improve public awareness, prevent discrimination, and abuse against women.
In a nutshell it may be said that Islam does emphasize on women to give attention to her home
by focusing on the grooming of her children and their education but it in no case bars women
from doing jobs and employments outside her home rather it encourages her in this regard. In
this regard the role of men, society and state is very important for the protection of women
and their rights in the society.
Suggestions
In this regards, some suggestions are as follow:
1. They should be separate institutions and departments for women so that they are not mixed
up with men.
2. Separate transport should be arranged by various government departments like universities
and hospitals for women so that they are free from the tension of non-availability of decent
transport where women purdah might be affected.
3. Separate hospitals and health care units should be established for women.
4. Women doing government jobs should be posted closer to their homes and should not be
compelled to roam about for her posting closer to her home address.
5. There should be clear legislation for the protection of women and their sanctity whereby if
somebody violate that, he may be given exemplary punishment.
6. Official accommodations should be provided to women employees on priority.
7. Sufficient government accommodations should be constructed in all relevant departments
to cater for the women accommodation problems.
8. Harassment of women should be severely discouraged by punishing those harass women
and such cases should not be given media coverage and access.
9. Media should be restricted from defaming women employees.
10. There should be no male employees as far as possible in women specific departments,
hospitals, schools, colleges and universities.
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The Right of Independent of Ownership:
This involves the right to manage for a woman to own money and property independently.
She is at liberty to buy, sell, mortgage, lease, borrow or lend and sign contracts and legal
documents. Also, she can donate her money, act as a trustee and set up a business or
company. This right cannot be altered whether a woman is married or single. When she is
married she enjoys a free hand over the dower while she is married or divorced. This
independent economic position is based on Quranic principles, especially the teaching of
Zakat, which encourages women to own, invest, save and distribute their earnings and savings
according to their discretion. It acknowledges and enforces the right of women to participate
in various economic activities.
The Right to Work Opportunities:
Islam does not forbid women to work and have a job outside the home as long as the external
work does not interfere with her home obligations and lower her dignity. On the contrary
Islam granted women the right to hold a job and involve her actively in trade and commerce.
During the early Islamic period, women often helped men in their outdoor work and were
allowed to move about freely with men. The Prophet himself encouraged his wives and
daughters to engage in gainful work. He said ‘the most blessed earning is that which a person
gains from his own labor. Hazrat Khatijah’s astuteness and business acumen made hers the
most widespread among the Quraish.
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ABSTRACT
Allah Almighty created all creatures for human being and created human for His worship and
devotion. Allah Almighty first created Adam and then created Eve ( )ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻮﺍ. َِﻟ َﻴ ْﺴ ُﻜﻦ
" (189: ﺇِ َﻟ ْﻴ َﻬﺎ۔۔۔۔)ﺍﻻﻋﺮﺍﻑSo that He can get relief from her. And the combination of the two gave
life to many men and women. Allah Almighty created men and women and gave superiority
to men over women. Due to this virtue, from the Islamic point of view, the responsibility of
food, clothing and shelter was placed on men. So that men should realize this responsibility
And treat women kindly. But historical studies have shown that women are not treated well in
different religions and nations. In this article we will discuss the social status of women; these
are the points that will be discussed.
(1) The place of woman in Greek and Roman civilization.
(2) The status of women in Hinduism.
(3) The status of women in Judaism.
(4) The status of women in Christianity.
(5) The status of women in Islam.
Keywords: Quran, Torah, Gospel, Veda, Society, Nations, Religions, Religious Books,
Islam, Judaism, Christianity, Hinduism
INTRODUCTION
Men should realize this responsibility and treat women well, but historical studies have shown
that women have not been treated well in different religions and nations. Prof. Dr. Hafiz
Ziauddin writes in his book "Women before Islam and after Islam, “The followers of some
religions persecuted the woman by calling her a slave. The followers of some religions
humiliated her by calling her worse than the animal. Distance from women is the cause of
salvation and some nations have killed and buried women alive.”1 Nowadays, human rights in
general and women's rights are discussed in particular. Place and status of a woman varies
according to different religions, regions, societies and environments. Today, Europe has used
to women in the name of freedom and has received many benefits in the name of freedom, but
even today the woman could not get the right place which is her natural and innate right.
Allah Almighty has made woman honorable and great, but the humiliation and disgrace with
which the ancient ignorance has thrown her into the pit of humiliation and the modern
ignorance has given her the lure of freedom is not hidden from anyone.
1

Zia-ud-Din, Prof. Dr. Hafiz Syed, Women before Islam and after Islam, Al Noor Health and Education Trust
Manzoor Colony Karachi and Rahat Education Trust Karachi, August 14, 2006, p.20.
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On the one hand, the ancient ignorance deprived from her right to life, while the modern
ignorance encouraged her to wander in every field of life and took her out of the four walls of
the house and made him a candle party. Ignorant people made her a toy of play and games,
insulted her worst and put an end to her oppression. The pages of history show how woman
has endured misery and abomination in every age and how cruelly she has been thrown into
such humiliation. Woman has lost her dignity and has become a victim of slavery in the name
of freedom, but when the cloud of mercy fell by Islam, its status suddenly changed and it
found its original place. The benefactor of humanity, the Holy Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) bestowed great blessings on human society. He (SAW) explained their
duties as a mother, sister, wife and daughter and made them a candlestick and raised them to
the highest position of honor and respect and explained in detail the Shari'ah rules for men
and women. Today, even Western nations are fed up with women's enslavement, because, in
Western civilization, the consequences of this undue freedom are manifested in the form of
adultery and immorality. It is a pity that a Muslim woman today seems to be struggling to
achieve the same freedom while Islam determines her rightful place, status and rights and
duties through the Qur'an and Hadith. Maulana Ihsan-ul-Haq Shabhaz writes in his book
"Islam, Women and Europe" mentions the great benevolence of Islam on women and the
atrocities of the West and compares the atrocities of Islam against women and the atrocities
committed on women in the name of freedom of the West. Islam made woman the queen of
the house, Europe humiliated her as Supermarket. Islam sanctifies as mother, sister, daughter
and wife. Europe has crossed all the boundaries of humanity and destroyed the society on the
worst basis of adultery, immorality and misconduct. Islam, through the injunctions of the veil,
provided protection for the chastity of women while Europe inflicted humiliating
consequences on chaste families by spreading the vicious net of cinema, VCR, dish, and cable
and internet. Through co-education and arranging court marriages through its judicial system
and decorated with women its assemblies through his political system. Europe used women's
natural subtleties against Islam and spread such filthy propaganda that today it feels that Islam
is against women's rights and Europe is their protector, but the reality is opposite. Islam has
given a real status to woman which is the status of mother, sister, daughter and wife. It is
briefly described here through different civilization and religions. 2Now the position and
status of women in different religions and different civilizations is briefly described here.
The Place of Woman In Greek Civilization
Greeks is considered to be the oldest civilization in field of science and art in human history,
but in this center of civilization and culture, woman was not respected. To the Greeks, woman
was a lowly creature and he was the only man worthy of respect. “Socrates, who was a
famous philosopher at that time, had this idea about women: “There is no more sedition in the
world than a woman.”3 In Greek mythology, an imaginary woman, Pandora, was described as

2

Abu Saeed Ehsanul Haq Shahbaz, “Islam, Women and Europe” Dar-us-Salaam - Leeke Road Chauburji,
Lahore, January 2004, p: 23.
3
http://lib.bazmeurdu.net/women-in-different-societies-urdu-book
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the cause of all human suffering.4 Khwaja Abdul Muntaqam wrote by reference of
Encyclopedia Britannica, In these words "in ancient Greek civilization, woman was so
degraded that she became a slave girl. The women were imprisoned in their homes, she was
deprived of education. She considered her as a household item.”5
The Place of Woman In Roman Civilization
Maulana Syed Jalaluddin writes about the status of women in Rome: “women were
considered to be like slaves, the man married for the purpose of taking advantage from his
wife, she was not considered eligible for any position, and Even his testimony was not trusted
in any case. She had no legal rights in the Roman Empire. Even during the heyday of
Babylonian civilization, women were bought and sold; she was also deprived of property
rights. Fathers would sell their daughters when needed.”6
The Status of Women In Hinduism
Hinduism is one of the oldest religions in the world. Historically, most historians believe that
Hinduism originated when the Aryans invaded the subcontinent in 1700 BC. Prior to the
arrival of the Aryans, the woman was considered the head of the family in the Dravidian
civilization and was regarded with respect and importance. As far as the Vedic age is
concerned, the status of women also looks better, but over time, women's rights began to be
neglected.
Vedic Age: According to the Rig Veda, the original teachings of Hinduism were as follows.”
Husbands and wives should live together in love and take care of each other's rights, and if
they do not take care of each other, they shall be guilty of their Lord.” 7
Principles of Family in Rig Veda
“O men and women! You both enter this world in the Garah Ashram (family) and live happily
ever after. Never be hypocritical and when you go out on a journey or in any way, not to be
separated from each other.”8 Nihal Singh derives from this that a husband should have one
wife and one wife should have one husband because there are many mantras in the Vedas on
this type of marriage. On this basis, Brahmins, Kashtaris and Vaishyas are not allowed to
remarry, but Shudras are allowed.9 The bottom line is that if a Hindu man or woman wants to
remarry, he or she will have to become a shudra, which is why he or she may have introduced
the concept of the ritual sati, in which a woman was burned at the stake with her husband.
4

Syed Abul-Aula Maududi ‘Parda’(Urdu) p: 11 Central Maktab-e-Islami Publishers New Delhi (2012)
Khwaja Abdul Muntaqam ‘We, Our Prophet and Our Problems’(urdu) p: 58 ‘M Publications’ New Delhi
(2014)
6
International Women's Day:A Moment of Thought, Monthly of Life, June (2010), p. 36
7
Rig Veda, Ashtak: 8. Chapter: 3. Class: 27, Mantra: 1. Reference Introduction and Tafsir Veda ie Rig Veda
Adi Bhasha Bhumka Author Mehr Shi Swami Dayanand Saraswati, Translator Nihal Singh, Vidya Darpan
Meerut Press, 1898, p. 133
8
Rig Veda, Ashtak: 8. Chapter: 3. Class: 28, Mantra: 2. Reference Introduction and Tafsir Veda ie Rig Veda
Adi Bhasha Bhumka Author Mehr Shi Swami Dayanand Sarasowti, Translator Nihal Singh, Vidya Darpan
Meerut Press, 1898, p. 133
9
Rig Veda, Ashtak: 8. Chapter: 3. Class: 28, Mantra: 2. Reference Introduction and Tafsir Veda ie Rig Veda Adi
Bhasha Bhumka Author Mehr Shi Swami Dayanand Sarasowti, Translator Nihal Singh, Vidya Darpan Meerut
Press, 1898, p. 133
5
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Law of Manu
Therefore, according to the law of Manu, woman has always been considered weak and
unfaithful and she has always been mentioned with contempt.10 Women's habit is to lie
especially.11 It is necessary for a woman to be under the control of her father in her childhood,
to be under the control of her husband in her youth and after the death of her husband to be
under the control of her sons.12 The ritual of sati also reveals the status of woman in Hindu
Dharma. As soon as the husband dies, the woman dies alive. She could never remarry; her
fate would be nothing but ridicule and humiliation. The women, who were not sati, would
have to remain as housemaids of her husband’s brothers.13 The Sati ritual shows that Hindu
women have been deprived of inheritance. Her relatives will take the property but she will
have no share in it. At the same time, women were deprived of religious education. The
woman was not allowed to remarry. She had the option of becoming a sati or becoming a
widow.
The Status of Women In Judaism
Jewish traditions do not present a good idea about women. To them, woman is ugly and
cunning because, she lured Adam to eat the forbidden fruit of Paradise. In The Old Testament
is: "When God asked Adam, "Did you eat of the fruit of the tree which I commanded you not
to eat?"14Adam reply, she(Hazrat Hawwa AS) bore fruit and I ate it." So Allah addressed her
(Eve) and said: "I will greatly increase your pregnancy. You will give birth to a child with
pain and you will be attracted to your husband and he will rule over you15" Inherited a
woman's number comes after grandchildren. In the case of a male heir, she will be deprived.16
The Jews hated their wives during menstruation to such an extent that they separated them
from themselves, as, it clears from the tradition below:
17
"ِﺎﻣﻌُﻮﻫ ﱠُﻦ ِﻓﻲ ْﺍﻟﺒُﻴُﻮﺕ
ِ ﺿ
ِ  َﻭ َﻟ ْﻢ ﻳُ َﺠ،ﺖ ْﺍﻟ َﻤ ْﺮﺃَﺓ ُ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻟ ْﻢ ﻳ َُﺆﺍ ِﻛﻠُﻮﻫ ﱠُﻦ
َ  ﺃَ ﱠﻥ ْﺍﻟ َﻴ ُﻬﻮﺩَ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ِﺇﺫَﺍ َﺣﺎ،" َﻋ ْﻦ ﺃَﻧ ٍَﺲ
It is narrated from Hazrat Anas that the Holy Prophet (sws) said that when a Jewish woman
was menstruating, he (the Jews) would stop meeting, eating, drinking and sitting with her.
The Status of Women In Christianity
Christians considered women in the same way to be the greatest obstacle to faith and
spirituality, and understood separation from her as the highest part of religion, as evidenced
by the verses of the Bible and the views of Christian scholars. Paul wrote in one of his letters:
“Because man is not from woman but woman is from man and man is not born for woman but
woman is born for man.

10

Ban, Gustavi Ban, the Civilization of India Translated by Syed Ali Bulgrami, Shamshi Agra Press, 1913, p:
236.
11
Manu, Manu Smriti, Chapter 9, Mantra: 17.
12
Also، Manu, Chapter 5, Mantra: 147.
13
Civilization of India, p. 238.
14
Book of Genesis, Chapter 3: 11.
15
Also, Book of Genesis, Chapter 3: 11.
16
Encyclopedia of Bernatica, Essay on Judaism.
17
Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani (d.
241 AH) Musnad of Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Risalah Foundation, first edition, 1421 AH-2001, V: 16, p:
356, hadith: 12354.
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Therefore, because of the angels, a woman should have a sign of submission on her head”18
He wrote in another letter. “A woman must learn to obey quietly and I do not allow a woman
to teach or rule over a man, but to remain silent, because, Adam was created first. After that,
Eve and Adam did not cheat, but the woman fell into sin by cheating."19This verse shows that
a woman is born to obey a man quietly and a man often commits sins because of a woman. In
Christianity, marriage is not considered good because of the inferiority of women and because
they are primarily considered unclean and evil traps. Permission to marry in Christianity is
given in forcibly. So it is written in the Gospels:" There are some eunuchs (Khawaja sara20)
who are born like this from the mother's womb and there are some eunuchs who were made
eunuchs by men. And there are some eunuchs who have made themselves eunuchs for the
kingdom of heaven. He, who can accept, must accept"21 Similarly, in Christianity it is also
said to abstain from fornication, so Paul said despite allowing marriage." It is better for a man
not to touch a woman." He further wrote, "If you have a wife, do not try to separate from her.
And if you do not have a wife, do not seek a wife ... A married man worries about the world,
how to please his wife ... A married woman worries about the world, how to please her
husband”22
Don't Get Married; It Is Better Than Get A Marriage In Christianity
The Gospel says, "And if anyone thinks that I am depriving my daughter of her youth, who
has reached puberty and is in need, and then there is no sin in it, let her be married." But he
who is firm in his heart and does not need anything, but is able to carry out his intention and
intends in his heart that I will keep my daughter unmarried, he does well. So he who marries
his virgin does well. And he who does not marry does better. As long as a woman's husband
lives, she is bound by it. But when her husband dies, she can marry whomever she
wants……But in my opinion, I am happier if she stays the same.23 These Bible verses show
that, don’t get marriage, it is better than get a marriage, especially in Christianity. Although
marriage is a natural process, it should have been that like Islam, marriage was encouraged
and the virtues of marriage were explained, but this is not the case here. Islam is the religion
of nature. There is nothing in Islam against reason and nature. As directed by Allah in Holy
Quran:
24
ْ ِﻳﻦ َﺣ ِﻨﻴ ًﻔﺎ ِﻓ
َ ﻄ َﺮﺕَ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﱠﺍﻟ ِﺘﻲ َﻓ
َﺎﺱ َﻻ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻤﻮﻥ
ِ ﻖ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟ ِﺪّﻳﻦُ ْﺍﻟ َﻘ ِّﻴ ُﻢ َﻭ َﻟ ِﻜ ﱠﻦ ﺃ َ ْﻛﺜَ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻨ
َ ﻄ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻨ
ِ ﺎﺱ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻬﺎ َﻻ ﺗَ ْﺒﺪِﻳ َﻞ ِﻟﺨ َْﻠ
ِ َّﻓﺄ َ ِﻗ ْﻢ َﻭﺟْ َﻬﻚَ ِﻟﻠﺪ
But those who have done injustice follow the desires of their (ill-commanding) selves without
any knowledge (and guidance). So who can guide him whom Allah has held astray? And
there are no helpers for them.

18

1 Corinthians: 11:: 9, 10.
1-Timothy: 12-15.
20
Eunuchs (Khawaja sara in urdu who are called khunsa): who are neither male nor female
masculine lust nor seek a man like a woman.
21
Matthew 19:12
22
1 Corinthians: 7:: 2, 33, and 34.
23
1 Corinthians: 7: 36-40.
24
Al-room: 30
19
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The Position of Women In The Eyes of Christian Scholars And Philosophers: In the
context of similar verses in the Bible, Christian theologians and scholars have condemned
women and some have called them worse than slaves. The famous Christian theologian
Aquinas writes, "The woman is worse than the slave. The argument is that the subjugation of
slavery of (man slave) is not natural, but the woman slavery is natural because she is ruled by
her father, son and husband."25The well-known Christian commentator John described woman
as a domestic peril and a painted evil.26 Women's rights have been suppressed and some
women have been evicted from their homes without any reason, according to the Bible and
the views of scholars. And this persecution continued for centuries.
The Status of Women In Islam
The position that Islamic society has given to women is that they have been asked to stay at
home. 27" (( ﻭﻗﺮﻥ ﻓﯽ ﺑﻴﻮﺗﮑﻦRemain in your homes). Men are made more stable than women ,as
Allah says:، 28 ( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻗﻮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻨﺴﺎMen are in charge of women). Earning of money is
responsibility of men and housework is left to women. At the same time, they are bounded by
the limits of hijab and modesty, but their individual and independent status has been
maintained. Their rights have been given legal protection. At the same time, special
arrangements were made for the education and training of women, Because Islam is the only
religion that has saved women from a life as degrading and humiliating as animals and gave
them honor, dignity, and equal rights with men, because the relationship between husband and
wife has been declared as a legitimate means of human survival along with love and affection.
Therefore, special guidance has been given in the Qur'an to take care of this relationship.
Rights and duties of both are explained in detail. Allah says:
29
ٍ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﺁ َﻳﺎ ِﺗ ِﻪ ﺃ َ ْﻥ َﺧ َﻠﻖَ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺃ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ ﺃ َ ْﺯ َﻭﺍ ًﺟﺎ ِﻟﺘَ ْﺴ ُﻜﻨُﻮﺍ ِﺇ َﻟ ْﻴ َﻬﺎ َﻭ َﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣ َﻮﺩﱠﺓ ً َﻭ َﺭﺣْ َﻤﺔً ِﺇ ﱠﻥ ِﻓﻲ ﺫَﻟِﻚَ َﻵ َﻳﺎ
َﺕ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍﻡ َﻳﺘَ َﻔ ﱠﻜ ُﺮﻭﻥ
And one of His signs is that He created mates for you from yourselves that you may find rest
in them, and He (Allah) put between you love and compassion; most surely there are signs in
this for a people who reflect.
In this way, the rights of husband and wife over each other are described in these words and
the rights of both are given equal status.
30
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﺩَ َﺭ َﺟﺔٌ َﻭ ﱠ
ٌ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ ِﺰ
ﻳﺰ َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ
ِ َﻭ َﻟ ُﻬ ﱠﻦ ِﻣﺜْ ُﻞ ﱠﺍﻟﺬِﻱ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ
ّ ِ ﻭﻑ َﻭ ِﻟ
َ ﻠﺮ َﺟﺎ ِﻝ
And they (men and women) have rights similar to those against them in a just manner, and the
men are a degree over them, and Allah is Mighty, Wise.
The Holy Prophet (SAW) used to say:31"ُﺼﺎ ِﻟ َﺤﺔ
 َﻭ َﺧﻴ ُْﺮ َﻣﺘَﺎﻉِ ﺍﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ ْﺍﻟ َﻤ ْﺮﺃَﺓ ُ ﺍﻟ ﱠ،ٌ"ﺍﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َﻣﺘَﺎﻉ
The world is a thing to be enjoyed and the best of all the useful things in the world is a
virtuous woman.

25

Christian Analysis and Study, p. 394. Reference Thomas Aquina, "Sama Theologica, vol. 3, p. Xxxix."
Christianity Analysis and Study, p: 394. Reference Will Durant ... The Age of Faith New York. 1950, p. 325
27
Al-Ahzab: 23.
28
Al-Nisa: 37
29
Al-Room: 21
30
Al-Baqrah: 228.
31
(A) Ibn-e- Majabu, Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, and Majah, the name of Abu Yazid
(deceased: 273 AH) Sunan Ibn Majah House Revival of Arabic Books - Faisal Issa al-Babi al-Halabi, age: C: 1,
p: 596, hadith: 1855 ( ۔B) Sahih Muslim, C: 2, p: 1090 Hadith: 1467۔
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This is stated in another hadith:
32
"ﻭﻑ
ِ  ۔۔۔۔ َﻭ َﻟ ُﻬ ﱠﻦ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﺭ ْﺯﻗُ ُﻬ ﱠﻦ َﻭ ِﻛﺴ َْﻮﺗ ُ ُﻬ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ، َﻓﺈ ِ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ ﺃ َ َﺧﺬْﺗ ُ ُﻤﻮﻫ ﱠُﻦ ِﺑﺄ َ َﻣﺎ َﻧ ِﺔ ﺍﻟﻠ ِﻪ،ﺎء
ِ ﺴ
َ "ﺍﺗﱠﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ِﻓﻲ ﺍﻟ ِّﻨ
Fear Allah regarding women. Indeed, you have taken them as a trust from Allah. Their food
and drink is upon you according to the Shari'ah.
There is another hadith:
33
ْ  َﻗﺎ َﻟ،َﺸﺔ
" َﺧﻴ ُْﺮ ُﻛ ْﻢ َﺧﻴ ُْﺮ ُﻛ ْﻢ ﻷ َ ْﻫ ِﻠ ِﻪ َﻭﺃَﻧَﺎ َﺧ ْﻴ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ﻷ َ ْﻫ ِﻠﻲ:ﺳﻠﱠ َﻢ
َ " َﻋ ْﻦ َﻋﺎ ِﺋ
ُ  َﻗﺎ َﻝ َﺭ:ﺖ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
Hazrat Ayesha (RZ) narrates a hadith from the Holy Prophet (sws) that he said: The best of
you is the one who is better with his family and I am the best with my family.
The Status of Woman As A Mother
Islam has also honored and respected woman as a mother. She is entitled to the best treatment.
Heaven is said to be under the feet of the mothers. As Rasool of Allah says:
34
ْ ﺳ ﱠﻠ َﻢ
ﺳﻮ ُﻝ ﱠ
" ﺍﻟ َﺠ ﱠﻨﺔُ ﺗَﺤْ ﺖَ ﺃ َ ْﻗﺪَ ِﺍﻡ ْﺍﻷ ُ ﱠﻣ َﻬﺎﺕ:
ُ " َﻗﺎ َﻝ َﺭ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺍﻟﻠ ِﻪ
The Messenger of God, peace be upon him, said: Paradise is under the feet of mothers.
In the Qur'an, mothers and fathers are forbidden to say "Uf". Thus, the command of the
mother is to be cursed and deprived of Paradise. It is only Islam that gives respect to a
woman. Other religions have humiliated her by making her a "showpiece" for sports and lust.
And this filthy behavior violated the sanctity of mother, daughter, sister and wife. Women
should consider whether Islam or any other religion is the protector of their honor, chastity
and femininity. And should they think that they should be sincere with Islam or with the
similarities of disbelief and its dirty ways?
The Status of Woman As A Daughter
Before Islam, Arabs used to give birth to their daughters alive. Islam protected them. In the
pre-Islamic era, women had no dignity and importance. Islam not only gave life to women but
also doubled the enjoyment of a life of dignity and respect in the society. Prophet of Islam
used to love Hazrat Fatima (RA) very much who is His daughter. He used to stand up when
he saw Hazrat Fatima (RA) coming and he used to put his hand on her with compassion. The
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever is tempted by giving
daughters treats them with love, and then they will become a barrier between him and the fire
of Hell.

32
Al-Nasa’i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin Ali al-Khurasani, (deceased: 303 AH) Al-Sunan AlKubra, Beirut - Foundation for the Resalah Edition: First Edition, 1421 AH - 2001 AH, C: 4: P: 155, Hadith:
3987۔
33
Al-Tirmidhi, Muhammad Bin Issa Bin Suwrah Bin Musa Bin Al-Dhahak, Abu Issa (deceased: 279 AH) Sunan Al-Tirmidhi - Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, Publication Year: 1998 AJ: 6, PJ: 192, Hadith: 3895 ۔
34
Al-Qada'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Salamah ibn Ja'far ibn Ali ibn Hakmoon al-Masri (d. 454 AH)
Musnad al-Shehab, Beirut, Al-Risalah Printing Foundation: Second Edition, 1407-1986. Volume 1, Page 102,
Hadith: 119.
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Holy Prophet says
ﺿ ﱠﻢ
ُ  ﻗَﺎ َﻝ َﺭ:َ َﻗﺎﻝ، ٍ" َﻋ ْﻦ ﺃَﻧ َِﺲ ﺑ ِْﻦ َﻣﺎﻟِﻚ
َ  َﺟﺎ َء َﻳ ْﻮ َﻡ ْﺍﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ ﺃَﻧَﺎ َﻭﻫ َُﻮ َﻭ،ﺎﺭ َﻳﺘَﻴ ِْﻦ َﺣﺘﱠﻰ ﺗَ ْﺒﻠُﻐَﺎ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ ﺳﻮ ُﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
ِ  َﻣ ْﻦ َﻋﺎ َﻝ َﺟ:ﺳ ﱠﻠ َﻢ
35
"ُﺻﺎ ِﺑ َﻌﻪ
َ َﺃ
Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) narrates from the Holy Prophet
(peace and blessings of Allah be upon him) that whoever raises two girls until they become
adults, he will be as close to me on the Day of Resurrection as these two fingers and
He(SAW) joined his fingers.
Similarly Ayesha narrates a narration from the Holy Prophet:
ْ َ  َﻓﺄ، َﺟﺎ َءﺗْ ِﻨﻲ ِﻣ ْﺴ ِﻜﻴﻨَﺔٌ ﺗَﺤْ ِﻤ ُﻞ ﺍ ْﺑ َﻨﺘَﻴ ِْﻦ َﻟ َﻬﺎ:ﺖ
َ  َﻓﺄ َ ْﻋ،ٍﺙ ﺗَ َﻤ َﺮﺍﺕ
ْ  َﻭ َﺭ َﻓ َﻌ،ًﺍﺣﺪَﺓٍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ ﺗ َْﻤ َﺮﺓ
ْ ﻄ
َ ﻁ َﻌ ْﻤﺘُ َﻬﺎ ﺛَ َﻼ
ْ  ﺃ َ ﱠﻧ َﻬﺎ َﻗﺎ َﻟ،َﺸﺔ
ﺖ
َ " َﻋ ْﻦ َﻋﺎ ِﺋ
ِ ﺖ ُﻛ ﱠﻞ َﻭ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ْ  ﺍﻟ ِﺘﻲ ﻛَﺎ َﻧ،َ ﺖ ﺍﻟﺘﱠ ْﻤ َﺮﺓ
 َﻓﺬَﻛ َْﺮﺕُ ﺍﻟﺬِﻱ، َﻓﺄ ْﻋ َﺠ َﺒ ِﻨﻲ ﺷَﺄﻧُ َﻬﺎ،ﺖ ﺗ ُ ِﺮﻳﺪ ُ ﺃ ْﻥ ﺗَﺄ ُﻛ َﻠ َﻬﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َﻓ، َﻓﺎ ْﺳﺘَﻄ َﻌ َﻤ ْﺘ َﻬﺎ ﺍ ْﺑ َﻨﺘَﺎﻫَﺎ،ِﺇ َﻟﻰ ِﻓﻴ َﻬﺎ ﺗ َْﻤ َﺮﺓ ً ِﻟﺘَﺄ ُﻛ َﻠ َﻬﺎ
ِ ﺸ ﱠﻘ
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ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ ﺻ َﻨ َﻌ
َ
ْ
"ﺎﺭ
ﻨ
ﺍﻟ
ﻣ
ﺎ
ﻬ
ﺑ
ﺎ
ﻬ
ﻘ
ﺘ
ﻋ
ﺃ
ﻭ
ﺃ
،
ﺔ
ﻨ
ﺠ
ﺍﻟ
ﺎ
ﻬ
ﺑ
ﺎ
ﻬ
ﻟ
ﺐ
ﺟ
ﻭ
ﺃ
ﺪ
ﻗ
ﻪ
ﺍﻟﻠ
ﻥ
ﺇ
:َ
ﻝ
َْ ْ َ ِ َ ِ ﻦ
َ
ُ ﺖ ِﻟ َﺮ
َ ﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ َِ َ َ َ ْ
َ ﺳﻮ ِﻝ ﺍﻟﻠ ِﻪ
َ
ِ
ِ  َﻓ َﻘﺎ،ﺳ ﱠﻠ َﻢ
Hazrat Ayesha (may Allah be pleased with her) said: A poor woman came to me who was
carrying two daughters. So I gave her three dates, so she gave each (daughter) one date and
intended to eat one date. He said, "Then his daughters asked for food. He cut the third palm in
half and gave it to them. I found it very strange. So I narrated the story to Allah's Messenger
(peace and blessings of Allah be upon him). He (SAW) said: Allah has made Paradise
obligatory upon him and saved him from Hell.
The Status of Woman As Sister, Aunt And Meternal Aunt
Islam has also given sanctity and respect to women as sisters. When Hazrat Sheema, the sister
of the Holy Prophet, came, she spread her sheet for her. On the occasion of Ghazwa Hunain,
He (SAW) forgave the prisoners of war because of his sister. Meternal aunt was given the
status of a mother. Similarly, other relationships such as aunts, grandmothers, meternal
grandmothers sisters in-laws' and brothers in-laws' wives, etc., the Holy Prophet said, "Those
who have given their daughter or sister in your marriage have the right to great respect."
Summary of Article: Here is a summary of our research.
(1) Many religions and civilizations were born in the world.
(2) The followers of every religion consider their religion to be the truth and prefer it to other
religions.
(3) Woman and man are the two wheels of the living car.
(4) People of different religions have different views about women.
(5) The status given to women by Islam has not been given to any religion or culture till date.
(6) Islam has given status to woman as mother, sister, daughter and wife.
(7) It is Islam that has made good treatment of women a means of goodness and salvation in
the Hereafter.
(8)
Suggestions/recommendations
(1) There should be held conferences and seminars on women's rights.
(2) Special attention should be paid to the education and training of women.
(3) There should be dialogue between different religions about women rights
(4) The rights that the Qur'an and Sunnah have given to women should be researched.
35

Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nishapuri (d. 261 AH) Al-Sahih Muslim, Beirut, Dar alAhyaa al-Tarath al-Arabi, vol. 4, p. 2027, hadith: 2630.
36
Also, Al-Sahih Muslim, Hadith: 2631
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ABSTRACT
Stevie Smith, a 20th century English poet and a novelist, left an indispensible mark on English
literature with her poetry. Having been widely acclaimed as a talented poet while she was still
alive, Smith enriched her works with her philosophical ideas and drawings. Such poetry
collections like Harold’s Leap (1950), Not Waving but Drowning (1957), Selected Poems
(1962), and many other contributed to her success as a world-wide famous poet. It is possible
to grasp the maturity process of a speaking persona in Smith’s poetry starting from her early
poetry up to her last works. As the speaking persona matures, philosophical content becomes
more intense. This study examines Stevie Smith’s poetry in terms of such topics like rejection
of categorisation, feminism, escape, death, and loneliness. In several of her poems it is easy to
see Smith’s struggle to escape categorisation in terms of content. This rejection of
categorisation leads Smith into a discussion of gender issues in her poetry, which becomes
more vivid in some of her poems where she questions the patriarchal order. Next, there is a
theme of escape through which Smith tries to express her ideas related to the suffocating
environment people may have. The idea of death in Smith’s poetry is a kind of mystery that
the speaking persona wants to deal with. The sense of estrangement and loneliness in Smith’s
poetry usually appears as a result of a lack of communication between people. Throughout the
study, it is possible to see that Smith’s poetry is difficult to pin down to a particular period or
theme because of her tendency to cross various boundaries. This study will come to a
conclusion by stating that Stevie Smith’s poetry is her way of expressing her ideas related to
the ever-changing world; she tries to challenge patriarchal world marked by fixed frames and
the existence of isolated individuals severed from each other.
Keywords: Stevie Smith, poetry, feminism, loneliness
INTRODUCTION
Stevie Smith was born in Hull, in 1902 and all her life lived in North England with her old
aunt. Smith’s fame as a poet came when she was alive, which is not usually granted to poets.
Smith died in 1971, and by that time she had become quite famous and had been widely
acclaimed as a talented poet. One of her distinctive characteristics as a poet is her doodling
without which her poetry would be incomplete (Steward, 1998, p. 69). Her collections
Harold’s Leap (1950) and Not Waving but Drowning (1957) have become the turning points
in Smith’s poetic career. And the collection of the 1960s, Selected Poems (1962), confirmed
her place as a talented poet in English literature. Stevie Smith’s poetry, in general, presents a
kind of Bildungsroman of a speaking persona because while her early poems present a
childish persona, her later poems are spoken by a more mature persona with a profound sense
of wisdom. Indeed, the poems of her latest period are spoken by an old, and sometimes, ill
persona with a slight tint of philosophical wisdom. Yet, what is challenging for a reader of her
poetry is the ability to grasp the common theme of Smith’s oeuvre. A variety of themes,
indeed, adds a sense of poetic richness to poems and reveals the poet’s linguistic competence.
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This study will focus on Smith’s poetry in terms of its variety of themes and will elaborate on
Smith’s rejection of categorisation, themes of feminism, escape, death and loneliness in her
poetry.
Rejection of Categorisation
Stevie Smith’s poetry endows the reader with a wide range of themes which enrich her poetry
and which, in fact, may be seen as one of the factors that contributed to her early success. This
variety can also be regarded as Smith’s rejection of any kind of categorisation. First, she
resists the order and the flow of time. Her poetry crosses the boundaries of time by jumping
from one period to another. For example, her desire to obtain social equality and her use of
conversational lyrics bring her back to 1930s. Narrative verse, ballads, children’s tunes, folk
songs and hymns take her from 1930s to 1940s. A variety of voices and feelings leads Smith
into the modernist period. Finally, the poet’s comments inserted into the poems in order to
address the reader and the absurd content of some poems provide a postmodern reading of
Smith’s works. Notwithstanding the variety of time periods in her poetry, Smith claims that
she has the characteristics of her time. Smith also argues that time should expand itself in
order to embrace everybody (qtd. in Anderson, 2007, p. 174). In other words, Smith fights
against the rigidity of time concept. For her, time she lives in should not have any boundaries;
it should include all other periods. In fact, by elaborating on this time concept, Smith
complains about the time that allows the dominance of the traditional literature which
relegates everything that does not fit into its context. This dominant traditional literature is
challenged by Smith by the integration of different types of genres into her poetry: parody,
pastiche, ballads, or nursery rhymes. Indeed, according to Dowson and Entwistle (2005),
Smith’s use of parody in her poetry helps her to eradicate the hierarchy between the voices (p.
113); thus, she challenges traditional literature. Smith’s portentous rejection of being
categorised in terms of themes or content in her poems is also seen in her ambivalent attitude
towards a particular subject or issue. For example, Smith can be both patriotic and scathing
towards wars, as it is seen in her “A Soldier Dear to Us” from The Best Beast (1969):
Now fifty years later
Basil has died of the shots he got in the shell crater
The shrapnel has worked round at last to his merry heart, I write this
For a memorial of the soldier dear to us he was.
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The voice of the speaking persona in the last line of the quoted part depicts the sense of a
patriotic speech, whereas the details provided about the shots the soldier got bear the tint of
criticism. Smith’s rejection of categorisation can also be seen in her sceptical attitude towards
religion. In her poem “Sunt Leones”, for instance, Smith integrates the serious matter of
Christianity with a theme of animals:
The lions who ate the Christians on the sands of the arena
By indulging native appetites played was now been seen a
Not entirely negligible part
In consolidating at the very start
The position of the Early Christian Church.
...
I only write this poem because I thought it rather looked
As if the part the lions played was being overlooked.
By lions' jaws great benefits and blessings were begotten
And so our debt to Lionhood must never be forgotten.
The poem throws the establishment of Christianity into doubt by bringing forth lions as the
main contributors to the religious basic structure. This, in turn, reveals her doubts about
religion. In her other poem, Smith dwells upon the fear/courage of death:
How foolish are the words of the old monks,
In Life remember Death.
…………………………………………….
How vain the work of Christianity
To teach humanity
Courage in its mortality.
Who would not rather die
And quiet lie
Beneath the sod
With or without a god?
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She questions the religious dictates about death; by capitalising the words Life and Death,
Smith questions whether human beings should remember death while they live. The poem
reveals the hallmark of Smith’s individuality – her fears of life, not of death. Death embraces
peace for Smith, as Sternlicht (1990) maintains, and religion prevents this peace casting only
fears on human beings (p. 44). In her two poems from Harold’s Leap, “No Categories!” and
“Do Not!”, Smith comes against religious hierarchies by questioning the function of angels.
For her, they thwart the communication between God and human beings. In other words,
Smith prefers a simpler way of God-human beings relationship, as Sternlicht states (1990, p.
63). In her “Thoughts about the Christian Doctrine of Eternal Hell”, from Selected Poems,
which describes her mental arguments with religion, Smith seems to be quite harsh towards
Christianity:
The religion of Christianity
Is mixed of sweetness and cruelty
Reject this Sweetness, for she wears
A smoky dress out of hell fires.
Specifying the name of the religion in the first line above, Smith implies that for her,
Christianity is a social construct. Indeed, the terms of sweetness and cruelty are personified
and attributed the negative characteristics of a person. These four lines are desperately lacking
any kind of hope or trust. Stevie Smith’s poetry provides a clue to her understanding and use
of language. Actually, her doodling accompanying her poems shows that for Smith, language
is not enough to express her emotions, feelings, or ideas:
She is a searcher. She wants to know the “whys” of life, she struggles to understand, to find
reasons, causes, explanations, and she does so fully appreciating the Wittgensteinian
handicap: language obfuscates rather than clarifies philosophical questions. In the twentieth
century the true poet, striving to communicate feelings and ideas, suffers great frustration and
existential angst (Sternlicht, 1990, p. 74).
As most poets acquiesce in and in a way struggle to overcome the inadequacy of language,
Smith finds her own way to fix this problem. As Anderson (2007) claims, Smith’s goes back
to her pre-oedipal stage which is not dominated by language yet (p. 179). Smith loses her
belief in language because it constitutes the greatest limitation for the expression of a
particular experience. That is why, perhaps, Smith’s poetry contains various self-invented
words through which Smith tries to convey her meaning as closely as possible. These
invented words also depict the idea that language at hand is not enough to express the mind.
Language’s inadequacy is also seen in the events Smith explains in her poems. For instance,
Harold’s Leap is a collection full of events that cannot be experienced in real life: a girl turns
into a cat and is very happy with it; a Christian asks a lion to eat him in “The Roman Road”.
Deliberate spelling mistakes deepen the confusion more in this collection: for example,
instead of saying “dog” in “Our Bog is Dead” a child pronounces “bog” which then becomes
“God”. In short, Smith’s deliberate play with language projects her desire to be as accurate as
possible in transferring her mind to paper.
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Feminism
Some of Stevie Smith’s poems, although they are not the majority, claim their stance in a
feminist content. In these poems, Smith questions the place of women in a patriarchal world.
In her third collection, Mother, What Is Man? (1942), for instance, Smith tries to verbalise her
anger towards mothers who contribute to the process of generating men who undermine and
suppress women. This collection also presents a glance at the poet’s comprehension of
suffering and gender relations. In “La Gretchen de Nos Jours”, for instance, a poetic persona
is abandoned by a man and suffers from loneliness. “Love me!” describes a group of women
crying for love, but their attempts at establishing a communication is futile because men do
not hear the women:
Love me, Love me, I cried to the rocks and the trees,
And Love me, they cried again, but it was only to tease.
Once I cried Love me to the people, but they fled like a dream,
And when I cried Love me to my friend, she began to scream.
Women’s crying for love implies the feminine voice in a patriarchal world – a voice that is
suppressed, ignored, or not heard at all. Another concept that Smith criticises severely is
women’s preoccupation with physical beauty which is a norm put upon them by men. For
instance, “The Sad Heart” dwells upon a girl who laments over her physical appearance. In
this poem Smith invites women to adopt self-worth against the dominance of men and their
dictates. In her poem dedicated to Sylvia Plath, who committed suicide in 1963, Smith claims
that the reason for Sylvia’s suicide is not being appreciated enough. Despite the fact that
Smith usually positively focuses on suicide because death is the attainment of paradise,
suicide as a mortal consequence of the inequality between genders does not suit the canon of
her poetry. Smith’s poetry, maintains Steward (1998), is her way of challenging the traditional
structure of gender roles. Steward (1998) also adds that Smith’s doodling plays an important
role in helping the reader understand the traditional gender roles and their consequences
against which the feminists struggle and which are sometimes absent from Smith’s poetry (p.
71). As Bluemel (1998) claims, Smith’s eccentricity favours her in her endeavours, either
deliberate or subconscious, to struggle against the mainstream voices (p. 112), voices of the
patriarchal structure.
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Escape
There is a gloomy sense of escape in Smith’s poetry, either to death or to other domains. For
example, in the poem “I Rode With my Darling …” a woman wants to escape her relatives
and even her lover. Her obsession with escape prevents her from fear of confronting death:
Loved I once my darling? I love him not now.
Had I a mother beloved? She lies far away.
A sister, a loving heart?
My aunt a noble lady?
All all is silent in the dark wood at night.
The idea of death as an escape marks the darkness of the wood which the woman enters alone.
“Do Take Muriel Out” describes an attempt at dating, but a man whom a girl asks to go out is
called Death:
Do take Muriel out
Although your name is death
She will not complain
When you dance her over the blasted health.
Apparently, Muriel seeks for a way to get out from her current condition even though the way
out goes through death. Indeed, Smith’s interest in death is projected upon her poetic persona
in several of her poems as a path to bliss. However, death is not the only domain where poetic
persona flees; Smith’s invincible wish to portray characters with craving for escape makes her
create new realms to accomplish this target. In “Friskers, or Gods and Men”, for example, a
girl becomes a cat and, thus, finds a way out of a human ordeal that she has gone through.
Another place to fly away for the poetic persona is the prehistoric world. Smith argues in her
poems that it is better to stop the time and go back to the times when the human beings did
not exist. Such context reveals the poet’s hate of human beings since she sees in them the
main origin of crime and pressure. Marriage sometimes appears as an institution from which
people want to escape. In “Cool as a Cucumber” the poetic persona escapes marriage and
establishes an affinity between herself and the poet. In this way, poetic persona establishes
distance between him/herself and the condition in which he/she is found. Another poem,
“Lightly Bound”, speaks about a married woman who wants to be free from her child and
husband:
You beastly child, I wish you had miscarried,
You beastly husband, I wish I had never married,
...
Do you suppose I shall stay when I can go so easily?
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In fact, pronouncing her ability to leave her family reveals her inability to leave. The woman’s
words are marked by her desperate desire to be free from her domestic duties. In short, Smith
gives voice to thousands or maybe millions of people who are trapped in their circumstances.
Indeed, it is the condition of the whole humanity that is trapped in its own world of loneliness,
depression, and decay.
Death
Smith’s poetry is replete with death images and themes. Yet, is does not spoil her energetic
and full of life image among her friends. “She yokes together diametrically opposed elements
in her poetic vision of reality” (Civello, 1997, p. 28). Smith’s words about life that she says in
an interview with her friend reveal her ambivalent attitude towards life and death:
There’s terrible lot of fear of life in my poems. I love life. I adore it, but only because I keep
myself well on the edge … I can always get out of it if I want to … I’m ashamed of it, but
there it is, dear. I love death … nearly every poem’s about suicide, more or less (qtd. in
Civello, 1997, p. 29).
Actually, Smith’s love of life lies deep in her consciousness, where her creativity belongs.
Life is creativity for Smith and she likes it as much as she likes the idea of death that inspires
her with its mystery. Smith accepted death as an idea of otherness and mystery which,
however, is a way out of suffering that life presents; it was an end for her marked by its
finality rather than a new beginning. The poet’s obsession with death becomes obvious even
in her early collection A Good Time Was Had by All (1937). For example, in “The River
Deben” the poet describes her positive feelings about death by drowning. In her other poem
from this collection, “Up and Down”, the poet becomes disturbed by the busy world and
wants to die. In “Does No Love Last?” there is an idea of suicide:
I see in fancy
My body spread
That in a frenzy
Down I cast.
‘Tis broken now and bloody.
Does no love last?
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Death has become a sanctuary place for the poetic persona where she can always escape from
all her troubles. The idea of suicide is included in another poem, “Death Came to Me”, where
several ways of dying are analysed. However, in another poem from this collection, “NightTime in the Cemetery”, the poet complains about death and its sadness. Yet, it should be
underlined that Smith’s concept of death is remote from religious resurrection or salvation.
Stevie Smith’s another early collection, Tender Only to One (1938), which is more
philosophical and darker than her A Good Time Was Had by All, includes sixty-six poems
and twenty-seven of them are death oriented. This shows the poet’s profound obsession with
the idea of death and the poem “Tender Only to One” is mainly about death:
Tender only to one,
Last petal’s latest breath
Cries out aloud
Fron the icy shroud
His name, his name is Death.
As it is observed in “Will Ever”, the poet expects death and becomes impatient because of the
futility of life. She even complains about death in her another poem, “Proud Death With
Swelling Port”, because death firstly takes away the best and the brightest people. In some of
Smith’s poems the poetic persona tries to express her feelings regarding death and its
advantages over life. For example, in “The Wanderer” the persona tries to explain to a sad
ghost, who does not want to be dead, that death is better than life:
Twas the voice of the Wanderer, I heard her exclaim,
You have weaned me too soon, you must nurse me again,
She taps as she passes at each window pane,
Pray, does she not know that she taps in vain?
Her voice flies away on the midnight wind,
But would she be happier if she were within?
She is happier far where the night winds fall,
And there are no doors and no windows at all.
No man has seen her, this pitiful ghost,
And no woman either, but heard her at most,
Sighing and tapping and sighing again,
You have weaned me too soon, you must nurse me again.
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The poet sees people confined in life and it is a prison like atmosphere with its doors and
windows. Death, on the contrary, seems alluring for the poetic persona. The other realm
becomes freedom since the ghost is free in choosing what to do, whereas those who are alive
are imprisoned in the sphere of traditions and convention. The entrapment in this life teaches
human beings how to doubt and fear death. In “Le Revenant”, on the contrary, a ghost tries to
communicate to the people who are alive and to inform them that being dead proves to be
better, but people do not accept him and even become afraid of him.
Preoccupation with
death becomes more self-evident in Smith’s last works, which are accompanied by her
declining health, and in which she affirms death as her recent companion since when her last
poems were written she was isolated; her aunt died and there was nobody close to her. It can
be seen that “Smith accepts life and its inevitable processes – maturation, aging, sickness,
death – while she abhors the pain that accompanies them” (Civello, 1997, p. 29). That is why
she wants death to take her as soon as possible.
Loneliness
The 1930s and 1940s were the years of peace when the sense of nationhood started to wane
giving a way to a less furious notion of Englishness. Instead of physical struggling and blood
shedding for one’s own country people just enjoyed their homes and the beauty of their local
environment. Smith was one of these people and she was writing from within this milieu, but
she struggled with it. She experienced this peaceful and quiet life by living with her aunt, but
she protested against it by avoiding marriage. Her other show of protest is seen in her several
other poems such as “Drugs Made Pauline Vague”, “The Hostage”, “Parents”, “The English”,
“The English Visitor” and “A British Song” where Smith subverts the respectable notion of
marriage and Englishness. The poems describe the families’ infidelity and deception which
are veiled by false happiness:
Drugs made Pauline vague.
She sat one day at the breakfast table
Fingering in a baffled way
The fronds of the maidenhair plant.
Was it the salt you were looking for dear?
said Dulcie, exchanging a glance with the Brigadier.
Chuff chuff Pauline what's the matter?
Said the Brigadier to his wife
Who did not even notice
What a handsome couple they made.
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In fact, subverting the notions of Englishness and marriage, Smith stresses the notion of
loneliness. Having experienced the sense of loneliness herself, Smith understands that it is
inevitable. For example, her Not Waving but Drowning (1957) dwells upon lack of
understanding among people. The title poem is one of the most famous poems and here the
poet reflects people’s frustration related to the endeavours to communicate and to express
their feelings. This is indeed her view of life in general; no matter how hard one tries to make
the other understand him/her, there is inadequacy of communication. There is always this
sense of misunderstanding because people hear what they want to hear. Sternlicht (1990)
claims that there is even a tint of humour and amusement in Smith’s poems that question
people’s ways of communication (p. 64). Lack of understanding between people leads to
isolation, which is also one of the themes in Smith’s poetry. For example, in her poem
“Look!” from Not Waving but Drowning, Smith portrays a woman crying for attention, but
ignored by the others:
I am becalmed in a deep sea
And give signals, but they are not answered
And yet I see ships in the distance
And give signals, but they do not answer.
The woman’s signals are not answered; she becomes an isolated and ignored object. In
Smith’s other poem from the same collection, “Every Lovely Limb’s a Desolation”, Smith
describes a person who watches all the joy and pleasure of the world, but cannot enjoy it
because of his loneliness. In fact, Smith herself was afraid of loneliness and acknowledged the
ominous future approaching her, future pregnant with physical and mental decline for her.
Therefore, she expected death as her escape from loneliness and this idea is widely reflected
in her last collection Scorpion and Other Poems which was published after her death. It is this
lack of understanding between people and, consequently, their loneliness that bring Smith to
her fondness for animals which is quite palpable in many of her poems. Harold’s Leap
includes two long story-poems. One of them, “A Shooting Incident”, deals with Colonel
Yeast of the British Indian Army. He hunts in the jungle and remembers his dog Bunce, who
died because the Colonel has beaten him to death. Due to this the Colonel fights with his
memories:
And so my dog would look at me
And it was pitiful to see
Such love an such dependency.
The human heart is not at ease
With animals that look like these.
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The main problem here is being loved which becomes unbearable for some people and they
decide to destroy this dependence. However, the Colonel cannot put up with this guilt and
commits suicide. In a poem “My Cat Major” from her collection titled Not Waving but
Drowning, Smith scrutinises the mysterious nature of animals:
Oh Major is a fine cat
He walks cleverly
And what is he at, my fine cat?
No one can see.
Love of animals is metamorphosed into the acceptance of the power of animals. Smith
realises that animals’ nature is not passive or submissive at all. On the contrary, their mystery
is their superiority over human beings. For example, in “The Singing Cat”, Smith draws a
portrait of this mystery by making a cat sing:
He lifteth up his innocent paw
Upon her breast he clingeth
Ans everybody cries, Behold
The cat, the cat that singeth.
…..
He lifteth up his innocent voice
He lifteth up, he singeth
And all the people warm themselves
In the love his beauty bringeth.
Apparently, the poet reveals the animals’ potential power to surprise people and casts some
kind of respect for them. In her poems about dogs Smith comes against the use of animals in
entertainment and experiments. For instance, in her “This is Disgraceful and Abominable”
Smith argues that animals should not be used to entertain people and tries to explain to people
that animals also have their nature and that we have to leave them alone. And her other poem
“Jumbo”, plays a role of revenging people for their cruelty towards animals. In this poem a
woman waits for her ugly dog, but the latter ignores the woman by casting a sense of
inferiority on her. Smith also articulates her love of animals when she puts herself into their
shoes. For example, she becomes a dragon in her “Fafnir and the Knights.” The dragon is
harmless and innocent, but human beings still attack the animal. Smith’s message in her poem
is that nothing survives in a world governed by humans. She suggests that the only escape is
resignation:
Fafnir, I shall say then,
Thou art better dead
For the knights have burnt thy grass
And thou couldst not have fed.
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Human beings’ aim in this world is the destruction of everything. “The moral is that
humankind must cease its mindless, selfish assault on the natural world” (Sternlicht, 1990, p.
70). The messages Smith gives in her poetry are quite clear; yet, in a world where humans
hear what they want, these messages are lost in gloomy sky that reflects humans’ souls. In
conclusion, it is a great advantage and honour for the 20th century British poetry and world
literature in general to have Stevie Smith and her poetry. Her rich voice, meaningful
drawings, and colourful personality add an intense hue to poetry, despite her obsession with
death. Her love of animals, albeit radical, instructs the reader. Her tremendous style of
publishing her works – accompanying her poems with her doodling – is an echo of her
brilliant identity full of ambivalence and uncertainty. All these features can be analysed under
the light of her desire to undermine stability in everything, as well as in religion. The analysis
of her poems, and drawings, sheds light on the various human feelings and experiences that
are arduous to express. Her poetry presents itself as a foreshadowing for the following poetic
outcome.
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XÜLASƏ
Azərbaycan tarixi təkcə oğullarımızın deyil, qəhrəman qadınlarımızın da şücaəti,
qəhrəmanlığı ilə zəngindir. Həmin qadınlar sırasında tanınmış diplomatlar, hökmdarlar,
sərkərdələr, döyüşçülər də olmuşdur. Qədim tariximizi əks etdirən “Kitabi-Dədə Qorqud” da
Burla xatun, Banu Çiçək, Selcan xatun kimi kişilərlə qoşa yay çəkən, qurşaq tutub güləşən,
cıdırda öndə gedən qəhrəman qadınlarımız haqqında məlumat verilmişdir. Massaget hökmdarı
Tomris İran şahı Kirin Azərbaycana hücumunun qarşısını almış, böyük hünər, ağıl və mətanət
göstərmişdir. Herodot yazırdı ki, massagetlər, deyilənə görə, çoxsaylı və cəsur bir tayfa
olmuşlar. Onlar issedonlarla qarşı-qarşıya, Günəşin doğuşu istiqamətində Şərqdə, Araz
çayının arxasında yaşayırdılar. Bəzi mənbələrdə onları skif tayfalarından hesab etmiş və
bunların törəmələrinin massagetlər olduğunu hesab etmişlər. Massagetlərin hökmdarı
öldükdən sonra tayfanın başına onun dul qadını Tomris keçmişdir. Tomrisin igidliyi bəzən
həqiqət, bəzən də əfsanələşdirilmiş şəkildə təqdim edilmişdir. Başqa bir qadın qəhrəman
Mehrican Xatundur. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin qadın qəhrəmanı- Mehrican xatun
haqqında məlumat vermək də məqsədəuyğundur. Mehrican Xatun İraq Səlcuq sultanı III
Toğrulun (1177-1191) qızı Eldənizlər dövlətinin sonuncu hökmdarı Müzəffərəddin
Özbəyin(1210-1225) həyat yoldaşı olmuşdur. Atabəy Özbəyin dövlət işlərində ən yaxın
köməkçisi və məsləhətcisi olan Mehrican xatun öz dövrünün müxtəlif biliklərə və idarəçilik
bacarığına malik olmuşdur. O, dövlətin idarə olunması və siyasətlə bağlı məsələlərdə fəal
mövqeyə malik idi. Azərbaycanın hökmdar qadınlarından biri də Xurşidbanu Natəvan
olmuşdur. Xurşidbanu Natəvan parlaq istedada və qabaqcıl ideallara malik olan şəxsiyyət
olmuşdur. O, Azərbaycan mədəniyyətində və ictimai həyatında dərin izlər qoymuş, böyük
işlər görmüşdür. Xurşidbanu Natəvan zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə
Azərbaycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı və mesenatlığı ilə seçilmişdir. O,
kasıblara əl tutmuş, Şuşaya su kəməri çəkdirmişdir. X. Natəvanın düzəltdirdiyi bulaq “Xan
qızı” adı ilə məşhurdur. Xan qızı Qarabağ şairlərinin təklifini nəzərə alaraq Şuşada “Məclisiüns” (yəni, dostluq, ülfət məclisi) adlı ədəbi məclis yaratmışdır. Bu məclisin rəhbərliyini və
onun bütün xərclərini Xan qızı öz üzərinə götürmüşdür. Məhz bu zaman Xurşidbanu (şairə öz
nənəsinin adını daşıyırdı, o da Gəncəli Cavad-xan Ziyad oğlu Qacarın doğma bacısı idi)
"Natəvan", yəni, "kimsəsiz", "köməksiz" təxəllüsünü özünə götürmüşdür. Azərbaycanda II
Qarabağ müharibəsi-44 günlük Vətən müharibəsində də Vətən uğrunda şəhid olan qadın
qəhrəmanlarımız vardır.
Açar Sözlər: qadın, siyasət, hökmdar, şair, döyüş və s.
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AZERBAIJANI-TURKISH CHRONICLER WOMEN
ABSTRACT
The history of Azerbaijan is rich not only with the courage and heroism of our sons, but also
our heroic women. Well-known diplomats, rulers, commanders, and warriors were among
those women. In "Kitabi-Dada Gorgud", which reflects our ancient history, information was
given about our heroic women who wore double bows with men like Burla Khatun, Banu
Cicek, Seljan Khatun, wrestled with a belt, and were leading in the race. The ruler of
Massaget, Tomris, prevented the attack of Shah Cyrus of Iran on Azerbaijan, and showed
great courage, intelligence and perseverance. Herodotus wrote that the Massagets were said to
be a numerous and courageous tribe. They lived east of the Araz River, east of the Sun, facing
the Issedons. Some sources consider them to be Scythian tribes and their descendants to be
the Massagets. After the death of the ruler of the Massagets, his widow Tomris became the
head of the tribe. Tomris's bravery is sometimes presented in a truthful and sometimes
mythical way. Another female hero is Mehrican Khatun. It is also expedient to provide
information about the female heroine of the Atabey state of Azerbaijan - Mehrican Khatun.
Mehrican Khatun was the daughter of Togrul III (1177-1191), the Seljuk sultan of Iraq, and
the wife of Muzaffarddin Ozbey (1210-1225), the last king of the Eldeniz state. Mehrican
Khatun, Atabey Uzbek's closest assistant and adviser in state affairs, had various knowledge
and management skills of her time. He was active in government and politics. One of the
ruling women of Azerbaijan was Khurshidbanu Natavan. Khurshidbanu Natavan was a person
with brilliant talent and advanced ideals. He left deep traces in the culture and public life of
Azerbaijan and did great things. Khurshidbanu Natavan was one of the prominent
personalities of his time, distinguished not only in Azerbaijan, but in the whole Caucasus by
his kindness and patronage. He helped the poor and built a water pipeline to Shusha. The
spring built by Khurshidbanu Natavan is known as "Khan gizi". Taking into account the
proposal of the Karabakh poets, Khan gizi created a literary assembly in Shusha called
"Majlisi-uns" (ie, friendship, courtesy). The khan's daughter took over the leadership of this
assembly and all its expenses. It was at this time that Khurshidbanu (the poetess was named
after her grandmother, who was also the sister of Ganjali Javad-khan Ziyad oglu Gajar) took
the nickname "Natavan", ie "lonely", "helpless". We also have female heroes who were
martyred for the Motherland in the 44th day of the Second Karabakh War in Azerbaijan.
Keywords: woman, politics, king, poet, war, etc
GİRİŞ
Azərbaycan tarixi təkcə oğullarımızın deyil, qəhrəman qadınlarımızın da şücaəti ilə zəngindir.
Bu sırada siyasətçilər, dövlət rəhbərləri, ziyalılar və əsgərlər də olmuşdur. Əski türk yazılı
qaynaqlarından biri olan “Dədə Qorqud Kitabı”nda təsvir olunan qadınlar erkəklərlə bərabər
savaşan, cəsur əsgərlər kimi, ağıllı məsləhətçi kimi göstərilmişdir. Dünyada məşhur sərkərdə
kimi tanınmış Tomris İran hökmdarının hücumuna qarşı dayanmış, ğz qəhrəmanlığı və ağlı
nəticəsində qalib gəlmişdir. Tomris Massagetlərdən olmuşdur. Heredot onların çox cəsur
olduğunu tarix kitabında qeyd etmişdir.
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Onların issedonlarla qarşı-qarşıya, Günəşin doğuşu istiqamətində Şərqdə, Araz çayının
arxasında yaşadığını söyləmişdir. Bəziləri bu etnosu skiflər kimi qəbul etmişdir. Hökmdar əri
öldükdən sonra hakimiyyətə keçən Tomrisin igidliyi haqqında əfsanələr yaranmışdır.
Xarəzmşahın Azərbaycana hücumu zamanı (XIII əsr) isə Atabəy hökmdarının həyat yoldaşı
Mehrican xatun Bir çox şəhərlərin azad edilməsində (Təbriz, Xoy, Naxçıvan və s.) böyük
hünər göstərmişdir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin anası Sara Xatun - Azərbaycan
tarixində ilk “Birinci ledi və Şərqdə ilk diplomat qadın” statusunda olan qadındır. Başqa bir
qəhrəman Azərbaycanlı-türk xanımı Möminə xatun olmuşdur. Öz zəmanəsinin cəsur savaşçı
qadınlarından biri olmuşdur. Azərbaycanın XVIII əsr qəhrəman qadınlarından biri türk
dünyasında müdrikliyi ilə məşhur olan Koroğlunun xanımı paşa qızı Nigar xanım olub. Ən
çətin zamanlarında Koroğluya doğru yolu göstərib, ağıllı məsləhətləri ilə işlərin nizama
salınmasında yaxın dostu, rəfiqi olmuşdur. Digər bir Azərbaycanlı cəsur qadın Qubalı Fətəli
xanın həyat yoldaşı Tuti Bikə olmuşdur. Əri döyüşdə öldürüldükdən sonra doqquz ay
düşmənin Dərbəndə yaxınlaşmasına imkan verməmişdir. Qaçaq Nəbinin eşi Həcər də öz
qəhrəmanlığı ilə dillər əzbəri olmuş, savaşlarda Nəbinin yanında olmuş, zülmkarlara qarşı
savaşmışdır. Sovetlər dönəmində tarixə Böyük Vətən Müharibəsi kimi daxil olan qanlı
döyüşlərdə-II Dünya müharibəsində iştirak edən yeddi yüz min azərbaycanlı döyüşçünün
xeyli hissəsi qadınlar olmuşdur. Həmin döyüşlərin qadın qəhrəmanlarından biri ilk qadın
təyyarəçi-qadın Leyla Məmmədbəyova olmuşdur. Onun yetişdirdiyi yüzlərlə desantçıparaşütçü əsgərlər qələbənin qazanılmasında böyük xidmətlər göstərmişlər. Həmin
müharibənin iştirakçılarından olan Dürrə Məmmədova Kosmedemyanskaya əməkdar səhiyyə
işçisi kimi baş leytenant rütbəsi qazanmışdır. II Dünya müharibəsinin daha bir qadın
təyyarəçisi-azərbaycanlı Sona Nuriyeva olmuş, orden və medallara layiq görülmüşdür. Tibb
sanitar batalyonunun döyüşçüsü Aliyə Rüstəmbəyova partizan hərəkatının fəal iştirakçısı
olmuşdur. Min doqquz yüz qırx birinci ildə əsir düşmüş, oradan qaçaraq yenidən “deduşka”
partizan dəstəsinə qoşularaq döyüşlərə davam etmişdir. Züleyxa Seyidməmmədova müharibə
zamanı qadın qırıcı polkunun komandir müavini təyin olunmuş, beş yüzdən çox uçuş həyata
keçirmiş, müxtəlif təltiflələ mükafatlandırılmışdır. Min doqquz yüz qırxıncı ildə
Azərbaycanda Dənizçilik məktəbini bitirən Şövkət Səlimova II Dünya müharibəsində
dünyada ilk iki qadın gəmi kapitanından biri olub. Azərbaycanlı-türk qadınlar II Dünya
müharibəsində böyük xidmətlər göstərmiş, qədim qəhrəmanlıq ənənəsinə malik olan xalqın
nümayəndəsi olduqlarını isbat etmişlər. Bütün dünyaya məlumdur ki, zaman-zaman qonşu
Ermənistanın terrorçu dəstələri ölkəmizə basqınlar edir, yeni torpaq sahələrimizi ələ
keçirməyə çalışırlar. Bütün dünyanın göz yumduğu bu terrorçulara qarşı Azərbaycan
təkbaşına mübarizə aparmışdır. Qəhrəman oğullarımızla yanaşı, cəsur qadınlarımız da vətən
uğrunda savaşa qalxmış, Vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər. Min doqquz yüz
doxsanıncı ildə Salatın Əsgərova Erməni terrorçuları tərəfindən faciəvi şəkildə
öldürülmüşdür. ADTU-nu bitirmiş daha bir cəsur azərbaycanlı xanım Gültəkin Əsgərova
Birinci Qarabağ savaşında könüllü olaraq cəbhəyə getmiş, hərbi həkim kimi yaralılarımızın
sağalması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Min doqquz yüz doxsan ikinci ildə Aranzəmin
yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. Xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə
dövlətimiz Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə aid bir gəmiyə onun aadını vermişdir. Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetini bitirərək Dövlət Neft şirkətində çalışan Qaratel Hacımahmudova
min doqquz yüz doxsan birinci ildə könüllü olaraq cəbhəyə yollanmış, onlarla düşməni məhv
etmiş, düşmənə əsir düşməmək üçün son güllə ilə özünü öldürmüşdür.
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Qaratel Hacımahmudovanın xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
“Azərbaycan bayrağı” ordeninə layiq görülmüşdür. Birinci Qarabağ savaşının qadın
qəhrəmanlarından biri də Vfa Mansurova olmuşdur. Əslən qazaxlı olan Vəfa Mansurova
Qazax rayonunun ərazilərinin düşməndən müdafiə olunmasında fəal iştirak etmişdir. Daş
Salahlı kəndi istiqamətində füşmən geri oturdulub. Azərbaycan qadınları Qarabağ müharibəsi
zamanı saysız qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Gültəkin Əsgərova, Salatın Əsgərova, Qaratel
Hacımahmudova və digər qəhrəman qadınlar yaddaşlarda yaşayır. Qədim bir xalq olaraq
düşünürük ki, Azərbaycanın müzəffər ordusu erməni terrorçularını əzəli torpaqlarımızdan
qovub çıxaracaq. Ulu babalarımızın bizə miras qoyub getdikləri yurd yerlərimiz xalqımıza
qaytarılacaq. Vətən uğrunda qurban gedən kişi və qadın qəhrəmanlarımızın ruhu azad
Azərbaycan səmasından vətəni seyr edəcək. Bu, mütləq olacaq. 2020-ci ilin sonunda, noyabrdekabr aylarında 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı yenə də kişilərlə çiyin-çiyinə
döyüşlərə qatılan şəhid qadınlarımız da oldu. İkinci Qarabağ savaşının qeyri-adi savaş kimi
tarixə düşməsi xalqımızın igid, cəsur oğul və qızlarının sayəsində baş verdi. Bu qeyri-adi
döyüş zamanı yenə də igid oğullarla yanaşı, qadınların şücaəti də tarixə düşdü. Arəstə
Baxışova Qubadlının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı hərbçilərə yardım
edərkən düşmən gülləsinə tuş gəlib, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Ali Baş Komandanın
sərəncamı ilə Arəstə Baxışova “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir. Allah rəhmət
eləsin. Biz qəhrəman bir xalqın nümayəndələri, Ulu torpağın sakinləri, Can Azərbaycanın
vətəndaşları olaraq həm qadınlar, həm kişilər bir yumruq olaraq Ali Baş Komandanın
ətrafında sıx birləşərək Vətənimizi düşməndən qorumağa söz veriril. Qarabağ Azərbaycandır!
Yaşasın Azərbaycan!
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H.Z. UŞAKLIGİL’İN “AŞKI-MEMNU” ADLI ESERİ İLE L.N. TOLSTOY’UN
“ANNA KARENINA” ADLI ESERİNDEKİ KADIN BAŞKAHRAMAN İMGESİ
Doç. Dr. Leyla Çiğdem DALKILIÇ
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-8801-6792
ÖZET
Edebiyatta kadın figürü çok farklı temalar üzerinde her zaman işlenmiştir. Kadın figürünün
işlendiği konulardan bir tanesi de “yasak aşk” teması olmuştur. Türk edebiyatında bu konu
XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılların başlarında yayınlanan birçok romanda (Fatma Âliye Muhadarat (1892), Hüseyin Rahmi - Bir Muadale-i Sevda (1899), Mehmet Rauf - Eylül
(1901), Saffet Nezihi - Zavallı Necdet (1902)) yer almıştır. Bu romanlardan bir tanesi de 1900
yılında yayınlanan Türk yazar Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” adlı eseridir. Eserin baş
kadın kahramanı Bihter’in kendisinden yaşça büyük bir erkekle evlilik yapması sonucunda
evliliğinde yaşadığı mutsuzluk, ruh halleri, gelgitleri, sevgi arayışı ve evlilik müessesinin yara
almasındaki nedenler ortaya konmuştur. Yazar evlilik kurumunun işleyişindeki sorunları ele
almakta, evli kişileri evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenleri ortaya koymaktadır. Benzer
bir yasak aşk teması da Rus edebiyatında Lev Nikolayeviç Tolstoy’un 1857 yılında
yayımlanan “Anna Karenina” adlı eserinde işlenmektedir. Kendinden yaşça büyük bir kişi ile
evli olan romanın baş kadın kahramanı Anna’nın, yaşadığı evlilik hayatı içerisinde nasıl başka
bir adama aşık olduğu ve yaşadığı olaylar ele alınmaktadır. Her iki eserde de evlilik
kurumunun işleyişindeki sorunlar ve evli insanları evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenler
yer almaktadır. Yine her iki eserde o dönemin – Türk eserde – köşk hayatı ve insanları ile –
Rus eserde – asil çevrelerin yaşam ve gelenekleri büyük ölçüde resmedilmektedir. Bununla
birlikte, yine her iki eserde kadın figürü üzerinden insan ruhunun sevgi arayışı ve aşk
arzusunun incelenmesi yer almaktadır. Kadın figürler mutluluğu arayan, ancak ruhsal ve
duygusal doyumu yaşayamayan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Toplum baskısı ve
kendilerini buldukları konum gereği yaşadıkları gelgitler, iç çatışmalar kahramanların
psikolojik durumlarının daha yakından incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada
yasak aşk teması üzerinden yazarların kadınlar üzerinden ahlaki bir yaklaşım sergilemek
isteyip istemedikleri, konuya bakışları, bu konu üzerinden kadın imgesini nasıl ele aldıkları ve
kadın karakterlerde öne çıkan özelliklerin neler olduğu karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
Bu sayede kadın figürlerin benzerlik gösteren ve ayrıldıkları noktalar ortaya konacaktır. Bu
amaçla aynı temadan yola çıkılarak oluşturulan her iki eserde ön plana konulan kadın
imgesinin ne şekilde sunulmak istendiği, yazarların cinsiyet temelli bir değer eğitimi vermeyi
amaçlayıp amaçlamadıkları, böylece yazarların işledikleri kadın figürü üzerinden yine
yazarların gözüyle kadın olgusu anlaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rus edebiyatı, Türk edebiyatı, kadın imgesi, yasak aşk
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THE IMAGE OF MAIN WOMAN HEROS IN THE NOVEL OF H.Z.USAKLIGIL’S
“FORBIDDEN LOVE” AND L.V.TOLSTOY’S ANNA KARENINA
ABSTRACT
The women’s theme has been always the focus of the works of many writers in the world.
One of the most widely used theme in the novels, where the main figure is woman, is the
“forbidden love”. This subject in Turkish literature has appeared in many novels (Fatma Âliye
– “Muhadarat” (1892), Huseyin Rahmi – “Bir Muadale-i Sevda” (1899), Mehmet Rauf –
“Eylül” (1901), Saffet Nezihi – “Zavallı Necdet” (1902)) published at the end of XIX and the
beginning of XX century. One of these novels called “Forbidden Love” written by the Turkish
writer Halit Ziya Usaklıgil, has been published in 1900. The novel describes the marriage of
the main heroine Bihter to a much more elder man and tries to find out the reasons of the
heroine’s unhappiness, change of her mood, unstable behavior, search for love and break of
the marriage. The author discusses the problems in the functioning of the institution of
marriage and reveals the reasons why married people enter into extramarital relationships. A
similar forbidden love theme is described in the novel named “Anna Karenina” written by
Lev Nikolaevich Tolstoy and published in 1857. The novel tells that Anna, the main woman
character married to an older person, fells in love with another man while she was still
married and describes the events she has experienced. In both novels, the functioning of the
institution of marriage and the reasons, which push married people to have extramarital
relationships are described. In the Turkish novel the life of the Turkish people living in the
mansion and in the Russian novel the life and traditions of noble Russian families of that
period are described in glaring colors. At the same time the search and desires of love and
desires of human heart are analyzed in both novels. Female figures are described as people
who seek love and happiness but don’t feel the spiritual and emotional satisfaction. The
pressure of the society and the sticky situation they have found themselves, their inner
conflicts and hesitations help to examine the moral and psychological state of the heroines in
more details. In this work we are trying to compare the following: do the authors want to
show the moral approach of the women, how the writers look upon the notion “forbidden
love”, how do they describe the women through these characters and which peculiarities in
the women characters have the utmost importance. This way, the similar and different points
of the female characters will be defined. For this purpose we’ll try to understand how the
main women characters are presented in both novels, describing the same theme; whether the
writers want to teach the gender based values and thus to understand the ideas of the authors
through the women characters, created by them.
Keywords: Russian literature, Turkish literature, women’s characters, forbidden love

84

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

GİRİŞ
Kadın kelimesinin çağrıştırdıklarını düşündüğümüzde sadece dişi cinste bir insan anlamını
aktarmanın çok ötesinde varlığıyla ve kimliğiyle çağlar boyunca pek çok alanın konusu olarak
yer etmiştir. Medeniyetler tarihinden tutun da mitolojide, heykel sanatında, dinler tarihinde
kadın sahip olması gereken iç ve diş güzellikleri ile şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu
şekillendirme esasında “kadın neyi temsil etmelidir?” ya da “kadın nasıl olmalıdır?”
sorularıyla paralel olarak gelişen “ideal kadın” imgesini doğurmuştur. “İdeal kadın” imgesi
her alan içerisinde farklı şekillerde sunulmuştur. Bu imge her ne kadar sanatçılar tarafından
şekillendirilse de kurallar ve kaideler çerçevesinde belirlenmiş, kadına bulunduğu zamana ve
ait olduğu topluma göre değer bakımından neyin önemli olduğunu gösteren farklı birçok
anlam ve biçim yüklenmiştir (Işıkören, 2015: 119). Başlı başına kadın imgesinin ele alındığı
alanlardan bir tanesi de edebiyattır. Edebiyatta kadın figürü çok farklı temalar üzerinden her
zaman işlenmiş bir konu olmuştur. Kimi eserlerde kadın iffetli, sözünün eri, cefakar (Orhan
Kemal - Cemile), mücadele eden, duygusal, yardımsever, fedakar (L.N. Tolstoy – Savaş ve
Barış romanındaki Nataşa Rostova karakteri; F.M. Dostoyevski’nin Suç ve Barış eserindeki
Sonya Marmeladova) ahlaki güzelliği ile ön plana çıkan (Fatma Aliye Topuz’un – Refet; A.S.
Puşkin – Onegin adlı eserinde Tatyana Larina), kimi eserlerde ise kötü karakterli (Fatma
Aliye – Muhadarat romanında Calibe karakteri), yuva yıkan (Halit Ziya Uşaklıgil – Kırık
Kanatlar romanında Neyyire karakteri), zor bir kadere mahkum dengesiz yapıdaki kişilikler
(F.M. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı eserinde – Nastasya Filipovna karakteri) olarak çok
farklı yönleri ile ele alınmıştır. Kadın figürünün işlendiği konulardan bir tanesi de “yasak aşk”
teması olmuştur. Türk edebiyatında bu konu XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılların başlarında
yayınlanan birçok romanda (Fatma Âliye - Muhadarat (1892), Hüseyin Rahmi - Bir Muadale-i
Sevda (1899), Mehmet Rauf - Eylül (1901), Saffet Nezihi - Zavallı Necdet (1902)) yer
almıştır. Bu romanlardan bir tanesi de 1900 yılında yayınlanan Türk yazar Halit Ziya
Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” adlı eseridir. Eserde romanın baş kadın kahramanı Bihter’in
kendisinden yaşça büyük bir erkekle evlilik yapması sonucunda evliliğinde yaşadığı
mutsuzluk, ruh halleri, gelgitleri, sevgi arayışı ve evlilik müessesinin yara almasındaki
nedenler ortaya konmuştur. Yazar evlilik kurumunun işleyişindeki sorunları ele almakta, evli
kişileri evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenleri ortaya koymaktadır. Benzer bir yasak aşk
teması da Rus edebiyatında Lev Nikolayeviç Tolstoy’un 1857 yılında yayımlanan “Anna
Karenina” adlı eserinde işlenmektedir. Kendinden yaşça büyük bir kişi ile evli olan romanın
baş kadın kahramanı Anna’nın, yaşadığı evlilik hayatı içerisinde nasıl başka bir adama âşık
olduğu ve yaşadığı olaylar ele alınmaktadır. Her iki eserde de evlilik kurumunun işleyişindeki
sorunlar ve evli insanları evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenler yer almaktadır. Yine her
iki eserde o dönemin – Türk eserde – köşk hayatı ve insanları ile – Rus eserde – asil
çevrelerin yaşam ve gelenekleri büyük ölçüde resmedilmektedir. Bununla birlikte, yine her iki
eserde kadın figürü üzerinden insan ruhunun sevgi arayışı ve aşk arzusunun incelenmesi yer
almaktadır. Kadın figürler mutluluğu arayan, ancak ruhsal ve duygusal doyumu yaşayamayan
kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Toplum baskısı ve kendilerini buldukları konum
gereği yaşadıkları gelgitler, iç çatışmalar kahramanların psikolojik durumlarının daha
yakından incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada yasak aşk teması üzerinden
yazarların kadınlar üzerinden ahlaki bir yaklaşım sergilemek isteyip istemedikleri, konuya
bakışları, bu konu üzerinden kadın imgesini nasıl ele aldıkları ve kadın karakterlerde öne
çıkan özelliklerin neler olduğu karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
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Bu sayede kadın figürlerin benzerlik gösteren ve ayrıldıkları noktalar ortaya konacaktır. Bu
amaçla aynı temadan yola çıkılarak oluşturulan her iki eserde ön plana konulan kadın
imgesinin ne şekilde sunulmak istendiği, yazarların cinsiyet temelli bir değer eğitimi ya da
mesajı vermeyi amaçlayıp amaçlamadıkları, böylece yazarların işledikleri kadın figürü
üzerinden yine yazarların gözüyle kadın olgusu anlaşılmaya çalışılacaktır. Kimi çalışmalarda
her iki kadın karakter de belirgin yönleri ile ortaya çıkmaktadırlar, Aşk-ı Memnu romanındaki
Bihter kahramanı “1) Genç kızlık emellerine kavuşacağı umudu ile zengin Adnan Bey ile
evlenen ve görevini yapmaya çalışan Bihter; 2) Hayal kırıklığına uğradığı için mutluluğu
yasak bir sevgide bulan Bihter 3) Bıkıldığını ve terkedildiğini anlayarak kıskançlıkla boğulan
ve intikam için her şeyi yıkıp intihar eden Bihter” üç ana kısımda ele alınırken (Moran, 2010:
95); aynı şekilde Anna Karenina romanındaki Anna karakteri de 1) Sakin bir aile hayatı olan
toplumca sevilen saygı gören huzurlu bir hayata sahip Anna; 2) Vronski ile tanışmasının
ardından hayatı değişen iç buhranlar, değişimler ve çatışmalarla hayatını geçiren Anna; 3)
İçinde bulunduğu duruma dayanamayarak hayatını tüketen Anna olmak üzere yine üç temel
çerçevede ele alınabilir. Bu çalışmada ise, her iki eserde ortaya konan kadın figürleri
arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptayabilmek adına incelememizdeki ana kadın
karakterler 1) dış görüş ve eğitimleri; 2) yaşam tarzlarındaki ortak noktalar; 3) iç dünyaları ve
4) sonları dikkate alınarak ele alınmıştır.
Anna Karenina ve Bihter’in Dış Görünüşü ve Eğitimi
Anna Arkadeyevna, dış görünüş olarak insanın içine işleyen kara gözleri ve siyah saçlarıyla,
al yanaklı pembe dudakları ile çekici, güzel ve genç bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Bu
eserde çok sık olarak tekrar eden özelliklerin yanı sıra giydiği elbiselerle güzel ve geniş bir
omuz yapısına sahip, kendinden emin dik duruşu, yürüyüşü, hareketlerinde zarafet ve
incelikle dikkatleri çeken, eşinden ayrılmadan önce sosyetede sevilen, sayılan, bir yalanın
içinde yaşamaya tahammülü olmayan, dürüst, düşüncelerini doğrudan ifade eden tatlı ve
mükemmel bir kişilik olarak birçok kez anılmaktadır. Bununla birlikte sade, doğal, zarif aynı
zamanda neşeli ve canlı bir yapıda tasvir edilmektedir. Ancak tüm bu olumlu betimlemelere
karşın Anna’nın özellikle de abisinin eşi Dolli’nin kız kardeşi ve sevdiği adamın ilgilendiği
kız olan Kiti ile tanışmalarında, Kiti’nin Anna’ya yönelik betimlemelerinde Anna’nın tüm bu
olumlu özelliklerini yavaş yavaş gölgeleyerek karanlık bir yanın varlığına işaret eden tasvirler
bulunmaktadır. Kiti’nin balo günü siyah elbise içindeki Anna’yı gördüğü andaki aktarımları
bunu desteklemektedir:
“Anna… siyah sade elbisesi içinde harika görünüyordu, bileziklerle süslü tombul kolları, bir
inci dizisinin sardığı güzel boynu, dağılan saçlarından dökülen kıvırcık saçları, küçücük el ve
ayaklarının kibar ve zarif hareketleri, canlılık içindeki güzel yüzü muhteşemdi; fakat
güzelliğinde korkutucu ve acımasız bir şey vardı” …. Kiti – evet, onda güzel ama yabancı,
şeytani bir şey var- dedi” (Tolstoy 1.c.1, 1969: 92).
Yazarın bu olumlu tasvirlerinin sonrasında araya serpiştirdiği ufak tefek olumsuzluklar,
yaşanan olayların öncesi ve sonrası ile de önümüze serilmektedir. Anna ve Vronski arasında
meydana gelen ilk kıvılcımın etkileri sanki herkes tarafından hissedilir bir havaya
büründürülmektedir. Anna için uğursuz olarak tabir edilebilecek karşılaşma öncesinde,
abisinin eşi ve yakın arkadaşı olan Dolli’nin çocuklarının ondaki olumlu enerjiyi hissederek
onun etrafında dönmeleri, onunla oynamak istemeleri ön planda tutulurken, balodan sonra
1

Birinci cilt.
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çocukların ondan neden uzaklaştıkları, aslında bununla yavaştan tüm toplum ve etrafındaki
herkesin ondan nasıl uzaklaşarak yalnızlaşacağının sinyalleri okunmaktadır:
“Dolli ve Anna çocuklarla ve İngiliz bakıcıyla tek başlarına yemek yediler. Çocuklar değişken
olduğundan mı yoksa hisleri kuvvetli olduğundan ve Anna’nın o gün kendilerini sevdiği gibi
olmadıklarını, onlarla meşgul olmadığını hissettikleri için midir bilinmez, birden onunla oyun
oynamayı ve de ona karşı olan sevgilerini bitirdiler…” (Tolstoy 1.c., 1969: 107). Anna’nın
eğitimine ilişkin oldukça kısıtlı bilgiler bulunmakla birlikte, teyzesi Katerina Pavlovna
tarafından büyütüldüğü, bu nedenle de büyük olasılıkla öksüz olabileceği düşünülmektedir.
Birkaç yabancı dil bildiği ve bir din eğitimi içinde büyüdüğü de belirtilen noktalar
arasındadır. Vronski ile olan karşılaşmasından sonra dindar olarak ifade edilen kişiliğinin bu
yanına karşı yabancılaşmış, yaşadığı bu durumun içerisinde dini kurtuluş yolu olarak
görmemişti:
“Durmadan tekrar ediyordu: “Tanrım! Aman Tanrım!" Ama ne "Tanrı" ne de "benim"
söylemleri, onun için bir anlam ifade ediyordu. Yetiştirildiği dinden hiçbir zaman şüphe
duymamasına rağmen kendi konumu için dinde yardım arama fikri, Aleksey Aleksandroviç'in
kendisinden yardım istemek fikri kadar ona yabancıydı şimdi. Dinin yardımının ancak onun
için yaşamın tüm anlamını oluşturan şeyden vazgeçilmesi koşuluyla mümkün olduğunu
önceden biliyordu” (Tolstoy 1.c., 1969: 313-314).
Bihter karakterini analiz edecek olursak, 22 yaşında, annesi ve ablası ile yaşayan, ancak aile
kavramının önemini bilmeyen genç bir kız görmekteyiz. Dış görünüşüne ilişkin çok fazla
ayrıntılı betimlemeler yer almamakta birlikte, daha çok yüzeysel ifadelerle karakter çizilmeye
çalışılmaktadır:
“Kolunu yavaşça annesinin dizine koydu, üstünde iri siyah bir yığın gibi duran saçlarıyla
başını kolunun üzerine dayadı” (Uşaklıgil, 2017: 35).
“…. Siyah saçlarıyla, uzun kaşlarıyla, iri baygın gözleriyle şiir ve gençlik dolu bir yüz, ona
çıldırtıcı gülümsemeler yolluyordu” (Uşaklıgil, 2017: 48).
“Biraz geniş olan alnının fazlalığını; hafif kabarık duran gür kıvırcık siyah dalgaları, görkemli
bir ağırbaşlılıkla süslemişti” (Uşaklıgil, 2017: 161-162).
“Belirsiz bir çukurun yalnız gölgesiyle yuvarlanmış bir çene, küçük dişlerini ince bir beyaz
çizgi gibi biraz açık bırakan etlice, ama solgun dudaklar, bakışının çocuksu neşesini
bütünlüyordu” (Uşaklıgil, 2017: 162).
Bihter’in annesinin, karakterinin oluşumu üzerine doğrudan bir etkisi vardır. Annesi, kızlarını
kendisine her zaman rakip görmüş, annelik vasfını yerine getirmekten çok uzak kalmıştır.
Eşini ilişkileriyle aldatan, sonunda da ölümüne sebep olan Firdevs Hanım, düzensiz bir aile
yapısının baş mimarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan Bihter’in bir aile içindeki
eğitiminden bir de sahip olduğu eğitimden bahsedilebilir. Babasını küçük yaşlarda kaybettiği
ve babası anılarında bulanık bir hatıra olarak yer ettiği için ailenin başındaki kişi olan
annesinden gördükleri, duydukları Bihter’in aileye bakışını da dolaylı olarak şekillendirmiştir:
“Firdevs Hanım’ın bir omuz silkişiyle, Oh! Topluma bakarsanız hiçbir şey yapmamak gerekir.
Bence insan, toplum için değil, kendisi için yaşamalı” deyişi, ailenin felsefesini özetlerdi”
(Uşaklıgil, 2017: 17).
“Firdevs Hanım’ın, hiçbir zaman annelik bağını duymayan bu kadının aldırmazlıklarına,
ilgisizliklerine karşın – aileye özgü bir bilgiçlikle – Bihter de hemen her şeyi biraz bilirdi.
Dergileri karıştıracak, öyküler okuyacak kadar Türkçe, Beyoğlu dükkanlarında kullanılacak
kadar Fransızca, üstelik her zaman Tarabya’dan tutulan hizmetçi kızlardan Rumca bilir;
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piyanoda valslar, kadriller, romanslar çalar; gerekirse büyük bir ağırbaşlılık duyarak okuduğu
şarkılara, kendi kendine öğrendiği uduyla eşlik ederdi” (Uşaklıgil, 2017: 29-30).
Annesi Firdevs Hanım, evlenememek korkusuyla genç yaşta evlenmiş, ne olursa olsun hem
kendisini hem de ailesini geçindirebilmek, iyi bir hayat sürebilmek, güzel giysiler giymek için
evlenmeye karar vermişti. Bihter’in evlilik kararında da kısmi olarak bu neden yatmaktaydı,
annesi yüzünden etrafa yayılmış olan kötü ün sebebiyle evlenememe korkusu bir yana,
karşısına kız kardeşi Peyker’in eşi gibi orta halli bir kişinin anca çıkabileceğine ilişkin
düşünceler ve kendisine yapılan evlilik teklifinin açacağı zenginlik kapıları arasında, şatafat
içinde yaşayacağı hayat daha cazip gelmiş, evleneceği kişinin yaşına, onu sevip sevmediğine,
duygularına bir önem vermeden biraz da annesine inat evlenmeyi istemişti. Her zaman annesi
gibi olmaktan korkan Bihter sonunda istemese de onun yolundan gitmiştir.
“Bihter’in gözünde bu yalı, tüm düşlerinin görkemiyle yükselirken üzerine kumaşlar,
danteller, renkler, mücevherler, inciler serpiliyor, bütün o çılgıncasına sevilip de alınamayarak
özlemi çekilmiş şeylerden oluşan bir yağmur yağıyor, gözlerini dolduruyordu” (Uşaklıgil,
2017: 28).
Her iki karakterin dış görünüş ve eğitimleri açısından benzer ve farklı yanlarına bakarsak,
benzerlik olarak her ikisi de genç ve güzel karakterlerdir, siyah saç ve siyah göz özellikleri ile
de ayrıca benzerlik göstermektedir. Her ikisi de yaşları 50’yi geçkin adamlarla evliliklerini
yapmışlar, başlarda sevgiden çok saygı temeli üzerinden evliliklerini yürütmüşlerdir. Her
ikisinin eşleri de sosyal konumları gereği göz önünde olan, seçkin ve varlıklı kişilerdir. Aile
bakımından her iki karakterin de yalnız oldukları düşünülebilir. Anna’nın ailesinden
bahsedilmemekle birlikte, bir abisinin olduğu bilinmekte, Anna’yı teyzesinin yetiştirdiği ve
birkaç dilde konuşabildiği ifade edilmektedir. Bihter ise ailesi olmasına rağmen, aile
bağlarının bilhassa anne-kız ilişkilerinin zayıflığı nedeniyle aile içerisinde her bireyin tek
başına olduğu bir yalnızlık durumu söz konusu. Bu bağlamda her ikisi de sahip oldukları
aileler içerisinde yalnızlık duygusu ile birleşmektedirler. Anna’nın ne derecede yabancı dil
bildiği ifade edilmemekle birlikte, Bihter’in de konuşacak kadar Fransızca ve Rumca bilgisine
sahip olduğu aktarılmaktadır. Özetle, bu iki karakter diş görünüşlerindeki benzerlik, aile
kavramından ve gerçek sevgiden uzak oluşları, belirsiz bir yalnızlık hali ve duygusu,
yaptıkları evlilikler, sosyal statüleri ve sahip oldukları yüzeysel eğitim bağlamında
birleşebilirler. Her iki karakterin bu noktada ayrıldıkları yanlardan bahsedecek olursak, Anna
Bihter’e oranla daha elit bir kadın imajı ortaya koymakta, toplum tarafından sevilen, sayılan
bir karakter görüntüsü çizmekte, sanat, mimari gibi birçok alanla ilgilenmesi ve buna yönelik
okuduğu kitaplarla daha bilgili bir kişi imajını verirken; Bihter, olayları ve insanları çok yönlü
bir şekilde ele alabilmesini engelleyen bir iç görü eksikliğinden mustarip (Soyöz, 2016: 126.)
olmakla birlikte, çok yönlü bir insan olduğunu söylemek güçtür. Bihter annesinden dolayı
“Melih Bey takımı” olarak adlandırılmakta, herkesin konuştuğu ve pek de saygı duyulmayan
bir aile imajı çizmeleriyle ayrılmaktadırlar. Bununla birlikte, Anna her zaman varlık içerisinde
olmuşken, Bihter’in zengin olma, varlık içinde yaşama arzusu ile de iki karakter
birbirlerinden ayrılmaktadır.
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Anna Karenina ve Bihter’in Yaşam Tarzlarındaki Ortak Noktalar
Anna, eşi Arkadiy Karenin sayesinde yüksek sosyeteye mensup, toplumda saygın bir yeri olan
evli bir kadındır. 8 yaşındaki oğlu ile ilgilenmesinin yanı sıra, dönemin yüksek sosyetesinin
yaşadığı şekilde bir hayata sahiptir. Balolara katılmak, dans etmek, tanıdıklarla hoş sohbetler
gerçekleştirmek, tiyatroya gitmek, güzel elbiseler satın almak Anna’nın olağan rutinleri
arasında yer almaktadır. Vronski ile olan ilişkisi sonrası bile, bilgisi ve görgüsüyle insanları
kendine hayran bırakması, çok yönlü olması, çeşitli alanlarda kitaplar okuması ile ön plana
çıkmasına rağmen, bu ilişki Anna’nın yaşamının odak noktasını oluşturmaya başlamıştır. Bir
anne olarak hem eşinden hem de sevdiği adamdan olan çocuklarına bile annelik
yapamamıştır. Zamanla, hayatının tüm odak noktasını bu ilişkide ve tek bir kişide toplayan
Anna’nın okuduğu kitaplar, ilgi alanları bile sevdiği adamın ilgileri ile paralel olarak
şekillenmiştir. Anna’nın Vronski’ye duyduğu aşk ve yaşamının anlamını sadece bu aşkta
görmesi aslında onun sadece kendisini etkilememiş, kendi yaşam tarzına da yansımıştır. Bu
bakımdan Vronski’ye olan aşkı yaşam tarzının tamamını kaplayan Anna için artık
Vronski’nin sevgisinden başka hiçbir şey odak noktasını oluşturmamıştır:
“Onun için kalan tek şey Vronski’nin aşkıydı ve onu sevmek istiyordu” (Tolstoy 1.c., 1969:
344).
“Vronski’yi yakından tanıdıkça, onu daha da seviyordu… Ona olan hayranlığı kendisini de
korkutuyordu: arıyor fakat onda mükemmel olmayan hiçbir şey bulamıyordu. Karşısında
önemsiz olduğu bilincini ona göstermeye cesaret edemiyordu. Eğer bunu bilirse, onu
sevmekten vazgeçeceğini sanıyordu. Hiçbir sebep olmamasına karşın hiçbir şeyden olmadığı
kadar onun aşkını kaybetmekten korkuyordu” (Tolstoy 2.c., 1969: 32).
“Onu artık sevmediğini düşünüyordu, kendisini ümitsizliğe yakın hissediyor, bunun
sonucunda ise kendisini bilhassa sinirli hissediyordu” (Tolstoy 2.c., 1969: 114).
Hayatının son anlarında iyice yoğunlaşan bu duygu iyice fanatik bir hale dönüşmüştü:
“… Vronski’nin sevgisi tümüyle onun üzerinde yoğunlaşmalıydı…. Onu bir kadından değil,
ona olan aşkı azaldığı için kıskanıyordu” (Tolstoy 2.c., 1969: 326-327).
Yaşamının merkezi haline gelen bu kişi, Anna’nın kendisini unutmasına, kendini görmesine
engel olmaktaydı. Anna’nın yaşam tarzındaki değişiklikler en sonunda iç dünyasında da
yansımasını bulmuştu. Bihter karakterine gelince, o, annesi Firdevs Hanım ve kız kardeşi
Peyker “Melih Bey takımı” olarak adlandırılmaktadır. Bu ailenin aslında herhangi bir soylu
geçmişleri olmadığı, halihazırda bulundukları konumu aslında babalarına borçlu oldukları dile
getirilmektedir.
“Melih Bey takımı… Bütünüyle kibar bir toplumdan olduğunu ileri sürecek kadar köklü bir
soyluluktan uzak olan bu ailenin yarım yüzyıl öncesine değin varlığı belirsizdi”
Aile genel olarak vaktini İstanbul’un gezinti yerlerinde geçiriyor, sandalla açılıyor, günlerini
eğlence ile geçiriyorlardı. Aile aynı zamanda giyim ve kuşamına da özen gösterirdi:
“Onları İstanbul’un eğlence yaşamında başarıya ulaştıran özel bir ünleri vardı ki nedenleri pek
araştırılmaksızın benimsenmişti. Tüm Göksu, Kağıthane, Kalender ve Bentlere gidip gelenler
onları tanırdı. En çok onların sandalları izlenir, en çok onların yalısı önünde durularak
pencerelerinden içeride saklı şeyleri açığa vurması beklenirdi” (Uşaklıgil, 2017: 16).
“Giyinmek… Eğlenmekten sonra Melih Bey takımının başlıca özelliği, giyinmekti, bütün
zevk sahiplerince taklit edilen, ama hiçbir zaman ulaşılamayan zarafetleriydi” (Uşaklıgil,
2017: 16).
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“…onlar yarım asırdan beri bütün gezinti yerlerinin zarafet simgesiydi. Bu biraz da aile
üyelerine miras yoluyla geçmiş bir özellikti, bu onların her zaman İstanbul’un en iyi giyinen
kadınları katına yükseltmişti. Yaşayış biçimlerinin doğal sonucu, yavaş yavaş tüm aile
bireylerine yayılarak kökleşen bu incelik gereksinimiyle giyinmek sanatın ruhundaki gizleri
bulup çıkarmaktı…giyim sanatında olağanüstü bir yaratıcılık bulmuşlardı” (Uşaklıgil, 2017:
17).
Evlilik öncesi ve evlilik sonrası da yaşamını çok bir şey ile dolduramayan Bihter’in Anna gibi
tutunduğu ve yaşamını etkileyen tek şey ise sevme, sevilme isteğiyle birlikte Behlül’e
duyduğu aşkla şekillenmeye başlamıştır. Eşinin çocuklarına annelik yapma girişimlerinin de
başarısızlıkla sonuçlanması, ona içindeki boşluğu dolduracak bir uğraş olmadığı için de bu
niyetinden zaten uzaklaşmış ve dikkatini, zamanını tek bir konuda yoğunlaştırmaya
başlamıştır:
“Bu aşk onun her şeyiydi. Evlenmesinde gerçekleşmemiş tüm emellerini bu aşka bağlamış,
ona bütün ruhunu ve benliğini vermişti” (Uşaklıgil, 2017: 373).
“Her gün bu şeylere ilgisiz bakan Bihter, bugün burada düşünürken, uzun uzun dalıyordu.
Düşünceleri yalnız bir sonuç verebilmişti. Behlül’ü beklemek…” (Uşaklıgil, 2017: 288).
“Bihter, odasında yalnız kalınca, kafasında günün olaylarını bir özetini yaptı. Bütün bu
olaylar… birbirine karışan ayrıntılarla bir bunalım dönemi kadar gürültülü görünüyordu…
Oysa o, burada onulmaz acılar içinde ezilirken Behlül, kim bilir nerede, kimlerin
kollarında…” (Uşaklıgil, 2017: 297).
“Ellerini karnına basarak vahşi bir kıskançlıkla kıvranıyordu. Sonra birden rüzgarla birlikte
gıcırdayan sobanın başlığını, …bir panjur kanadını dikkatle dinleyerek “Belki o geldi! dedi”
(Uşaklıgil, 2017: 298).
Anna ve Bihter’in yaşam tarzlarına ilişkin ortak noktalar şu şekilde sıralanabilir: her ikisi de
sosyeteye mensup, göz önünde olan kişilikler olmakla birlikte zamanlarının çoğunu eğlence,
gezi, giyim gibi işlere ayırmaktadırlar. Aslında kısaca söylenecek olursa hayatlarında her
ikisinin de kayda değer bir meşgaleleri bulunmamaktadır. Bunun yanında, her ikisi de çocuk
yetiştirme konusunda başarısız görülebilir. Anna ne resmi eşinden olan çocuğuna ne de
sevdiği adamdan olan çocuğuna gerekli olan ilgi ve sevgiyi verebilmiştir. Bihter, anne
olmamasına rağmen, Nihal’e karşı annelik yapamamış çünkü Nihal onu hiçbir zaman kabul
etmemiş ve sevmemiştir. Son bir ortak nokta ise, eşlerini aldattıkları erkekleri hayatlarının
odak noktası haline getirmeleri, hayatlarını sadece ve sadece bu aşkın kaplaması, bunun
yaşam biçimlerine yansıması, bu aşktan dolayı kıskançlık duygusuna kapılarak en sonunda
kendilerini kaybetmeleri olarak görülebilir. Ayrılan noktalara bakacak olursak, her iki
karakter de genel olan yaşamlarını yüzeysel eğlencelerle doldurmalarına rağmen, Anna daha
çok görgülü, daha eğitimli, daha çok kitap okuyan, kendini geliştiren, birçok konuda bilgi
sahibi bir kadın olarak karşımıza çıkarken, Bither daha çok evin tasarımı, yönetimi, gezmeler
gibi konularla meşguldür.
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Anna Karenina ve Bihter’in İç Dünyası
Anna Arkadveyna’nın iç dünyasıyla ilintili olarak, Vronski’yle olan karşılaşmasından sonra
daha derinlemesine izler görmekteyiz. Karşılaşmanın etkileri onda duyguları ve yaşayacakları
arasında meydana gelecek çatışmaların bir habercisi olarak bir sinir harbi şeklinde ilk olarak
balo sonrası trenle gerçekleştirdiği eve dönüş yolculuğunda başlamaktadır.
“Sinirlerinin tıpkı, vidalı büklümler şeklinde teller gibi gittikçe gerildiğini hissediyordu.
Gözlerinin gittikçe daha çok büyüdüğünü, el ve ayak parmaklarının sinirli, sinirli
kımıldadığını, vücudunda bir şeylerin soluğunu kestiğini …. hissediyordu” (Tolstoy 1.c.,
1969: 111).
“Başta ona acı çektiren gergin hal sadece yeniden ortaya çıkmakla kalmadı, artarak devam etti
ve her an için içindeki o gerginliğin kopacağından korkuyordu” (Tolstoy 1.c., 1969: 114).
Bundan sonra Anna, Vronski ile olan karşılaşmaları sonrası kendisinde meydana gelen
değişimleri, beliren düşünceleri anlamaya çalışmakta ve kendisini sürekli olarak bir iç
muhakemenin içerisinde bulmaktadır. Hissettiği duygulardan ötürü kendisini suçlayıp
suçlamama arasında gidip gelmektedir. Vronski ile yaşadığı fiziksel temasın ardından ise,
kendisini daha karamsar duyguların esiri olmuş olarak bulmaktadır. Bu durum eserde şu
sözlerle yansıtılmaktadır:
“….. bir zamanlar mağrur, neşeli, şimdi ise utanç dolu başını daha çok eğiyordu” (Tolstoy
1.c., 1969: 162).
“Kendisini o kadar suçlu ve hatalı hissediyordu ki kendisine sadece alçalmak ve af dilemek
kalıyordu” (a.g.e).
“Ona bakarken fiziksel olarak alçaklığını hissediyor ve daha fazla bir şey söyleyemiyordu”
(a.g.e).
Bundan sonra Vronski ile bulunduğu süre zarfı boyunca sürekli olarak kendisini eleştirmiş ve
her durumda yaptığı yanlış, ahlaksızlık vurgusuyla sözlerinde ve düşüncelerinde
yankılanmıştır.
“Ben kötü bir kadınım, mahvolmuş bir kadınım” (Tolstoy 1.c., 1969: 225, 347).
Yine eserin birçok yerinde eşi, Anna’yı kötü, ahlaksız, sadakatsiz, düşmüş bir kadın olarak
anmaktadır. Bu bakımdan Anna’nın nasıl bir insan olduğu sadece kendi ifade ve
düşüncelerinde değil, diğer insanların sözlerinde de tekrarlanarak okuyucunun hafızasına
adeta kazınmaktadır:
“Şereften yoksun, kalpsiz, dinsiz, düşkün bir kadın!” (Tolstoy, 1.c., 1969: 303).
“Alçak bir kadının suç işlemesinden dolayı mutsuz olacak değilim” (a.g.e).
“ Suçlu bir kadınla ve onun oğlu ile ilişkilerini bitirmek için adam öldürmenin ne anlamı
var?” (Tolstoy 1.c., 1969: 304).
“…kötü ve sadakatsiz bir eş yüzünden hayatını mahvetmek ve onun yüzünden acı çekmek
için bir neden yoktu” (Tolstoy 1.c., 1969: 307).
“…aşkın özgürlüğünü hiçbir zaman hissedemeyecek her zaman için suçlu bir eş olarak
kalacaktı…”(Tolstoy 1.c., 1969: 319).
Anna’nın iç dünyasındaki buhranlar içinde bulunduğu ve kendisi ile ilgili düşüncelerine de
açıkça yansımaktadır. Boşanmadan başlarda kaçınması, bunu konuşmak istememesi
bulunduğu durumun iki yüzlülüğünü kendi içinde muhakeme etmesine neden olmaktadır:
“….içinde bulunduğu durumu bir yalan ve sahte olduğunu düşünüyordu” (Tolstoy 1.c., 1969:
312).
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“Daha önce hiç düşünmemiş olduğu utancından korkmaya başlamıştı” (Tolstoy 1.c., 1969:
313
Bununla birlikte elinde kalmış olan tek şey olan aşkını kaybetmenin ümitsizliği ile de içi içini
yiyordu:
“Vronski’yi düşünürken, artık onun kendisini sevmediğini, ondan bıkmaya başladığını,
kendisini ona teklif edemeyeceğini sanıyor, bundan ötürü de ona bir düşmanlık
duyuyordu”(a.g.e)
İkilemler içinde kayboluyor, kendine hâkim olamayan ne düşüneceğini ne istediğini esas
olarak bilmeyen, belirleyemeyen bir karakter ortaya koyuyor:
“Bazen neden korktuğunu, ne istediğini bilemiyordu. Olan veya olacak olan şeyden korkuyor
muydu onu istiyor muydu, gerçekten ne istiyor bilmiyordu” (Tolstoy 1.c., 1969: 314).
“Ne yazabilirim – diye düşündü. – Tek başıma neyi çözebilirim? Ne biliyorum? Ne
istiyorum? Neyi seviyorum? Ruhunda yine ikileme düştüğünü hissediyordu (Tolstoy 1.c.,
1969: 319).
Anna’nın benzer ruh halleri aslında tüm eser boyunca devam etmekte, başlangıçta sakin olan
o iç dünyasının endişe, gerginlik, belirsizlik durumlarıyla nasıl yıprandığı ortaya
konulmaktadır. Kendinden emin, neşeli, sakin bir yapıdaki karakterin yerine ne yapacağını
bilmez, kendinden emin olamayan, sürekli olarak hem kendini hem de etrafındakileri
suçlayan, kıskançlık buhranları geçiren, sinirli, huysuz, sorunları kaçarak ya da görmek
istemeyerek halletmeye çalışan zavallı, utanç ve ümitsizlik içinde dengesiz bir kişilik ortaya
konmaktadır. Bu durum ise, bedensel olarak alçalan bir kadının sadece moral açısından değil,
zihinsel olarak da çöktüğü gösterilmektedir. Tüm bu yıpratıcı süreçler ve gerginlikler de onun
seçiminin bir sonucu olarak yansıtılmakla birlikte, sonunda tüm bu muhakemeler bir iç
hesaplaşmaya dönüşerek en sonunda Anna’yı kendi sonuna yaklaştırmaktadır. Bihter’in iç
dünyasına bakacak olursak, tıpkı Anna da olduğu gibi, Behlül ile yasak bir aşk yaşamaya
başladığı andan itibaren gelgitler içerisine girdiğini görmekteyiz. Aslında bu gelgitleri,
evliliğinin isteklerini karşılamadığını, esas istediğinin aslında sevilmek ve sevebilmek
duygusu olduğunu anladığı andan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Aile ile yapılan
gezintiden sonra, kendi iç dünyasını anlamaya çalışıyor, aslında bu evliliğin onu mutlu
etmediğini anlıyor, yapayalnız hissediyordu. Eşi ile olan ilişkisinin kendisi için ne kadar
zoraki ve zor olduğunu irdeliyor, kendi deyimiyle “hasta eden, acı veren bir üşüme hem
ruhunu hem de bedenini sarıyordu”. Gençliğinin bu şekilde gerçek aşkı, sevgiyi tadamayarak
geçeceği gerçeğinin derin çaresizliği içerisinde düşüncelerinde kıvranıyordu:
“…ona bedeninin gençliğiyle birlikte kalbini, emellerini de versin istedi, ama genç kadını
durduran bir şey vardı. Onun kolları arasındayken bütün bedeninde bir kaçınma uyanır,
erimek, hemen orada, o dakikada ölmek isterdi. Bunu yenemiyordu” (Uşaklıgil, 2017: 152153).
“Onun dostuydu, evet, bu adam için kalbinde derin bir saygı vardı, üstelik de sevgi. Ama
bütün ruhunu kocasına veren bir kadın olamıyordu” (Uşaklıgil, 2017:153).
“Tüm evlilik yaşamı böyle geçseydi, onu lekesiz, aksamadan sevecek mutlu olacaktı. Ondan
sevgi değil, aşk istemiyordu. Üstelik kendisini bu konuda bütünüyle haksız, acımasız
bulmakla birlikte, bu aşkı veremiyordu. Bu aşk, bu verilemeyen aşk, karşı gelinemeyen bir
hakla kendisinden alındıkça bedeninden, kalbinden bir şeyin zorla koparıldığını sanır;
ağlamak, bağırmak acısından kıvranmak isterdi” (Uşaklıgil, 2017:153-154).
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“Demek bu evlilik, o kadar istenen, gerçekleşmesine o kadar çalışılan bu evlilik, işte şu
karanlıktan başka bir şey değildi. Şimdi bu evliliğin üstün niteliğini oluşturan şeyler…
mücevherler, kumaşlar, süs eşyaları, hep bir avuç hülya külleri biçiminde odanın
karanlıklarına serpiliyor, dağılıyordu” (Uşaklıgil, 2017:154-155).
Bundan sonra sürekli olarak kendisini tutmak, aslında eşine, yaşadığı ortama hatta kendisine
yabancı olma gerçeği, kendisi olamamaktan duyduğu çaresizlik de düşüncelerine yansıyordu:
“Genç kadın, bir an için soğukkanlılığını yitirse evde bir cehennem hayatı başlayacaktı. Buna
yol açmamak için de kendisini tutmaya, bu gizli savaşın bütün üzüntülerine katlanmaya
zorunluydu” (Uşaklıgil, 2017:156).
Mutluluk kavramını sadece sevmek ile ilişkilendiriyor. Sadece bu duygunun onu içerisinde
bulunduğu boşluktan kurtarabileceğini düşünüyordu. Böylece Bihter, yalnızca yaşamında
sevmek duygusunun eksik olduğunu düşünüyor, daha öncesine çok arzuladığı zengin yaşam
gibi, sevmeyi arzuluyordu:
“Ama onun; onun nesi vardı? Yaşamında yalnız bir şey eksikti ama yaşamda da her şey o
demekti: Sevmek…” (Uşaklıgil, 2017:159).
Sevme isteği içerisinde Behlül’ü düşünmeye başladığı andan itibaren yavaş yavaş utanç ve
korku içerisine girse de kendisini bekleyen sondan kendisini koruyamamış, sevilmenin açlığı
ile Behlül ile yasak bir ilişkiye başlamıştı. Bu ilişki süreci içerisinde ilk başlarda kendisinde
uyanan sevinç, mutluluk, arzu duyguları yerini utanca, suçlamaya ardından kıskançlık ve
öfkeye bırakmıştı. Kendisini içinden çıkamayacağı zehirli bir duygu girdabının, bir boşluğun
içinde bulmuştu:
“…Bu yalnızlıktan korktu. Korkudan çok utanmaya yakın bir duyguydu bu. Utandı. Büyük
bir suç işlemişti. Namusuna karşı düşünmeden günaha girdiği için utanıyordu” (Uşaklıgil,
2017:163).
“Demek bu sabah Bihter, her sabahkinden başka bir Bihter’di. Artık mutsuzdu. Ama
mutsuzluğuna acınacak bir kadın değil, bir daha lekeyle kirlenmiş, alçak, pis bir
yaratıktı…kendisinden, iğrenilecek bir insandan kaçarcasına uzaklaşmak istiyordu…Niçin
bayağı bir sokak kadını düşkünlüğüyle bu adamın kollarına atılmıştı?” (Uşaklıgil, 2017:195).
“Yaşamı, artık baştanbaşa bir yalan, iğrenç bir yalan olacaktı” (Uşaklıgil, 2017:196).
“Bu iğrenç düşüş… Bu sabah, bu düşüşün sıcaklığı daha yepyeniyken hem kendinden
iğreniyor hem de benliğinin gizli derinliklerinde farkındalık bir alevi…. Bildiriyordu.
Öyleyse, Behlül’ün anısında rastlantıyla elde edilmiş bir sokak kadını olarak kalamazdı, artık
onu eline almalıydı” (Uşaklıgil, 2017: 197).
“Bu gece gelmezse artık her şey bitmiş demekti. O zaman zavallı, mutsuz bir kadın olacaktı”
(Uşaklıgil, 2017: 288).
“Bu evlilik, onun genç kızlık isteklerini gerçekleştirmiş, kadınlığını aç bırakmıştı. Bütünüyle
aldandığına, mutsuz bir kadın olduğuna çoktan karar vermişti……Sonra yaşamının ufkunda
bir mutluluk parıltısı belirmiş, bütün varlığını ona vermişti… Bugün ilk kez serseri bir rüzgar
o ışığın, o güneşin üstüne bir bulut parçası düşürmek istemişti. O sönerse ne olacaktı? Sonsuz
bir karanlık…”(Uşaklıgil, 2017: 289).
“Nihal’e acımıyordu ona karşı birikmiş gizli düşmanlıkları vardı. Bu kız için bugüne kadar
katlandığı şeyler şimdi ona birer öç alma hakkı vererek düşmanlığına yol açıyordu. Ama bu
düşmanlığın üstünde bir şey vardı, bu da o çocuk sayılacak Nihal’in birdenbire kendisiyle boy
ölçüşebilecek kadar gelişmesiydi. Gerçekte bağışlayamadığı buydu” (Uşaklıgil, 2017: 373).
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Anna ve Bihter’in iç dünyalarında yaşadıkları duygu ve düşüncelere ilişkin benzerlikleri ele
alacak olursak, her iki kadın kahramanda yasak aşklarından sonra gölge yanları ile
karşılaşmaktadırlar, tasvir edildikleri hoş, iyi, güzel yanlar, dış güzellikleri dahil, yaşadıkları
buhran içerisinde kaybolarak öz saygılarını yitirmiş, kendilerini çıkmazın içerisinde bulan,
kıskançlık duygusunun esiri haline gelmiş kişilere dönüşmekteler. Her iki kahraman da
yaşadıkları fiziksel temas sonrasında kendilerinden iğrenmekte, kendilerini suçlayarak,
ruhlarını zedelemeye başlamaktadırlar. Her ikisi de duygularının esiri oluyor, her ikisinin de
odak noktasını yaşamlarını dolduran tek şey aşk oluyordu, mutluluğu ancak bir kişinin
sevgisinde bularak yaşayabileceklerini düşünmekteydiler. Bu esiri oldukları duygunun
sonucunda, sevgi yerini nefret, kıskançlık ve öç alma duygularına bırakmış, olumlu olarak
tasvir edilen bu sevme ve sevilme duygusu, aşk hissi, sonunda olumsuz yanıyla okuyucunun
karşısına çıkmıştır. Anna yaşadıklarından dolayı Vronski’yi suçlayarak onu kıskanarak ona
acı çektirmek, ondan ölümüyle öç almak istemekte; Bihter ise Behlül’den dolayı Nihal’i
kıskanarak tüm gerçekleri söylemek arzusuyla ondan öç almayı istemektedir. Anna zaten
varlıklı olmasına rağmen, Bither de evliliğin getirdiği olanak ile varlığa kavuşmasına rağmen
zenginlik hiçbir şekilde her ikisine de mutluluk getirmemektedir. Bu iki kadın karakterin iç
dünyalarında yaşadıkları duyguları temel alıp ayrılan yönlerine bakacak olursak, Anna’nın
nefreti ve öfkesi daha çok Vronski’ye yönelik iken, Bihter’in ise kendisine rakip olan Nihal’e
yönelmektedir. Anna’nın kocasına karşı olan hislerini ve onu sevmediği gerçeğini Vronski ile
tanıştıktan sonra sorgulamaya başlarken, Bihter evliliğinin ikinci yılının sonunda hayal ettiği
zenginliğin aslında kendisine düşündüğü mutluluğu vermediğini ve kendini bir kadın olarak
keşfetmeye başladığı zamanda başladığını söyleyebiliriz.
Anna Karenina ve Bihter’in Sonu
Anna’yı bekleyen sona ilişkin olarak birçok durum karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki,
Anna’nın Vronsnki ile ilk tanışmaları anında demir yolu işçisinin trenin altında kalarak
yaşamını yitirmesi olarak görülmelidir. Ardından Anna’nın tren yolculuklarında rast geldiği
ve yarı uykulu olduğu anlardaki sanrılarında gördüğü yaşlı, sakallı, biçimsiz görüntülü erkek
figürü de olumsuz bir sembol olarak yer etmektedir (Lihaçev, 2015). Bu figürler ya tren
istasyonlarında, trenlerde ya da demir işçiliği ile ilgili durumlarda ortaya çıkmaktadırlar. Bu
erkek figürünün karşımıza çıktığı bir diğer yer ise Anna’ın rüyalarıdır. Rüyasında
darmadağınık sakallarıyla yaşlı bir erkek figür hızlı hızlı Fransızca konuşarak “demiri
dövmek, parçalamak, ezmek gerek” şeklindeki ifadelerle sadece Anna’yı bekleyen kötü sona
işaret etmekle kalmamakta, aynı zamanda tren istasyonunda hayatını kaybeden demiryolu
işçisinin ölümü ile bağ kurarak kahramanı bekleyen benzer kötü sona okuyucuyu
hazırlamaktadır. Bu rüyadaki figür Vronski ile ilişkileri kriz dönemine girdiğinde bir kez daha
kendisini gösterir: “Sakalları karman karışık bir ihtiyar, bir demir parçasının üzerine eğilmiş,
Fransızca anlaşılmaz birtakım sözler mırıldanarak bir şeyler yapıyordu. Anna da ….. ufak
tefek ihtiyar adamın ona hiç aldırış etmeksizin bu demir parçasıyla onun üzerinde dehşet
verici bir şeyler yaptığını hissediyordu” (Tolstoy 2.c.2, 1969: 339). Anna’nın eser boyunca
karşısına çıkan sakallı, kısa boylu erkek figürleri Slav haklarında “domovoy” olarak
adlandırılan ev cini ile ilişkilendirilmektedir. Ev cini, Slav halklarında düzenli bir aile
hayatını, doğurganlığı sağlayan, insan ve hayvanların sağlığını koruyan evin koruyucusu ve
2

İkinci cilt.
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sahibi olan mitolojik bir ruhtur (Levkievskaya 1999: 120). Rüyada ve eser boyunca
karşılaşılan bu figürün ev cini ile ilintili olduğu ve Fransızca konuşmasının da doğal olmayan
bir durumu3 yansıttığı düşünülmektedir (Lihaçev, 2015). Bu bakımdan aslında yazar, evinin
huzurunu bozan Anna’nın huzurunu gerçek üstü bir yaratıkla rahatsız etmekte ve bunun
bedelini bir şekilde ödeyeceği anlaşılmaktadır. Tolstoy’un Anna’nın sonuna ilişkin eserde yer
alan kimi canlılar aracılığı ile de bağlantılı kurarak mesaj verdiğini savunan görüşler
bulunmaktadır (Sendiç, 1998: 67). Bilhassa at yarışlarında Vronski’nin atı Fru-Fru’nun hem
dış görünüşü hem sinirli gergin yapısı hem de yaralanması sonucu çırpınan bir kuşa
benzetilmesi ve sonrasında vurularak yaşamına son verilmesi ile Anna’nın Vronski’nin
düşüşüne gösterdiği tepki ile yakalanmış bir kuş gibi çırpındığı şeklindeki benzetmeyle
Anna’nın karşılaşacağı sona ilişkin bağlantı “yakalanan ve çırpınan kuş” benzetmeleri
aracılığıyla aktarılmaktadır.
“Vronski bir ayağı ile yere değmiş, atı da bu ayağın üstüne yığılmıştı. Ayağını son anda çeker
çekmez, at bir yana devrilmiş, ağır ağır hırıldayarak terli zarif boynuyla ayağa kalkmak için
sonuçsuz bir çaba sarf ederek, (Vronski’nin) ayaklarının altında vurulmuş bir kuş gibi
çırpınıyordu” (Tolstoy 1.c., 1969: 217).
“(Anna) Kendini tamamen kaybetmişti. Yakalanmış bir kuş gibi çırpınıyordu” (Tolstoy 1.c.,
1969: 228).
Bunun yanı sıra Anna’yı bekleyen sona ilişkin öngörüler, üst tabakadaki hanımların ima dolu
diyaloglarına da bilhassa da Prenses Betsi’nin evinde toplanan konukların konuşmalarında
yansımaktadır:
“(Ahbaplardan biri Anna için:) - Moskova yolculuğundan beri Anna çok değişti, dedi.
Halinde bir tuhaflık var.
(elçinin karısı:)- Başlıca değişiklik, Aleksey Vronski’nin gölgesini peşinde getirmiş
olmasındandır, dedi.
– Bundan ne çıkar? Grimm’in bir masalı var: Gölgesiz Adam, Gölgeden yoksun adam. Bu
adam da bilemem neden ötürü ona verilen bir ceza imiş. Doğrusu ceza bunun neresinde,
hiçbir zaman anlayamadım. Ama bir kadın için, gölgeden yoksun olmak herhalde hoş bir şey
olmasa gerek.
(Anna’nın arkadaşı:) – Evet ama, peşlerinde gölge olan kadınların sonu çoğu zaman pek iyi
olmuyor, dedi.” (Tolstoy 1.c., 1969: 147).
Aleksandr Karenin’in de eşine yönelik sözleri Anna’yı bekleyen sonu gözler önüne
sermektedir. Anna gibi alçak, ahlaksız bir karakterin ancak ölümü hak ettiğini doğal bir
durum gibi aktarmaktadır:
“Ancak ölmek istemeyen bir kişi kurtarılabilir, ancak insanın doğası bozulmuş,
ahlaksızlaşmışsa, ölümün kendisi ancak ona kurtuluş olabilir…” (Tolstoy 1.c., 1969: 427).
Tüm bu değerlendirmelerden yazarın, evinin huzurunu bozan, ailesini yıkan kadın için
hazırladığı kötü bir son olduğu, sürekli olarak okuyucuya işlenmektedir. Nitekim, Anna içinde
bulunduğu durumun, belirsizliğin, utancın ve kıskançlık krizlerinin, kendisini yaşadığı hayatın
içerisinde hiçbir yere konumlandıramaması, öz güvensizliği ve Vronski’ye olan
güvensizliğinin getirdiği sinir buhranlarına, zihninde belirlen zehirli düşüncelere yenik
düşerek kendisini trenin altına atarak yaşamını sonlandırmaktadır. Aşkı-Memnu romanında
ise Bihter’in ölümüne ilişkin belirgin semboller bulunmasa bile, yazar tarafından aslında,
3

Burada kastedilen, o dönemde Rusça yerine Fransızca konuşulmasından dolayı yazara göre ortaya çıkan
yapaylıktır. Kendi ana dili yerine, başka bir dili kullanan o dönemin üst tabaka sınıfı eleştirilmektedir.
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bilhassa birçok kez Bihter kendisini yaptığından ötürü yerdiği zamanlarda, hem Bihter’in ne
kadar adi, aşağılık olduğu sözleri tekrar edilmekte, hem de aslında bu yanlışı yapan kişiyi
bekleyebilen sonun ancak ölüm olabileceği kimi düşüncelerde yankılanmaktadır.
“….Ona sevmek, sevmek gerekti. Sevilmezse, ölecekti. Ama nasıl sevecekti? Sevmek… Bu
artık ona yasak olmayacak bir şey değil miydi?” (Uşaklıgil, 2017:164).
“Bütün bir yaşam, bir yanlışlığın kurbanı oluyordu. Bundan sonra mutluluk umudu,
saklanması gereken utanılacak bir aşktan başka bir şey değildi” (Uşaklıgil, 2017: 291).
“Behlül’ün odasında daha fazla durmak istemedi…pencereyi açık bırakarak kalktı. Aralık
kapıdan bir ışık demeti tozlanarak odanın içine kadar dökülebiliyordu. Bu karanlık ve boş
yerde gizli bir cinayet işlercesine kendisini titreten bir şey vardı” (Uşaklıgil, 2017: 291).
“Bu aşk onun her şeyiydi. Evlenmesinde gerçekleşememiş tüm emellerini aşka bağlamış, ona
bütün ruhunu ve benliğini vermişti” (Uşaklıgil, 2017: 373).
“…Bir adım atınca kendini Behlül’ün kollarında bulmuştu. Ama bu adımın altında bir
uçurumun ağzı gizliydi” (Uşaklıgil, 2017: 374).
“Demek bundan böyle iğrenç bir sokak kadını gibi fırlatılıp atılacaktı, iki gün içinde bu olay
tüm halka yayılacak, kent bununla çalkalanacaktı ve gülünecekti… Bu aşağılık yaşam,
boynuna sarılmış bir zincirdi, onu boğuluncaya dek sürüklemesi gerekiyordu” (Uşaklıgil,
2017: 393-394).
“Yaşamak…Böyle bakışların altında yaşamak? Ama neden yaşayacaktı? Ölümü düşündü evet
ölecekti” (Uşaklıgil, 2017: 395).
Anna ve Bither’in sonuna ilişkin ortak noktalara bakacak olursak, her iki karakterde içine
düştükleri durumdan kendi canlarına kıyarak kurtulmayı bir çözüm olarak görmüş ve
kendilerini öldürerek yaşamlarına son vermişlerdir. Tıpkı Anna’nın Vronski’nin ayaklarının
altında olması gibi, Bither de Behlül’ül ayakları altına kendini sermiş, kendi benliklerinden
kaymaya başlamışlardır. Onları ayrıştıran nokta ise, Anna’nın böyle bir yaşamın
utançlığından çok, tüm bu yaşananların suçlusu olarak gördüğü ve ruhsal dengesini, doğru
muhakeme yeteneğini kaybettiği, ona duyduğu duygular karşısında ezilen adam yüzünden
Vronski’yi cezalandırmak için bu kararı vermiş gibi görünürken, Bither’in toplumda kötü bir
kadın olarak görüleceği, sürekli rahatsız edileceği, utanç içerisinde bu şekilde bir yaşama
dayanamayacağı düşüncesiyle hareket ettiği görülmektedir. Birisinde duyguların baskın
yoğunluğu galip gelirken, diğerinde ise toplum baskısının vereceği acılar fazla ve galip
gelmiştir. Birisi trenin altına kendini atarak, diğeri ise en dayanılmaz sızıların, acılarının
kaynağı kalbine silah sıkarak yaşamına son vermiştir. Bu eylemde ikisini de birleştiren ise,
çaresizlik olmuştur.
SONUÇ
Yazarlar açısından incelediğimizde L.N. Tolstoy ve H.Z. Uşaklıgil’in eserlerinde yarattıkları
bu karakterler ile aktarmak istedikleri belli başlı noktalar olduğu görülmektedir. Tolstoy’un
eseri ile başlayacak olursak, Anna Karenina’da kadın karaktere ne kadar olumlu özellik
yüklense de bu olumluluk durumu mutlaka olarak bir şekilde gölgelenmektedir. Güzel, ama
şeytani, karanlık bir yanının olması; aklı başında, mağrur bir kadın iken, kendini kaybetmiş,
alçalan bir kadın görüntüsü; yaşadığı aşktan dolayı önce mutlu, ardından mutsuz olması;
aslında aşkının peşinden gittiği için Dolli’nin onu takdir etmesi, ancak sonrasında Anna’nın
halini görüp kendi haline şükretmesi, Anna’ya acıması; Anna sevdiği adamdan çocuk
doğurmasına rağmen ondan olan çocuğunu sevmemesi, abisinin Levin’i Anna ile tanıştırmak
isterken kullandığı aslında gerçeği yansıtmayan sözleri “…göreceksin hayatını nasıl da kurdu,
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ne kadar huzurlu, ne kadar da saygıdeğer”4; Levin’in Anna hakkında “ne kadarda şaşırtıcı, hoş
ama acınası bir kadın” şeklindeki düşünesi5 hatta Anna’nın artık kendini suçlaması ve
mutsuzluğu hak ettiğini dile getirmesi6 vs. hep bunlara örnek olarak verilebilir. Yazar, Anna
Karenina karakterini başlarda okuyucu için birçok olumlu özellikleriyle, neredeyse hayranlık
uyandıracak bir kadın imajıyla çizerken, eserin daha sonraki bölümlerinde kendini kaybetmiş
bir kadın görüntüsü ortaya koymaktadır. Eserin sonlarına doğru ise Anna’nın buhranları,
Vrosnki’ya olan “aşkı, sevgisi” artık insanda tiksinme, acıma, aşağı görme gibi duygular
uyandıracak derecede tasvir edilmektedir. Aslında bu zıtlık ve Anna karakterinin yazar için
olumsuzluk temsil etmesi sadece doğrudan karakter betimlemelerinde değil, yan karakterlerin
söylemlerinde de görülmektedir. Örneğin, Levin, doğrudan Anna’ya yönelik olmasa da
“iffetli” olmadığını düşündüğü kadınlara yönelik düşüncelerini sık sık dile getirmekte, onları
hor görmektedir: Levin’in arkadaşı Stepan Arkadyeviç ile olan otel, lokanta gibi buluşma
yerleri sırasında denk geldiği ve arkadaşının ilgi gösterdiği kadınlara karşı olan olumsuz
tutumu doğrudan yansıtılmaktadır:
“(Oblonski)…kasada oturan yüzü boyalı, saçları ondüleli, kordela ve danteller içindeki
Fransız matmazele bir şeyler söyledi. Matmazel bu sözlere katıla katıla güldü. Levin’e
gelince, adeta takma saçlarla pirinç pudrası ile tuvalet sirkesinden yapılmış bir kadının
görüntüsü onu tiksindirdiği için votka içmedi. Adeta pis bir yerden kaçar gibi kadından
uzaklaştı. Bütün ruhu, Kiti’nin anısıyla dolu idi” (Tolstoy 1969: 38).
“(Levin) Kısacası ne düşündüğümü değil ne hissettiğimi söylüyorum. Düşmüş kadınlardan
nefret ediyorum. Sen böceklerden korkuyorsun, ben ise bu iğrenç yaratıklardan” (Tolstoy,
1969: 47)
Aslında yazar, Levin aracılığıyla Anna gibi olan kadınlara karşı duygu ve düşüncelerini ortaya
koymaktadır. Doğru kadın nasıl olmalıdır? Sorusu ise yine Levin aracılığı ile
yansıtılmaktadır:
“Levin, annesini hatırladı. Annesi onun için kutsal bir anıydı ve gelecekteki eşi annesi gibi
kutsal kadın idealinin tekrarı olmalıydı. Kadına olan sevgiyi evlilik olmadan tasavvur
edemeyeceği gibi, önce aileyi, sonra ona bir aile verecek kadını hayal ederdi. Bu nedenle,
onun evliliğe olan yaklaşımı, evliliğin topluluğun pek çok ortak meselesinden biri olduğunu
düşünen tanıdıklarının çoğuna benzemiyordu; Levin için bu, tüm mutluluğunun bağlı olduğu
hayatının ana gayesiydi” (Tolstoy, 1969: 105).
Tolstoy bu eserinde Anna gibi kadınları yererken, bu gibi kadınları bekleyen sonu da
okuyucuya sert bir gerçekle sunmaktadır. İdeal olanın Kiti gibi karakterler olduğunu
aktarmaktadır. Bu eserde Tolstoy için aile ve evlilik müessesesinin önemi ön plana
çıkmaktadır. Bununla birlikte iffet kavramının kadınlara yüklendiği görülmekte, evli oldukları
halde dışarıda eğlenen erkek karakterlerin hiçbirinin Anna gibi bir sıkıntı içerisinde
olmadıkları, hatta pek de toplumca eleştirilmedikleri gözlemlenmektedir. Anna Karenina’ya
ilişkin birçok incelemede Tolstoy’un bu eserle “aile kavramının, anneliğin, halkına hizmetin”
önemini vurgulamak istediği dile getirilmektedir (Yuryevna 2014: 213). Buna karşılık, aile
kavramı ne kadar önemli olsa da genç kadınların, kendilerinden yaşça büyük erkeklerle
evliliklerinde aile olmanın zorluğu, birey olarak kendini yaşayamamış, tanıyamamış
kadınlardan sürekli olarak bir fedakârlık beklendiği, kadının ne olursa olsun aile dirliğini
koruması gerektiği inancı çizilmektedir. Bu eserde öyle görülüyor ki aile ve iffet kavramları
4

Tolstoy 2.c., 1969: 279.
Tolstoy 2.c., 1969: 286.
6
Tolstoy 2.c., 1969: 219.
5
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ne kadar önemli olsa da bir insan birkaç dil bilecek kadar eğitimli de olsa dinin gereklilikleri
çerçevesinde yetiştirilmiş de olsa, bir kadının iffetini, ailesini, kişiliğini koruyabilmesi için her
şeyden önce kendisini sevmesini öğrenmesi, kendisini öncelikli sayması ve bu bakımdan
kişisel gelişimin ne kadar önemli olduğunu görebilmemiz gerekir. H.Z. Uşaklıgil’in eserine
geçecek olursak eserde daha çok verilmek istenen mesajlardan ziyade bir olay örgüsü
üzerinden insanların yaşadıkları bir dram aktarılmaktadır. Bu mesaj çoğunlukla evlilik gibi
temel bir sosyal kurumun sağlıklı olabilmesi açısından olması gerekenler trajik olay örgüsü ile
gözler önüne serilmektedir. Bu bakımdan, eşler arasındaki uyum için arada büyük oranda yaş
farkı olması, evliliğin devam edebilmesi için eşler arasında bir duygu bütünlüğünün olması,
maddî servetin tek başına mutluluğu sağlamaya yetmediği gözler önüne serilmektedir (Çetin,
2002: 19-20). Bunun yanı sıra, aile hayatında ve çocukların daha sonra bireyler olarak
gelişiminde anne babanın rolü, yaşadıklarının etkilerinin kişilerin ileriki hayatlarına ve
seçimlerine nasıl yansıyabileceği, tam olarak yaşanmamış bir çocukluk, ergenlik ve gençliğin
ve bilinçsizce yapılan seçimlerden dolayı genç kadınların kendilerini pişmanlık
duyabilecekleri bir yola nasıl sürükleyebilecekleri anlatılmaktadır. Eşler arasındaki yaş
farkları, uyumsuz evlilikler, üvey annelik, kıskançlıklar, yaşanmamışlık ve yaşanamamışlık
sorunları, beklentilerle gerçeklerin çatışması, maddiyatın mutluluğu getiremeyeceği gibi
temelde kimi ahlaki konulara da ayrıca değinilmekle beraber, olay örgüsü evli bir kadının
yasak aşkının sebep ve sonuçları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yazarın doğrudan kadın
kahramana yönelik katı bir tutumu bir önceki esere oranla çok da belirgin olmasa da her iki
kadın için hazırlanan son düşünüldüğünde bu ve benzeri karakterlere çok fazla müsamaha
gösterilmediği düşünülmektedir. Esas olarak kadın karakterin trajedisi hayatı ile ilgili karar
verebilecek ruhsal ve zihinsel bir olgunluğa ulaşmamış, bir yol göstericisi olmadığından ötürü
kendisi için başta talihli saydığı, ancak zamanla talihsiz olduğunu anladığı seçiminde
yatmaktadır.
Son olarak, her iki esere ilişkin şu noktalar dile getirilebilir:
1.Tolstoy eserinde yarattığı kadın karaktere ilişkin belirgin bir şekilde okuyucunun bilinç
altına çalışırken, Uşaklıgil daha çok oluşturduğu kadın karakter ile bir imge yaratarak,
kafalarda bir kadın şekli çizmektedir;
2.Bu bakımdan Tolstoy olaya daha ahlaki yaklaşırken, Uşaklıgil daha çok trajik bir olay
aktarımı sergilemektedir;
3.Her iki eserde de (aslında birisinde daha ağır basmak üzere – ki burada ağırlık Anna
Karenina eserindedir) kendine değer vermeyen insanların aşk sanarak yaşadıkları psikolojik
çöküntü ve dram trajik bir hikâye olarak aktarılmakta ve ahlak dışı veya yanlış eylemlerinin
sonucunun her zaman olumsuz olacağı bildirilmektedir;
4.İffet meselesi kadına atfedilmenin ötesinde artık bir cinsiyet meselesinden çok insanlık
meselesi olarak bakılması gereken bir kavram olmalıdır. Yazarların, bu eserlerdeki kadın
karakterlere yönelik biraz acımaz oldukları görülmektedir, buna karşılık aynı doğrultuda
eylemde bulunan her iki eserdeki erkek kahramanlara yönelik belirgin olumsuz bir tutum
sergilenmemektedir Aşkı, gerçek sevgiyi tatmamış insanların umutsuz sürüklenişleri, toplum
tarafından hor görülmeleri, mevcut aile hayatının ya da iffetin öneminden de ötede bu iffet
olgusunun şekillenmesi için gerekli olan doğru yaşam koşulları ve yollar gösterilmelidir;
5.Aynı şekilde sadece aile içi eğitimin veya okullarda alınan eğitimlerin, varlıklı olmanın
doğru bir insan olmak için yeterli olmadığı görülmektedir, esas olanın insanın kendi iç
gelişimini sağlamak için gösterdiği eğitim olmalıdır, böylelikle kendisini en iyi derecede
tanıyan bir insan hem yaşadıklarının sorumluluğunu alabilecek hem de hayatını düzende
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tutabilecek bir olgunluk içerisinde olacaktır nitekim her iki eser de insanın kendi iradesinden
yoksun olmanın ne kadar korkunç olabileceğini göstermektedir;
6.Evlilik ve aile müessesesinin sürdürülebilir olması ve korunabilmesi ise güzel ahlakın yanı
sıra yaş, konum, hayata bakış açısı gibi değerlerin denk olması ile sağlanabilir;
7.Eserler dönemin toplum değerlerinin görülebilmesi açısından önemlidir.
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ABSTRACT
This somewhat disturbing confusion between object of pity and object of desire is a
recurrent feature in Collins's fiction. The Woman in White's Laura Fairlie, The New
Magdalen's Mercy Merrick and The Fallen Leaves' Simple Sally all elicit feelings of both
pity and desire from their respective rescuers. However, they all also eventually marry
their rescuers, thus the "hero" generally gains sexual access to the woman he both pities
and desires. Similarly, two of his short stories, “The Dead Alive” and “The Dream
Woman”, readers witness how the male protagonists are charmed through the women of
beauty who are also the objects of pity through their lack of family and finance. As a
number of Collins's novels include distinctly negative depictions of beauty, the
purpose of this paper is to display how Collins uses beautiful women to show how fatal
they can be in the hands of kind men and how the illegitimacy of the female characters
and lack of power ascertain their voicelessness.
The Dead Alive
On the evidence of The Dead Alive, Scott Turow writes in his foreword that Wilkie Collins
might well be the first author of a legal thriller. Here is the lawyer out of sorts with his
profession; the legal process gone awry; even a touch of romance to soften the rigors of the
law. And here, too, recast as fiction, is the United States' first documented wrongful
conviction case. Side by side with the novel, this book presents the real-life legal thriller
Collins used as his model--the story of two brothers, Jesse and Stephen Boorn, sentenced to
death in Vermont in 1819 for the murder of their brother-in-law, and belatedly exonerated
when their "victim" showed up alive and well in New Jersey in 1820. The story starts with the
narrator’s health problem and the doctor’s diagnosis “"HEART all right," said the doctor.
"Lungs all right. No organic disease that I can discover. Philip Lefrank, don't alarm yourself.
You are not going to die yet. The disease you are suffering from is--overwork. The remedy in
your case is--rest."”. Coming from a Jersey island, being a barrister of ten years, Philips finds
it so hard to accept. The Doctor’s advice that it is merely a question of time for him to recoup
as he has a fine constitution; he cannot deliberately overwork his brain, and derange his
nervous system and he should go away at once as the ocean air is the best of all air to build
him up again. Declining to listen to the doctor’s advice, he goes to the court to find himself he
is unable to collect his ideas; facts and dates all mingled together confusedly in his mind.
“The next day my briefs went back to the attorneys; and I followed my doctor's advice by
taking my passage for America in the first steamer that sailed for New York”. Philip’s
mentioning himself as unable to recollect and have deductive skills raises question marks in
the minds of the readers to believe what he is telling: whether he has the capacity to remember
and comment accurately on what he has seen and heard. Upon his arrival, the first thing Philip
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notices is the monotony of the country: “scenery as flat, as monotonous, and as uninteresting
to the traveler, as any that the earth can show. The part of the country in which M.
Meadowcroft's farm was situated fell within this latter category. I looked round me when I
stepped out of the railway-carriage on the platform at Morwick Station; and I said to myself,
"If to be cured means, in my case, to be dull, I have accurately picked out the very place for
the purpose."” He does not hesitate to label himself as “ rash” as the his staying will turn out
to be quite eventful later saying these are “to be the words of an essentially rash man, whose
hasty judgment never stopped to consider what surprises time and chance together might have
in store for him”. The person to meet Philip at the station is Ambrose Meadowcroft, the
younger son who talks about his home being very cheerful as of late due to a relative’s
presence- a maternal cousin: "You couldn't have chosen a better time,” he remarks. Philip is
totally led to believe that there is a young, beautiful and joyful girl at the cottage, Naomi
Colebrook whose surname is the reminiscence of freshness of a brook, and his thwarted
imagination only paves the way for him to see the façade not the beneath. After hearing that
she conquered them all and took her place as one of the family directly, and learned to make
herself useful in the dairy in a week's time, Philip is ready to be mesmerized by her. In the
family of four, a patriarch, Mr. Meadowcroft, his sons, Ambrose and Silas, the first more
handsome, and his daughter, Mr. Jago who is described as not mentally healthy: “As to the
upper part of the face, it was irradiated by a pair of wild, glittering brown eyes, the expression
of which suggested to me that there was something not quite right with the man's mental
balance”. His first impression of Naomi is love at first sight: she is described as a pretty girl,
and, “so far as I could judge by appearances, a good girl too. Describing her generally, I may
say that she had a small head, well carried, and well set on her shoulders; bright gray eyes,
that looked at you honestly, and meant what they looked; a trim, slight little figure--too slight
for our English notions of beauty”. Winnicott (Caldwell & Robinson, 2016), who theorizes
the bond between object and subject, gives precedence to hallucination which occurs as
response to the increase in tension between subject and object. When there is desire, the vital
illusion takes place and he attributes prime importance to the object's response in the creation
of this vital illusion. For him, this hallucination works always independently of the reality of
the object. Philip upon seeing Noami and impressed or in the position to pity her slight little
figure and parentless status and her being torn between two men in this loveless cottage,
encounters the problem of primary binding: if the object is absent, the drive excitation and
the hallucination are dealt with either by evacuative discharge or by a mode of binding and
fusion in statu nascendi, primary masochistic binding. It is essential that the object's absence
or separation (creating the excitation) should not continue for a period that exceeds the
subject's capacities. If, on the contrary, the object is present as in the case of Naomi and if its
response is "granted" to this hallucinatory process, it instigates the "created-found" aspect of
the object and the transformation of the hallucination into an illusion. Philip’s illusion starts to
see the things from the object of pity, seeing Mr. Jago threatening and Ambrose unfit for her
love. Lacan (1977) believes that we desire in our experience of lack, but our desires cannot be
satisfied. However, our desires are revealed through the pursuit of desire. Philip’s desire is
revealed through his gaze at Naomi and he constantly pursues her and tries to watch over her
in miserable situation. Even the most normal subject we encounter to Freud (2002) is
neurotic, he allows fantasy to shape his experience of reality as in the case of Philip who
starts to think that Naomi is the best one can ever see in that dull countryside. Philip’s
perspective of the cottage is enhanced after Naomi pursues him into the garden after the
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dinner to showcase her admiration for him and how different he looks from the others. His
ideas seem to be corroborated by what Naomi says “"I guess you may do some good, sir, in
this wretched house," the girl went on, with her eyes still earnestly fixed on my face. "There is
no love, no trust, no peace, at Morwick Farm. They want somebody here, except Ambrose.
Don't think ill of Ambrose; he is only thoughtless. I say, the rest of them want somebody here
to make them ashamed of their hard hearts, and their horrid, false, envious ways. You are a
gentleman; you know more than they know; they can't help themselves; they must look up to
you. Try, Mr. Lefrank, when you have the opportunity--pray try, sir, to make peace among
them. You heard what went on at supper-time; and you were disgusted with it. Oh yes, you
were! I saw you frown to yourself; and I know what that means in you Englishmen." Philip
does not hesitate to ask her direct questions but acknowledges that he would not ask such
things to an Englishwoman: “An Englishwoman would have felt, or would at least have
assumed, some little hesitation at replying to my question. Naomi did not hesitate for an
instant.
"You are quite right, sir," she said with the most perfect composure. "If things go well, I mean
to marry Ambrose."
"If things go well," I repeated. "What does that mean? Money?"”
She immediately accepts that it is “money” that will enable her to marry Ambrose, without his
wealth, she would never marry. At the end of the story when two brothers are released from
the prison in charge with the murder of Mr. Joga who shows up safe and sound to admit that
he did this to marry Naomi and their father passes away, all the inheritance is left to Miss
Meadowcroft, she is the first to leave Ambrose and marry Philip and settle down in London.
The rift between what the impression of John Jago on Philip and what is told about him warns
readers about which story is credible: whether Mr.Jago is the embodiment of evil or the
hardworking farmer. When John came to the farm, he came “with a first-rate character”. The
old father here is not so easy to please; and he pleased the old father. Mr. Meadowcroft and
his sons are seen as true Englishmen who don't like her “countrymen in general. He's like his
sons--English, bitter English, to the marrow of his bones. Somehow, in spite of that, John
Jago got round him; maybe because John does certainly know his business. Oh yes! Cattle
and crops, John knows his business. Since he's been overlooker, things have prospered as they
didn't prosper in the time of the boys.” Despite the implication in Naomi’s words about Mr.
Jago that he is cruel, Philip does not think the same after John Jago addresses him and her in
the garden, their first vocal encounter: He immeditealy notices that “His hands, clasped
lightly in front of him, trembled incessantly. Little as I liked the man, he did really impress
me as a pitiable object at that moment. "Do you mean that you want to speak to me to-night?"
Naomi asked, in undisguised surprise.
"Yes, miss, if you please, at your leisure and at Mr. Lefrank's."
Naomi hesitated.
"Won't it keep till to-morrow?" she said.
"I shall be away on farm business to-morrow, miss, for the whole day. Please to give me a
few minutes this evening." He advanced a step toward her; his voice faltered, and dropped
timidly to a whisper. "I really have something to say to you, Miss Naomi. It would be a
kindness on your part--a very, very great kindness--if you will let me say it before I rest tonight."
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The kindness accompanied with his trembling hands and voice is the indication that Philip is
mistaken about him. Being a very courteous Englishman, he even ventures to wait for her
while she is talking to Mr. Jago in the garden but the response she gives is the clue that he
does not know and fully understand her and Naomi is far from a damsel in distress. Philip is
taken aback to see “She received my proposal with a saucy toss of the head, and a smile of
pity for my ignorance. "You are a stranger, Mr. Lefrank, or you would never talk to me in that
way. In America, we don't do the men the honor of letting them alarm us. In America, the
women take care of themselves.”
The Dream Woman
In this mystery of four narratives, readers embark upon first Mr and Mrs Fairbank’s journey.
Mr. Fairbank acknowledges that he is married to a French woman.” She was Mademoiselle
Clotilde Delorge--when I was first presented to her at her father's house in France. I fell in
love with her--I really don't know why. It might have been because I was perfectly idle, and
had nothing else to do at the time. Or it might have been because all my friends said she was
the very last woman whom I ought to think of marrying.” On the surface, he admits that there
is nothing in common between Mrs. Fairbank and me. She is tall; she is dark; she is nervous,
excitable, romantic; in all her opinions she proceeds to extremes. What could such a woman
see in him? what could he see in her? He truly does not know why he is married to a
foreigner. They live for the most part in France--at the country house in which he met his
wife. Occasionally, by way of variety, they pay visits to his friends in England. In the last visit
they pay, they have arrived at the house of an old college friend, possessed of a fine estate in
Somersetshire. While riding in the country, they get lost and drop by an inn to help their
limbing horse. In the dingy little stable, containing two stalls they meet in one stall a horse
munching his corn and in the other a man lying asleep on the litter.
“A worn, withered, woe-begone man in an ostler's dress. His hollow wrinkled cheeks, his
scanty grizzled hair, his dry yellow skin, tell their own tale of past sorrow or suffering. There
is an ominous frown on his eyebrows--there is a painful nervous contraction on one side of his
mouth. I hear him breathing convulsively when I first look in; he shudders and sighs in his
sleep. It is not a pleasant sight to see, and I turn round instinctively to the bright sunlight in
the yard”
That is how they meet Francis Raven, they hire as a coachman, the protagonist of the story
who tells them their own narrative about how he led a life with his mother and aunt and one
day he met a foreign woman and fell in love with her on his journey with the Fairbanks. Mrs.
Fairbank points mysteriously to the chaise--with Francis Raven waiting for them to get in.
The chaise has a seat for two in front, and a seat for one behind. Mrs. Fairbank casts a
warning look at her husband and places herself on the seat in front. The necessary
consequence of this arrangement is, that Mrs. Fairbank sits by the side of the driver, during a
journey of two hours and more. Her husband is quick to make fun of the situation “Need I
state the result? It would be an insult to your intelligence to state the result. Let me offer you
my place in the chaise and let Francis Raven tell his terrible story in his own words.”
Francis’ story of how he met his wife is like a fairy tale. They meet at the drugstore as she
had toothache and asked for laudanum.
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"I thought I had one friend left," she said, "or you would never have met me in this place. It
turns out I was wrong. My friend's door was closed in my face some hours since: my friend's
servants threatened me with the police. I had nowhere else to go, after trying my luck in your
neighbourhood; and nothing left but my two-shilling piece and these rags on my back. What
respectable innkeeper would take me into his house? I walked about, wondering how I could
find my way out of the world without disfiguring myself, and without suffering much pain.
You have no river in these parts. I didn't see my way out of the world, till I heard you ringing
at the doctor's house. I got a glimpse at the bottles in the surgery, when he let you in, and I
thought of the laudanum directly. What were you doing there? Who is that medicine for?
Your wife?"
Filled with pity, he cannot help falling in love with her. “Her name was Alicia Warlock. She
had been born and bred a lady. She had lost her station, her character, and her friends. Virtue
shuddered at the sight of her; and Vice had got her for the rest of her days. Shocking and
common, as I told you. It made no difference to me. I was a man bewitched.” Extrapolating
his generosity to shelter her at his home, he completely fell for her and soon they get married.
After marriage Francis is shocked to discover that his wife loves consuming alcohol. My
wife had, of course, discovered our secret departure from the house. She had been drinking.
She was in a fury of passion. The dinner in the kitchen was flung under the grate; the cloth
was off the parlour table. Where was the knife? I was foolish enough to ask for it. She refused
to give it to me. In the course of the dispute between us which followed, I discovered that
there was a horrible story attached to the knife. It had been used in a murder--years since--and
had been so skilfully hidden that the authorities had been unable to produce it at the trial. By
help of some of her disreputable friends, my wife had been able to purchase this relic of a
bygone crime. Her perverted nature set some horrid unacknowledged value on the knife.
Seeing there was no hope of getting it by fair means, I determined to search for it, later in the
day, in secret. The search was unsuccessful. Night came on, and I left the house to walk about
the streets. You will understand what a broken man I was by this time, when I tell you I was
afraid to sleep in the same room with her! In one of their fights, he slaps her, which leads her
to go berserk and carry the knife with her. Francis finds a good employment with the
Fairbanks. Some day, Fairbank and his wife received a letter, inviting them to assist in
celebrating the "Silver Wedding" of two worthy German neighbours of ours--Mr. and Mrs.
Beldheimer. Mr. Beldheimer was a large wine-grower on the banks of the Moselle. His house
was situated on the frontier-line of France and Germany; and the distance was sufficiently
considerable to make it necessary for them to sleep under the host's roof, which leads to the
killing of Francis in the way he dreamt years ago at 2.00a.m through a slit in his throat. Both
stories reflect this somewhat disturbing confusion between object of pity and object of desire,
which is a recurrent feature in Collins's fiction. The female characters, the wife of the narrator
in “The Dead Alive” and that of Francis in “The Dream Woman” elicit feelings of both pity
and desire from their respective rescuers. However, they all also eventually marry their
rescuers, thus the "hero" generally gains sexual access to the woman he both pities and
desires. However, once the woman becomes powerful, the end is doomed for the male
character, stripping the wife from the idealised beauty, which is also sexualized.
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XÜLASƏ
Müasir ərəb nəsrinin görkəmli simalarından olan Leyla əl-Baləbəkkinin ()ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ
yaradıcılığı təkcə mənsub olduğu Livan ədəbiyyatında deyil, ümumən müasir ərəb nəsrində
mühüm hadisədir. Onun istər qısa və uzun hekayələri, istərsə də romanları ərəb qadınının
obrazını önə çıxartmış, onların timsalında yeni ərəb insanının bariz nümunəsini yarada
bilmişdir. Eksiztenzializm ədəbi cərəyanının verdiyi imkanlardan bəhrələnərək o, müasir ərəb
qadınını əsərlərində ayağa qaldırmağa, özünü tanımağa, ona qarşı şiddət və işgəncəni
lənətləməyə çağırmaqla böyük başarıya və cəsarətə imza atmışdır. Qeyd etməliyik ki, müasir
ərəb nəsrinin klassiklərindən birinə çevrilən Leyla əl-Baləbakkinin əsərləri oxucular, xüsusən
də qadın oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, çap olunduğu andan əldən-ələ gəzmişdir.
Mənən zəngin olmaq, biliyə can atmaq, sevgiyə güvənmək, fanatizmə qarşı dirəniş
göstərməyə hazır olmaq kimi ümdə məsələlər yeni yaranmaqda olan müasir ərəb nəsrində önə
çıxır, gənc qadınları öz məhəbbətləri naminə hər cür fədakarlığa hazırlayırdı – bunlar artıq
yeni ərəb ədəbiyyatının təsvir etdiyi mütərəqqi obrazlardır. Lakin sxolastik düşüncə, Şərq
fanatizminin qanlı caynaqları və əlbəttə ki, din və məzhəb müharibələri bu yeni insanın uçuşa
hazır olan qanadlarını qırmağa cəhd edirdi. Bax, bu kimi həyəcanlı, amansız mübarizə yeni
ərəb nəsrinin qəhrəmanı olan qadınları sınağa çəkirdi. Leyla əl-Baləbəkkinin yaradıcılığı və
şəxsiyyəti bu baxımdan çox səciyyəvidir. Baləbəkkinin əsərləri öz sağlığında qadının səsi
olmuş, qadın emansipasiyasını şiddətlə qınamış, feminist düşüncəni, qadın azadlığını bir
yazıçı olaraq tərcih etmiş, alqışlamışdır. Yazıçı bir ictimai xadim kimi, həm nəsr əsərlərində,
həm də çıxış və məqalələrində müstəmləkəçi rejimlərə qarşı çıxmış, ərəb xalqının azadlıq
mücadiləsinə dəstək vermişdir. Xanım yazar tarixə Livan konfransları kimi düşən konfranslar
vermiş, qadın problemi ilə yanaşı dini mövzularda da fikirlər sərgiləmişdir. O, dinin insan
yaşamına təsiri, müsəlmanlıqla xristianlıq arasında birlik çağırışı belə səsləndirmişdir. Hətta
İslam adı altında həyata keçirilən, əsl İslamla qəti əlaqəsi olmayan bəzi ortodoksal qaydaqanunlara qarşı çıxan yazar ona qarşı olan dini-siyasi kəsimlə mübarizəyə qalxmaqdan
çəkinməmiş, qələminin gücündən hər vasitə ilə istifadə etmişdir. Yazar xanım dinin də,
feministliyin də insanlığa verə biləcəyi fayda üzərindən öz mülahizələrini yürütmək əzmində
olmuşdur. Hətta İsrailin Livana hücumları zamanı bir ana və qadın kimi öz ölkəsinin azadlığı
uğrunda mübarizəyə qaxmış, yazdığı yazılarda işğalçıları lənətləmişdir.
Açar Sözlər: müasir ərəb nəsri, Leyla əl-Baləbəkki, Livan ədəbiyyatı, qadın obrazı,
eksiztensializm ədəbi cərəyanı, sxolastik düşüncə, Livan konfransları
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CONTEMPORARY ARABIC WRITER LAYLA BAALBAKKI IN THE PROSE OF
WOMEN'S FREEDOM
ABSTRACT
The creativity of Layla Baalbakki, one of the most prominent figures of contemporary
Arabian prose, is an important event not only in Lebanese literature to which she belongs, but
in modern Arabic prose. Both her short and long stories, as well as her novels have put the
Arab woman's image in their hands, and managed to create a vivid example of a new Arab
man. Taking advantage of the opportunities given by the literary tendencies of existentialism,
she achieved great success and courage by calling on modern Arab women to uphold her
identity, to get to know themselves, and to condemn violence and torture against her. It should
be noted that the Works of Layla Baalbakki, which have become one of the modern Arabic
prose classics, were admired by readers, especially by female readers, and passed from hand
to hand from the moment they were published. Spirituality, the pursuit of knowledge, the
reliance on love, the readiness to resist fanaticism, all came to the fore in emerging modern
Arabic prose that prepared young women for all kinds of sacrifice for the sake of their love these are the progressive images already described in modern Arabic literature. But scholastic
thought, the bloody claws of Eastern fanaticism, and, of course, religious and sectarian wars,
tried to break the wings of this new man ready to fly. Such an exciting, ruthless struggle put
women, the protagonists of the new Arabic prose, to the test. Leyla al-Balabakki's creativity
and personality are quite characteristic in this regard. Balabekki's works were the voice of
women throughout his life, he strongly condemned female emancipation, preferred and
applauded feminist thought and women's emancipation as a writer. As a public figure, the
writer, both in his prose and in his speeches and articles, opposed the colonial regimes, and
supported the freedom struggle of the Arab people. The author has given conferences such as
the Lebanese conferences, and expressed her views on the issue of women as well as religious
issues. She spoke about the impact of religion on human life and the call for unity between
Islam and Christianity. Even the author, who opposed some orthodox rules in the name of
Islam, which had nothing to do with the real Islam, did not hesitate to fight against the
religious and political sects against her, and used the power of his pen by all means. The
author is determined to base her views on the benefits that both religion and feminism can
bring to humanity. She even fought for the freedom of her country as a mother and a woman
during Israel's attacks on Lebanon, condemning the occupiers in her writings.
Keywords: modern arabic prose, Layla Baalbakki, Lebanese Literature, image of a woman,
literary tendency of existentialism, scholastic thought, Lebanese conferences
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GİRİŞ
Leyla əl-Baləbəkkinin doğulduğu şərait Livanın ortodoksal islam mühiti idi. Bütün ərəb
dünyasında olduğu kimi, burada da qadının ən ümdə haqları tanınmır, qadına ikinci dərəcəli
münasibət bəslənilirdi. Qadının cəmiyyətdəki yeri, ailədə və ictimai həyatdakı rolu, qadın-kişi
münasibətlərində kişinin hegemonluğu, qadınlara olan cinsi təcavüzlər adi hala çevrilmişdi.
Lakin Osmanlı imperiyasının ərəb torpağına gətirdiyi yeniliklər, 19-cu əsrdə meydana gələn
“Nahda hərəkatı” ( )ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔonun təsiri ilə açılan dini-dünyəvi məktəblər, fransız, amerkan,
ingilis, rus missionerlərinin burada açdıqları təhsil ocaqları, xüsusilə qızlar məktəbinin
yaranması, Cübran Xəlil Cübran kimi bir mütəfəkkirin apardığı mübarizə, “Qələmlər birliyi”
nin ( )ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻗﻼﻡmeydana gəlməsi və yeni ərəb ədəbiyyatının açdığı cığırlar ortodoksal islam
mühiti ilə paralel inkişaf edirdi. Mənən zəngin olmaq, biliyə can atmaq, sevgiyə güvənmək,
fanatizmə qarşı dirəniş göstərməyə hazır olmaq kimi ümdə məsələlər yeni yaranmaqda olan
müasir ərəb nəsrində önə çıxır, gənc qadınları öz məhəbbətləri naminə hər cür fədakarlığa
hazırlayırdı – bunlar artıq yeni ərəb ədəbiyyatının təsvir etdiyi mütərəqqi obrazlardır. Lakin
sxolastik düşüncə, Şərq fanatizminin qanlı caynaqları və əlbəttə ki, din və məzhəb
müharibələri bu yeni insanın uçuşa hazır olan qanadlarını qırmağa cəhd edirdi. Bax, bu kimi
həyəcanlı, amansız mübarizə yeni ərəb nəsrinin qəhrəmanı olan qadınları sınağa çəkirdi.
Leyla əl-Baləbəkki belə bir dövrdə, 1934-cü ildə Beyrutun şiələr yaşayan məhəlləsində
doğulmuşdur. Özü bu barədə yazır:
“Mən Baləbəkdən Livanın güneyinə köçən bir şiə ailəsində doğuldum. Ailəmiz sonra Beyruta
yerləşdi. Kənd təsərrüfatı işlərində çalışan atam zeytun ağacının dibində övladlarına təhsil və
təlim verdi. Kasıb olsa da, dini bilikləri onu daxilən zənginləşdirmişdi. Atam əruz vəznində
şeirlər yazardı, anam isə savadsız bir qadın idi və onun bu halı mənim hiddətimə səbəb
olurdu. On dörd yaşımda artıq yazmağa başladım.” (7)
Anasının yeniyetmə yaşında ərə gedib on uşaq doğması, ər evində müti bir qadın olması, oxuyazı bilməməsi gələcək yazıçını nə qədər əsəbləşdirsə də, atasının ağıllı, məntiqli bir adam
olması, ailəsi üçün lazımi maddi-mədəni şəraiti yarada bilməsi gənc qızın həyata baxışına
müsbət təsir göstərmişdir. Lakin Şərqin islami arxaik təfəkkürü bu ailədə də hökm sürməkdə
olmuşdur. Ona görə də ibtidai təhsilini tamamladıqdan sonra Leylanın təhsilini davam
etdirməsi fikrinə nəinki müsbət yanaşmır, hətta kəskin şəkildə pislənilir. O, buna etiraz
əlaməti olaraq üç ay aclıq edir. Nəhayət, qızın mübarizəsi nəticə verir: orta məktəbə qəbuluna
ailə icazə verməli olur. Leyla orta məktəbi bitirdikdən sonra Beyrutdakı Əziz Yusif
Universitetinin Şərq xalqları ədəbiyyatı fakültəsinə daxil oldu.(2, s.133) Livan parlamentində
katib kimi çalışdıqdan sonra Parisə gedərək həm fransız dilinə aid biliklərini təkmilləşdirdi,
həm də Qərb ədəbiyyatı üzrə yeni biliklər qazandı. Ailəsi onun təkcə təhsilinə qarşı deyildi,
onun bir sıra işlərdə çalışması, hətta Parisə gedərək təhsilini təkmilləşdirməsi, feminist
düşüncə tərzində yazıları da mühafizəkar ailədə söz-söhbətə səbəb olur, ona qarşı çıxırdılar.
Lakin yazıçı bütün bunlara müqavimət göstərərək öz mübarizəsini davam etdirirdi.
Mühafizəkar ailənin və mühitin etirazından qorunmaq üçün o bir sıra yeni mübarizə
üsullarından istifadə etməli olur, geri çəkilmək bilmirdi. İş ondadır ki, gənc yazıçı təkcə ailəsi
ilə deyil, daxil olduğu ətrafı tərəfindən də daim qınağa tuş gəlmiş, maşın sürməsi, məclislərə
getməsi, xüsusilə baş örtüsündən imtina etməsi kəskin etirazlarla qarşılanmışdır. Nəticədə
yazacağı kiçik hekayələrdə, povest və romanlarda özünün apardığı bu mübarizənin əksi
görünməyə başladı – yazıçı öz keşməkeşli həyat hekayəsini əsərlərinə gətiməkdə israrlı idi.
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Əslində onun hekayə və romanlarının daha böyük uğur qazanmasının bir səbəbi də elə bu
tanış həyat materialının əsərlərində əksi idi. Tezliklə sevilən yazıçıya ərəb Fransuaza Saqanı
deyə müraciət olunmağa başlandı. (6) O, yaradıcılığa qısa hekayələrlə başlamışdır. İlk
hekayələrindən olan “Səfinətu hanan iləl-qamər” (“Aya uçan eşq gəmisi”) ()ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ
oxucuların marağına səbəb oldu. Burada müəllif mühafizəkar keçmişə, qatı fanatizmə qarşı
çıxmış, yenilik duyğusu, təhsil, təlim kimi təməl məsələləri önə çıxartmışdır ki, bu da
müasirlərinin kəskin tənqidinə səbəb olmuşdur. (1, s.11) Yazıçının əsərdə cinsi münasibətlərə,
qadının alçaldılmasına müqavimətinə, qadın haqları məsələsində barışmaz mövqeyinə,
feminist düşüncələrinə xüsusi önəm verməsi onun şəxsi həyatı ilə bədii yaradıcılığının üzvi
şəkildə qovuşmasına gətirib çıxardırdı. Aşağıda misal gətirdiyimiz parçalar novator yazıçının
yeni ərəb ədəbiyyatına gətirdiyi bir inqilabi jest idi:
“Yenə gözlərimi yumdum. Hər zərrəsini, ən kiçik əlamətini görürəm: yumşaq saçlarını, alnını,
burnunu, çənəsini, ayaqlarının damarlarını, sinəsinin tüklərini, qarnını, budlarını, dırnaqlarını
görürəm. Təkrar mənə tərəf gəlib yanıma uzanması üçün çağırdım onu. İçimdə onu öpmək
arzusu vardı...” (4, s. 20)
Leyla əl-Baləbəkkiyə ən böyük şöhrəti isə riman yaradıcılığı gətirdi.
Artıq deyildiyi kimi, Leyla əl-Baləbəkkinin atası şair idi və klassik ərəb şeir tərzində yazan
şairləri evinə dəvət edərək şeir və ədəbiyyat məclisləri təşkil edirdi. Bu da gələcək yazıçının
bədii yaradıcılığa olan marağını daha da artırır, gördüyü şair və ədiblərin təsiri ilə ilk qələm
təcrübələrini edirdi. Sonralar ali məktəbdə oxuması, parlamentdə çalışması və Avropaya
getməsi onun yaradıcılığında böyük iz buraxdı. Lakin mənsub olduğu ailə və mühafizəkar
mühit bu yenilikçi qızın hər addımına qarşı idi. Tədbirlərə getməsi, məclislərdə iştirakı, açıqsaçıq geyimi, maşın sürməsi etirazla qarşılansa da, Leyla əl-Baləbəkkinin daha mübariz
olmasına, özünü tam yeni bir Şərq qadını kimi hiss etməsinə gətirib çıxardı. Və yazıçı,
nəhayət həyatda rastlaşdığı bu çətinliklərə qarşı dayana biləcək bir obraz yaratmaq üçün
özünün ilk “Ənə Ahya (“ – )ﺃﻧﺎ ﺃﺣﻴﺎYaşayıram” - romanını1958-ci ildə yazıb ortaya qoydu.
Lakin Beyrutun bütün nəşriyyatları əsərin çapından imtina etdilər. Səbəb kimi isə tanınmayan
bir gənc qadının əsərinin, özü də fanatik cəmiyyətin özünə qarşı yazılmış əsərinin çapının risk
olduğu iddiası idi. Dostları ilə birgə fəaliyyətə keçən yazıçı romanı çap etdirmək üçün nə
qədər səy göstərsə də, bir şeyə nail ola bilmir. Sonralar yazırdı ki, romanın çapı üçün çalışmaq
və pul toplamaqdan başqa çarəm qalmadı. (5, s. 25) O da maraqlıdır ki, atasının maddi
vəziyyəti bu kitabın çapına imkan versə də, yazıçı bundan imtina etmiş və yalnız öz əməyi ilə
topladığı pulla kitabını buraxdırmışdır. Yazıldığı vaxtdan az sonra bir sıra dillərə çevrilən
roman bir sıra xarici ölkələrdə də nəşr olundu, yadelli oxucuların rəğbətinə səbəb oldu. (3)
Yetkin bir qızın mühafizəkar və fanatizmlə iş birliyində olan dünyaya qarşı naləsini hələ
indiyə qədər görünməmiş şəkildə meydana qoyması və qadının haqq səsinə çevrilməsi
yazıçıya əzab-əziyyətlə bərabər, böyük şöhrət də gətirdi. Beyrutda bacarıqlı bir tacirin qızı
olan Lina ailəsinin qaranlıq keçmişə bağlı və yeniliyə qarşı olan ailəsindən qurtulmaq üçün
vunuxur, çarə axtarır. Bu çarəni isə yalnız elmdə, təhsildə və azad düşüncədə görən qız öz
qaranlıq keçmişinə qarşı mübarizəyə başlayır.
“Bu romanı buraxdığım andan daşa basıldım” deyən müəllif qətiyyən geri çəkilmir, özünün
feminist düşüncələrini daha da qüvvətləndirirdi. Kişi muskilizasiyasına, qadın həmrəyliyinə,
adi insan haqlarına dayanaraq zamanının bir sıra azadlıq mübarizləri yazıçının səsinə səs
verdilər.
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İlk romanından üç il sonra yazıçı özünün ikinci romanını – “Əl-İlahətu’l-məmsuxatun”nı
(“Qorxu saçan allahlar”) ( )ﺍﻹﻟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺧﺔyayınladı. Bu əsər də ilk romanı ilə eyni mövzuda
olsa da, onun qədər oxucuların rəğbətini qazana bilmədi, daha doğrusu, ilk romanın uğuru
hələ oxucuların qəlbini fəth etməkdəydi. Yazıçı bir ictimai xadim kimi, həm nəsr əsərlərində,
həm də çıxış və məqalələrində müstəmləkəçi rejimlərə qarşı çıxmış, ərəb xalqının azadlıq
mübarizəsinə dəstək vermişdir. Livanda başlayan müharibəyə görə 1975-ci ildə ölkəni tərk
edərək Londona köçən Leyla əl-Baləbəkki bir daha yaradıcılıqla məşğul olmasa da, onun ilk
əsəri olan “Ənə Ahya” 100 ən yaxşı ərəb romanı siyahısına daxil edilmişdir.
NƏTİCƏ
Nəticə olaraq onu da əlavə edə bilərik ki, ərəb ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Leyla
əl-Baləbəkkinin yaradıcılığı bütün çərçivələri vurub dağıtmaq, ortodoksal Şərq
mühafizəkarlığını, xüsusən qadına şiddəti, qadının alçaldılmasını, qadına ikinci dərəcəli
münasibəti kəskin tənqid etmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Yazıçı öz əsərləri ilə
bərabər, şəxsi həyat nümunəsi ilə də təkcə Livanda deyil, bütün ərəb dünyasında qadın
azadlığının ən yaxşı tərənnümçüsü kimi ədəbiyyat tarixində mühüm iz buraxmışdır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
Bk.Mehmet Kaplan, s. “Hikaye Tahlilleri”, İstanbul, 2002. s.11
Cəmilə Əmin Hüseyn, əl-Mərətu Fir-rəvayətil-Livnaniyyətil-müasir (1899-2009),
Darül-Fərabi, Livan, 2016, s. 133.
Laila Balbakki, Ich Lebe, Basel- Switzerland, 1994.
Leyla Balebekki, “Ene Ahya”, Darul-Adab yay, Beyrut, 2010, s. 470
Leyla Balebekkı, “Nahnu bila ekniah, Meşhuratun- Nedvel-Lübnaniyye”, 1959, s. 270.
Nebih
əl-Qasım,
“Fransuza
saqan
və
tilk
əl-əyyami-Cəmilə”
http://www.nabihalkasem.com/fransuaz.htm 6.12.2018 14.33.
http://www.alhayat.com/article/1328178
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AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA LAYLALARIN VƏ OXŞAMALARIN
JANRDAXİLİ DƏYİŞMƏLƏRİ
Bilal Alarli HUSEYNOV
Naxçıvan Dövlət Universite, elmlər doktorluğu üzrə dissertantı
ORCID: 0000-0002-2249-6487
ÖZƏT
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxil olan laylalar və oxşamalar tematik və
struktur rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu folklor örnəkləri bəzən formal olaraq uşaq folklorunun ən
geniş yayılmış nümunələri kimi təqdim olunur. Digər uşaq folkloru nümunələrindən fərqli
olaraq, laylalar və oxşamalar uşaqların özləri tərəfindən deyil, onlar üçün böyüklər tərəfindən,
əsasən qadınlar tərəfindən yaradılır. Laylalar və oxşamalarla bağlı mübahisəli fikir uşaq
folkloru anlayışına aydınlıq gətirməyi tələb edir. Bu mənada uşaq folkloru iki yerə bölünür:
1) Böyüklərin, yəni ana, xala, nənə, bibi və digər qadınların körpələr üçün söylədikləri folklor
nümunələri;
2) Uşaqların özlərinin yaratdıqları və söylədikləri folklor nümunələri.
İkinci qrupa uşaqların özlərinin söylədikləri tapmaca, yanıltmac, düzgü və digər folklor
nümunələri daxildir. Birinci qrupu əsasən laylalar və oxşamalar təşkil edir. Bu mənada
laylalar və oxşamalar qadınların körpələr üçün yaratdıqları yaradıcılıq nümunələridir. Bu tip
örnəklərin qadın folkloru adlandırlması daha düzgündür. Təsnifləşdirmədəki bu vəziyyət
Vaqif Vəliyevin də diqqətini cəlb etmiş və o, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında uşaqlar
üçün nəzərdə tutulan sözləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır:
-Birinci qrupa daxil olanlar uşaqlar haqqında nümunələrdir. Bu şeirləri böyüklər ifa edirlər.
Belə əsərlər, əsasən, lirik növə daxildir (laylalar və oxşamalar). Onlar hələ dil açmamış
körpələr üçün deyilir.
-İkinci qrupa məktəbəqədər və ibtidai məktəb şagirdlərinin zehni inkişafına və səlis danışığına
xidmət edən əsərlər daxildir. Əhliman Axundov laylaları və oxşamaları “Doğumla əlaqədar
mahnılar” kimi təsnif edir və qeyd edir ki, uşağı hamıdan çox xalalar, bibilər və nənələr
oynadırlar, yaranan mahnıları da çox zaman onlar oxuyarlar.
Folklorşünaslıq elminin beşik nəğmələri kimi qruplaşdırdığı laylalar nənnilər, yellətmələr,
uyutmalar, ovutmalar kimi janrdaxili dəyişikliklərə məruz qalır. Laylalar bəzi bölgələrdə
yüyrük nəğmələri kimi tanınır. Lirik növün tərkibində oxşamaların da öz yeri vardır.
Folklorşünaslar çox zaman oxşamaları nazlamalar kimi qələmə alırlar. Bundan başqa,
oxşamalar regional xüsusiyyətlərinə görə qismən tematik fərqlərlə əzizləmə, əyləndirmə,
arzulama, oynatma da adlanır. Ciddi struktural fərləri olmayan bu folklor örnəkləri söylənmə
məqamına, məqsədinə görə dəyişir. Laylaların və oxşamaların janrdaxili dəyişimlərinin
öyrənilməsi folklorşünaslığın nəzəri əsaslarının təkmilləşməsinə, janr təyinatının
dəqiqləşdirilməsinə şərait yaradır.
Açar Sözlər: Azərbaycan folkloru, lirik növ, layla və onun janrdaxili dəyişmələri, oxşama və
onun janrdaxili dəyişmələri
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INTRA-GENRE CHANGES OF LULLABİES (LAYLA) AND PAMPERİNG
SONG (OKHSHAMA) İN AZERBAİJANİ FOLKLORE
ABSTRACT
Lullabies (layla) and pampering song (okhshama), which are included in the lyrical type of
Azerbaijani oral folk literature, are distinguished by their thematic and structural diversity.
These examples of folklore are sometimes formally presented as the most common examples
of children's folklore. Unlike other examples of children's folklore, lullabies and imitations are
not created by children themselves, but by adults, mainly women. The controversial idea of
lilies and similes requires clarification of the concept of children's folklore. In this sense,
children's folklore is divided into two parts:
1) Examples of folklore told to adults by babies, mother, aunt, grandmother, aunt and other
women;
2) Samples of folklore created and told by children.
The second group includes riddle, riddle, truth and other examples of folklore that children
tell themselves. The first group consists mainly of lilies and lizards. In this sense, lullabies
and imitations are examples of women's creativity for babies. It is more correct to call such
examples women's folklore. This situation in the classification also attracted the attention of
Vagif Valiyev, who grouped the words intended for children in Azerbaijani oral folk literature
as follows:
-The first group includes examples of children. These poems are performed by adults. Such
works are mainly of the lyrical type (lullabies and similes). They are for babies who have not
yet spoken.
-The second group includes works that serve the mental development and fluency of
preschool and primary school students. Ahliman Akhundov classifies lullabies and similarities
as "songs about birth" and notes that the child is played more by aunts, grandmothers and
grandmothers, and they often sing the resulting songs.
Lullabies, grouped by folklore as lullabies, undergo changes within the genre, such as
nanniles, waving, sleeping, and rubbing. Laylas are known in some areas as running songs.
Similarities also have their place in the lyrical genre. Folklorists often describe similarities as
flattery. In addition, similarities are also called pampering, entertaining, wishing, playing,
with some thematic differences due to their regional characteristics. These examples of
folklore, which do not have serious structural differences, vary according to the point and
purpose of the utterance. The study of intra-genre changes of lullabies and pampering song
creates conditions for improving the theoretical foundations of folklore, clarifying the purpose
of the genre.
Keywords: Azerbaijani folklore, lyric type, lullaby (layla) and its intra-genre changes,
pampering song (okhshama) and its intra-genre changes
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GİRİŞ
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxil olan laylalar və oxşamalar tematik və
struktur rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu folklor örnəkləri bəzən formal olaraq uşaq folklorunun ən
geniş yayılmış nümunələri kimi təqdim olunur. Digər uşaq folkloru nümunələrindən fərqli
olaraq, laylalar və oxşamalar uşaqların özləri tərəfindən deyil, onlar üçün böyüklər tərəfindən,
əsasən qadınlar tərəfindən yaradılır. Laylalar və oxşamalarla bağlı mübahisəli fikir uşaq
folkloru anlayışına aydınlıq gətirməyi tələb edir. Bu mənada uşaq folkloru iki yerə bölünür:
1) Böyüklərin, yəni ana, xala, nənə, bibi və digər qadınların körpələr üçün söylədikləri folklor
nümunələri;
2) Uşaqların özlərinin yaratdıqları və söylədikləri folklor nümunələri.
İkinci qrupa uşaqların özlərinin söylədikləri tapmaca, yanıltmac, düzgü və digər folklor
nümunələri daxildir. Birinci qrupu əsasən laylalar və oxşamalar təşkil edir. Bu mənada
laylalar və oxşamalar qadınların körpələr üçün yaratdıqları yaradıcılıq nümunələridir. Bu tip
örnəklərin qadın folkloru adlandırlması daha düzgündür. Təsnifləşdirmədəki bu vəziyyət
Vaqif Vəliyevin də diqqətini cəlb etmiş və o, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında uşaqlar
üçün nəzərdə tutulan sözləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: “Birinci qrupa daxil olanlar
uşaqlar haqqında nümunələrdir. Bu şeirləri böyüklər ifa edirlər. Belə əsərlər, əsasən, lirik
növə daxildir (laylalar və oxşamalar). Onlar hələ dil açmamış körpələr üçün deyilir” (19,
394). V.Vəliyev ikinci qrupa məktəbəqədər və ibtidai məktəb şagirdlərinin zehni inkişafına və
səlis danışığına xidmət edən əsərləri daxil edir (19, 394). Əhliman Axundov laylaları və
oxşamaları “Doğumla əlaqədar mahnılar” kimi təsnif edir: “Uşağı hamıdan çox xalalar,
bibilər və nənələr oynadırlar. Uşaqları əyləndirmək, əzizləmək, bəsləmək və s. üçün yaranan
mahnıları da çox zaman onlar oxuyarlar” (2, 271). Folklorşünaslıq elminin beşik nəğmələri
şəklində qruplaşdırdığı laylalar nənnilər, yellətmələr, uyutmalar, ovutmalar kimi janrdaxili
dəyişikliklərə məruz qalır. Laylalar bəzi bölgələrdə yüyrük nəğmələri kimi tanınır. Beşik
nəğmələri Azərbaycan folklor örnəkləri kimi SMOMPK materailları tərkibində özünə yer
almışdır. A.Kalaşev və A.Yekimov “Tatar mətnləri” adıyla təqdim etdikləri nümunələrin
içərisində beşik nəğmələrini ayrıca vermişlər. Təqdim olunan beşik nəğmələri (laylalar) yeddi
hecalı, altı misralıdır (18, 107-108). A.Zaxarov 1894-cü ildə yazıya aldığı “Beşik
nəğmələri”ni təhlil edərək və qruplaşdıraraq oxuculara çatdırır. A.Zaxarov yazır ki, tatar
(Azərbaycan) qadınları müxtəlif beşik nəğmələri oxuyurlar ki, buraya a) oğlanlar üçün
oxunan beşik nəğmələri və b) qızlar üçün oxunan beşik nəğmələri daxildir. Təqdim olunan
beşik nəğmələrinin Azərbaycan laylalarına xas poetik xüsusiyyətləri pozulmuşdur. Nəğmə
adıyla verilən mətnlərdə qafiyələnməyən və ahəngdarlığı hiss olunmayan sadə misralar birbirinin ardınca düzülmüşdir. Oğlan uşağı üçün oxunan beşik nəğməsindən gətirdiyimiz
nümunədən görünür ki, bu mətndə layla haqqında olan poetik təsəvvürümüzdən əsər-əlamət
qalmamışdır, lakin ilkin yazıya alınan layla folklor örnəyi kimi maraqlıdır:
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Yat, əziz oğlum, lay, lay oxuyum,
Yat, qəşəng ağam, lay, lay oxuyum.
Ayaqlarının tozuna mən qurban olum,
Gözlərini bağla, padşahım mənim və sair (18, 186).
Qız uşağı üçün oxunan beşik nəğməsində də ritm, ahəng, qafiyə sistemi pozulmuşdur:
Yat, qızcığazım, lay, lay oxuyum,
Qaragözlüm, lay, lay oxuyum.
Gözlərin qaradır və alnında xalın var,
Qorxuram, qara geyinməyəsən sən və sair (18, 187).
A.Zaxarov “Zaqafqaziya tatarları qadınlarının ev və sosial məişəti” adlı məqaləsində “Laylay” sözünə aydınlıq gətirməyə çalışır. Onun yazdığına görə layla “La ilahə illəl-lah”
(Allahdan başqa ilahə yoxdur) ifadəsinin qısaldılmış variantıdır, rusların “Bayuşki bayusin”
ifadəsinə uyğun gəlir (18, 187). Laylaların ilkin yazıyaalınmalarının hamısı bu vəziyyətdə
deyil, ritmikliyi, ahəngdarlığı, poetik tamlığı ilə seçilən laylalar üstünlük təşkil edir. Mirzə
Abbas Abbaszadənin “Arvad ağısı” adı altında təqdim etdiyi nümunələrin içərisində arzu,
istək, dilək ifadə edən laylalar da vardır:
Laylay dedim ucadan,
Səsim çıxmır bacadan.
Allah səni saxlasın
Çiçəkdən, qızılcadan (1, 45).
Laylalar və oxşamalar “Kərkük folkloru antologiyası”nda da “Beşik nəğmələri” adıyla təqdim
olunur (13, 297-302). Əziz Mirəhmədov laylanın (“laylay” şəklində) şifahi xalq ədəbiyyatının
geniş yayılmış formalarından biri sayır və “sadə, səmimi xalq dilində yaradılan bu əsərlərin”
beşik başında “hava ilə” oxunduğunu yazır: “Laylalarda ata-ananın, yaxud nənə-babanın öz
körpə övladlarına qayğı və məhəbbəti tərənnüm olunur” (7, 94). Ə.Mirəhmədov laylanın dörd
misradan ibarət bitkin mənzum əsər olduğunu qeyd etsə də, gətirdiyi nümunə altı misralıdır:
Laylay, beşiyim, laylay,
Evim, eşiyim, laylay.
Sən yat şirin yuxuda,
Çəkim keşiyin, laylay.
Balam, laylay, a laylay,
Gülüm, laylay, a laylay! (7, 94).
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Azad Nəbiyev yazır ki, beşik başında oxunan bu uşaq nəğmələrində ananın körpəyə olan
məhəbbəti ilə yanaşı, öz çətinliyi, ehtiyacı, qürbət dərdi, ictimai ədalətsizlikdən doğan böyük
kədəri də əks olunur: “Laylaları həmişə həzin bir musiqi müşayiət edir. Bu musiqi laylaların
sonunda verilən təkrarlarda – nəqarətlərdə daha füsunkar olur. Körpəni məst edir, ona şirin
yuxu gətirir” (16, 553). A.Nəbiyev laylaların struktural özəlliklərinə də diqqət çəkir və onun
bir janr kimi bayatının çərçivəsinə sığıb qalmadığını bildirir: “Laylalar əsasən dörd misradan
ibarət olub yeddilik şeirin tələbinə uyğundur. Bir sıra hallarda beş və altı hecalı laylalara da
təsadüf edilir. İlk baxışda yeddi heca tələbinə uyğunluq laylaların bayatı təsiri ilə yaranan
poetik tərkiblər qrupuna daxil edilməsinə səbəb olur. Lakin laylalar nəqarətlərlə birlikdə
götürüldükdə onların sonundakı və tərkibindəki təkrarlar, söz və söz komplekslərinin
müəyyən ahəng və ritmə uyğun qarşılanması, yer dəyişməsi və s. laylaları yeddilik şeirdən
fərqləndirir” (16, 554). A.Nəbiyevin gətirdiyi bütün nümunlər yeddi misralı laylalardır:
Laylay dedim, can dedim,
Yuxudan oyan dedim.
Sən yuxudan durunca
Canımı qurban dedim.
Balam laylay, a laylay,
Gülüm laylay, a laylay.
....
Laylay gülüm, laylay,
Gülüm, bülbülüm laylay.
Böyü, sənin sayəndə
Mən də bir gülüm, laylay.
Gülüm laylay, a laylay,
Balam laylay, a laylay (16, 553).
Firudin Bəy Köçərlinin tərtib etdiyi “Balalara hədiyyə” toplusunda da kiçik yaşlı oxuculara
təqdim olunan bütün laylalar altı misralıdır. Əlbəttə, laylaların özəyini, yəni əsas fikrin ifadə
olunan hissəsini bayatılar təşkil edir. Lakin nəqarətlərsiz bu mətnlərin bəzilərinin layla
olduğunu müəyyən etmək də çətindir:
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Bizim yerlər qalın meşə,
Taxtında otur həmişə,
Aranında gül bitsin,
Yaylağında bənövşə.
Balam layla, a layla!
Gülüm layla, a layla! (14, 25).
Bu laylanın nəqarət hissəsini əsas mətndən – bayatıdan ayırsaq, bayatının məqsədi, məramı
anlaşılmaz, daha doğrusu, yanlış anlaşılar. Əslində, bu mətni layla eləyən onun nəqarətidir.
Laylaların bu özəlliyinə Vaqif Vəliyev də diqqət çəkir, laylalarda uşaqlar üçün ən təsirli
misraların nəqarətlər olduğunu bildirir: “Laylaların bayatılardan formal fərqi bayatılara əlavə
olunan “Balam laylay, a laylay”, “Gülüm laylay, a laylay” nəqarətidir” (19, 136). Şəkli
xüsusiyyətlərinin əsasında bayatıların dayanmasına baxmayaraq, laylalar formasına görə bu
struktural janrdan bir qədər fərqlənir. Laylalar bəzən “lay-lay” sözləri ilə başlayır, bəzən isə
“lay-lay” sözləri “şeirin sonunda iki misrada məqsədəuyğun şəkildə təkrar olunur” (8, 163).
Göründüyü kimi, laylaların altı misralı olması döndərmələrlə (nəqarətvari misralarla) bağlıdır:
Atıban tutdum səni,
Əcəb ovutdum səni.
Ömür üzdüm, cəfa çəkdim,
Şükür böyütdüm səni.
Balam lay-lay, a lay-lay,
Gülüm lay-lay, a lay-lay (8, 163).
Belə laylalar ovutmalar da adlanır. Ovutmalar daha çox ağlayan körpəni yatırmağa xidmət
edir. Buna görə də Paşa Əfəndiyev yazır ki, uşaq psixologiyasını, onun daxili aləmini, tərbiyə
yollarını xalq daha yaxşı bilir: “Uşaqlarda musiqiyə, ədəbiyyata həvəs oyadan, onun bədii
zövqünü oxşayan ilk nümunələr, şübhəsiz, layla, bayatı, mahnı və oxşamalardır” (8, 162-163).
P. Əfəndiyev həzin musiqi sədaları altında oxunan layla beşik nəğmələrinin el arasında nənni
nəğmələri, yaxud nənnilər də adlandığını yazır: “Bu nümunələr hələ dil açmamış körpələr
üçün ahəngdar bir ritmlə oxunur. Çünki bu zaman uşaqlar yalnız mimika və hərəkətlə
“danışırlar”. Ona görə də nənnilərin ilk nümunələrində musiqi və ritm üstünlük təşkil edir.
Körpələri yuxuya verən sözdən çox ahəng və musiqi sədalarıdır” (8, 162). Nənnilərin Türkiyə
variantı “ninnilər” adlanır. Ninnilərlə laylaları nəqarət hissəsi fərqləndirir. Buna baxmayaraq,
tərtibçilər bu folklor nümunələrini “Laylalar-ninnilər” adıyla təqdim edirlər. Azərbaycan
variantında nəqarət “lay-lay” sözünün təkrarı ilə tamamlanırsa, Türkiyə variantında “ninni”
sözü ilə bitir:
Ninni deyəm beşiyinə,
Gün vurubdur eşiyinə.
Sən hasilə gələndə
Gül sərərəm beşiyinə Uyğusunda böyüsün, ninni,
Taqır-tukur yürüsün, ninni! (9, 17).
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Türk ninnilərinin strukuru laylalardan o qədər də fərqlənmir. Türk ninnilərinin də ilk dörd
misrası manidən (bayatıdan) ibarət olur və beşinci misra nəqarət olan “Ninni, yavrum, ninni”
kimi musiqili sözlərlə bitir:
Hu, hu derim bir Allah,
Sen uykular ver, Allah,
Oğlum böyüsün inşallah,
Her kes desin maşallah.
Ninni, yavrum, ninni (10, 190).
“Ay ninni, ninni” adlı Kərkük xalq mahnısı da mövcuddur:
Kərkükün altı Leylan,
Yayılır quzu, ceyran.
Qönçə gül arasında
Gözəllər edər seyran.
Ay ninni, ninni, ninni,
Vah ninni, ninni, ninni (13, 290).
Laylaların beşik-nənni nəğmələri olması Məhərrəm Qasımlı tərəfindən də qeyd olunmuşdur:
“Nə qədər şirin-şəkər qoşmayla, durna telli bayatıyla könlümüzü oxşadıqca yenə də baxdıq ki,
cəmi yaraşıqlı düzgülərdən, bəzəkli sözlərdən başda dayanan xətirli bir söz yatırımız var. O da
beşikli-nənnili günlərimizdən ərməğan olan süd qoxulu laylalarımızdı” (6, 62). “Yüyrük
nəğmələri” əslində “Beşik nəğmələri”nin sinonimidir, lakin yüyrüklə beşiyin fərqi var.
Yüyrük evin tavanından, yaxud həyətdəki ağacdan asılan beşikdir, layla söylənilən zaman
yüyrük yellənir, beşik isə yırğalanır. Buna görə də yüyrükdə yatan uşaq üçün oxunan
nəğmələr yellətmələr, yaxud uyutmalar adlanır. Nəğmələrin mətni isə eynidir. Lirik növün
tərkibində oxşamaların da öz yeri vardır. Folklorşünaslar çox zaman oxşamaları nazlamalar
kimi qələmə alırlar. Bundan başqa, oxşamalar regional xüsusiyyətlərinə görə qismən tematik
fərqlərlə əzizləmə, əyləndirmə, arzulama, bəsləmə, oynatma da adlanır. Ciddi struktural
fərqləri olmayan bu folklor örnəkləri söylənmə məqamına, məqsədinə görə dəyişir.
Oxşamalar məzmunca laylalara yaxın olsa da, məqsəd və vəzifələrinə görə fərqlənir. Layla
beşik başında körpəni yuxuya vermək üçün oxunursa, oxşama “uşağın ayıq vaxtında, onu
atıb-tutan, oynadan zaman, körpənin şən, üzügülər çağında oxunur və məzmunca şux, oynaq,
fərəhli olur” (7, 132). Oxşamaları “nikbin laylalar” adlandıran Paşa Əfəndiyev onların
formaca müxtəlifliyinə də münasibət bildirir. Nəğməni improvizasiya edən valideynlər onları
“məlum qəlibdən çıxararaq maraqlı və orijinal formalar yaradırlar” (8, 164). Folklorşünaslar
oxşamaları forma və məzmun etibarı ilə daha zəngin nümunlər sayırlar (16, 549). V.Vəliyev
oxşamaları iki növə bölür: “...birinci növ oxşamalarda konkret olaraq uşağın indiki halda boyu
oxşanılır, ana öz fərəhini, sevincini körpənin sevincinə qatır, onu atıb-tutur. İkinci növ
oxşamalarda isə körpə haqqında mühakimə yürüdür, onun gələcəyi haqqında söhbət açılır,
ananın xəyalı bir anlığa sabaha uçur, uşağın toyu haqqında düşünür” (19, 395). Bir çox
bölgələrdə, o cümlədən Naxçıvanda oxşamalar və nazlamalar ayrı-ayrı folklor mətnləri kimi
təqdim olunur. Bölgədə oxşama və nazlama mətnləri struktural fərqləri ilə də seçilir. Oxşama
mətni beş və yeddi hecalı olur. Yeddi hecalı oxşama:
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Balama dil demişəm,
Ağlama, gül demişəm.
Balam dil açan günə
Quzu qurban demişəm (3, 283).
Beş hecalı oxşama bir neçə bənddən ibarətdir:
Əlində qəçi,
Kürəkdə saçı,
İtdən qaraçı
Mənim balamdı.
Əlində sütü,
Sütü, bülbülü,
Qızların gülü
Mənim balamdı.
....
Əlində tikə,
Dayandı yükə.
Bir burnu yekə
Mənim balamdı (3, 283).
Naxçıvanda oxşamadan fərqləndirilən nazlamalarda mətnin şeir ölçüləri müxtəlif olsa da,
məzmunu ciddi fərqlərlə müşayiət olunmur. Bir faktı qeyd etmək vacibdir ki, həmin mətnlər
başqa folklor toplularında həm oxşama, həm də nazlama nümunəsi kimi təqdim olunur. Bunu
mətnlərin müqayisəsi zamanı asanlıqla müəyyən etmək mümkündür. Naxçıvandan yazıya
alınmış nazlamanı körpənin anası deyil, bibisi, xalası və nənəsi söyləyir:
Süd dibi, qaymaq dibi,
Qurbanın olsun bibi.
Süd yola, qaymaq yola,
Qurbanın olsun xala.
Bir dənəsən, bir dənə,
Qurbanın olsun nənə (3, 284).
Əksəriyyəti ənənəvi formada olan oxşamalar dörd, iki və daha çox misralı, beş, yeddi və daha
çox hecalı olur: “Oxşama janra verilən ümumi addır. Ancaq bunların içərisində məzmununa
görə bir-birindən seçilən nümunələr var ki, onları arzulamalar, bəsləmələr, əyləndirmələr,
əzizləmələr və s. kimi adlandırmaq daha düzgün olardı” (8, 164). Azad Nəbiyevin fikrincə,
arzulamalarda körpənin böyüməsi, ananın arzusuna yetmə istəyi ifadə olunur (16, 551).
İkimisralı arzulamalarda verilən fikir konkret və yığcam olur. Birinci misrada ana öz balasına
qurbanlıq diləyir, ikinci misrada arzusunu bildirir:
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Balama qurban dayçalar,
Balam haçan əl çalar?
....
Balama qurban inəklər,
Balam haçan iməklər.
....
Balama qurban ilanlar,
Balam haçan dil anlar? (2, 68).
Arzulamaları təkcə körpənin anası deyil, yaxın qadın qohumları da söyləyirlər. Körpənin
xalasının söylədiyi arzulama nümunəsi belədir:
Balama qurban xalası,
Balam qızıl parası (2, 68).
Beşhecalı arzulamalar geniş və çoxşaxəli mətnlərdən ibarətdir. Belə arzulama mətnləri,
adətən, qız uşağı üçün söylənilir:
Güzgüdə düymə,
Tozunu silmə,
Xonçada tirmə
Gələr qızımçün.
Mahmanat bağı,
Yaşıl yarpağı,
Qızıl belbağı
Gələr qızımçün.
....
Hər yana gözük,
İlqarda düzük,
Brilyant üzük
Gələr qızımçün.
....
Durar namazdan,
Əlində Quran,
Bir dənə yorğan
Gələr qızımçün və sair (2, 68-69).
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Bu yolla qız üçün on dənə xonça, qızıl düymələr, on xara tuman, bir zərli örpək, bir sarı inək,
qırmızı köynək, bir dənə naz-naz, on sap mirvari, iki cüt çəkmə arzulanır (2, 69-70). Yeddi
hecalı arzulama nümunəsi də qız uşağı üçün söylənilir. Bu nümunələrin bəziləri bayatı
şəklində olur, bəziləri isə düzgüvaridir, yəni hər misra özündən əvvəlki misra ilə qafiyələnir.
Düzgüvari arzulamaya nümunə:
Qızım, qızım, nazdı qızım,
Min tümənə azdı qızım.
Min tüməni gətirələr,
Qızı yerdən götürələr (2, 70).
Bayatışəkilli arzulamaya nümunə:
Qızım qızlar içində,
Əyrisi yox qıçında.
Qızımçün elçi gələr
Bu gələn ayın içində (2, 70).
Bayatışəkilli arzulamalar oğlan uşaqları üçün də söylənilir:
Balamdı, xandı, xandı,
Bağçada quş qovandı.
Misri qılınc belində,
Vurmağa pəhləvandı (2, 70).
Bölgə folklor nümunələrini müqayisəli şəkildə araşdıran Hüseyn İsmayılov arzulamaların
daha çox iki misradan ibarət olduğunu yazır: “Laylalardan fərqli olaraq musiqi də, onun
ahəngi də dəyişir. Laylada həzin, kövrək bir qəlbin çırpıntıları eşidilirsə, arzulamalarda xoş
əhvali-ruhiyyə, nikbinlik, istək, sevinc duyğuları ön plana keçir. Arzulamalar elə bil ki,
laylaların davamı kimi meydana çıxır” (12, 71). Düzgün qərardır, buna görə də arzulasmalar
oxşamaların tərkibində araşdırılır. H.İsmayılov Göyçədən toplayıb tərtib etdiyi folklor
örnəkləri içərisində arzulamaları oxşamalardan ayırmır, bu folklor mətnlərini
“Oxşamalar.Arzulamalar” başlığı altında qruplaşdırır (20, 427-429). Uşaqlar və kiçik yaşlı
məktəblilər üçün tərtib edilən folklor toplularında da laylalar və nazlamalar ayrı-ayrılıqda
təqdim olunur (21, 4-22). Bəhlul Abdullanın tərtib etdiyi “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün
folklor antologiyası”nda nazlamaların maraqlı özəllikləri üzə çıxır. Ana öz balasına nazlamanı
iş prosesində söyləyir. Bu da onu göstərir ki, çətin şəraitdə uşaq böyüdən ana ev işlərini,
həyət, məişət problemlərini həll edən zaman folklor yaradıcılığından qalmır, körpəsini
nazlayır, sakitləşdirir. Hana üstə olan, xalı toxuyan ananın iş prosesində körpəsinə söylədiyi
nazlama:
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Əlində var hanası,
Qulağında tanası,
Bir toyunu görəydim,
Olaydım bəy anası (15, 27).
Nehrə çalxayan ananın iş prosesində körpəsinə söylədiyi nazlama:
Tuluq, səni asaydım,
Yağın tasa basaydım.
Oğlum böyük olanda
Qulplu qazan asaydım.
....
Çalxan-çalxan, yağ olsun,
Balam yeyib sağ olsun.
Qızılgül bağım olsun
Bağlar oylağım olsun.
Tanrıdan arzum budur,
At minən çağın olsun (15, 27).
Bəhlul Abdulla tərtib etdiyi digər folklor toplularında da oxşamaları nazlamalar adıyla
vermişdir (5, 250-256 və 4, 17-22). Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunələrinin öyrədilməsi üçün nəzərdə tutlmuş kitablarda oxşama bəzən
bənzətmə, bəzən də arzulama kimi verilmişdir. Bənzətmənin məqsədi onun oxşama
funksiyasını yerinə ytridiyini göstərir: “Laylanı ana öz körpəsini yuxuya vermək məqsədilə
oxuyursa, bənzətməni uşağın oyaq vaxtında, onu atıb-tutan, oynadan zaman söyləyir” (17,
7). Təqdim olunan bənzətmə nümunəsi oxşamadır:
Atın, tutun bu balanı,
Şəkərə qatın bu balanı (17, 7).
Güney Azərbaycanda oxşama terminindən daha çox istifadə olunur. Hətta Cavad Heyət
yazır ki, oxşamalar həm nəsrlə, həm də nəzmlə söylənilir: “Nəsrlə söylənənlərin sabit
mətni olmur. Analar burada öz şəxsi vəziyyət və arzularından danışırlar” (11, 160).
Ümumiyyətlə, oxşamaların struktural vahidliyi yoxdur. Dua xarakterli oxşama yeddi
hecalıdır:
Çapan-çalan əlləri,
Ağrımasın qolları.
Ağrısa da ağrısın
Özgələrin qolları (2, 62).
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Doqquz hecalı beş misradan ibarət dua xarakterli oxşamalar da var:
Ay Allah, bundan üç dənə ver,
Üç dənə vermə, beş dənə ver,
Həsrətini çəkmişdərə ver,
Təzə gəlin gəlmişdərə ver,
Alı-gülü solmuşdara ver (2, 62).
Qurbannamə adlanan oxşamalar isə on hecalıdır. Bu cür oxşamalarda misraların sayını
sonsuzluğa qədər uzatmaq mümkündür:
Göydəki quşlar bu balama qurban,
Yağan yağışlar bu balama qurban,
Kişnəyən atlar bu balama qurban,
Sonsuz arvadlar bu balama qurban,
Həyətdə itlər bu balama qurban
Meşədə qurdlar bu balama qurban... (2, 62).
Oxşamaların bir növü əzizləmələrdir. Paşa Əfəndiyev əzizləmələrin “Dədə Qorqud
Kitabı”ndan başlayıb sonrakı bütün dastanlarda öz bədii əksini tapdığını bildirir: “Balalı ev
bazardır, balasız ev məzardır”, - deyən xalq yenicə dünyaya gələn övladını oxşayır,
əzizləyir” (8, 163). P.Əfəndiyevin nümünə gətirdiyi əzizləmələr bayatı şəkillidir:
Bala dadı, bal dadı,
Bala adam aldadı.
Şirini şirin olur,
Acısı da bal dadır.
Obalar obanız olsun,
Bir belə balanız olsun.
Hamıya beş-beş olsun,
Qoy bizdə on beş olsun (8, 163).
Azad Nəbiyev əzizləmələri uşaq folklorunun ən lakonik janrlarından biri sayır: “Xüsusilə
anaların, nənələrin nitqində əzizləmələrin geniş yayılmış bir sıra müxtəlif mətnləri
mövcuddur. Onlar maraqlı forma xüsusiyyətləri, musiqiliyi, cazibədarlığı ilə diqqəti daha
çox cəlb edir” (16, 551-552). Əzizləmələrdə ana üçün körpənin doğmalığı, övladın
əvəzedilməzliyi öz bədii ifadəsini tapır:
Çaydır, dənizdir,
Quldur, kənizdir.
Balam hər nədir
Mənə əzizdir (16, 551).
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Əzizləmələrin mətn təhlili onu oxşamalara bağlayır, bəzi bölgələrdə belə folklor
nümunələri laylaların tərkibində toplanılır (3, 282). Əziz Mirəhmədov əyləndirmə adlanan
şeirlərin məzmunca və ruhən oxşamalara yaxın nümunələr olduğunu bildirir.
Əyləndirmələr bəzi bölgələrdə oynatmalar adlanır. Oynatmalarla əyləndirmələrin mətnləri
arasında ciddi fərq yoxdur. Əyləndirmələrin ən yaxşı nümunələrini Əhliman Axundov
təqdim edir. Onun nümunə gətirdiyi əyləndirmələr poetik strukturuna görə maraqlıdır:
Atım-tutm mən səni,
Şəkərə qatım mən səni.
Dədən evə gələndə
Qabağa tutum mən səni.
....
Gəlin çıxaq damlara,
Yalvaraq adamlara,
Su tökək, çadır quraq
Dədən gələn yollara.
....
Pappılı fərik,
Çıxma divara,
Çalağan vurar,
Qallam avara.
....
Sağ ayağın somba götür,
Sol ayağın somba götür (2, 63).
Ə. Axundov “Sınıq qol” folklor nümunəsini də əyləndirmə kimi təqdim edir:
Ağ əllər, ağ biləklər,
Bağçada qar kürəklər,
Eşidər atası gəlir,
Gah yerir, gah iməklər (2, 64).
Bəsləmələr məzmununa görə arzulamaların eynidir, bu nümunələri bir-birindən
fərqləndirmək çətindir. Bəsləmələrin bir qismi laylalara yaxındır:
Qızılgül butam, laylay,
Ətrinə batam, laylay,
Balam ərsiyə gələ,
Toyunu tutam, laylay.
....
Laylay deyim gündə mən,
Kölgədə sən, gündə mən.
İldə qurban bir olar,
Sənə qurban gündə mən,
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....
Qızıl üzüyün yanı,
Laylay, gözün qurbanı.
Yuxuya get, yoruldum,
Beşiyimin soltanı (2, 65-67).
Əksər bəsləmələr isə oxşamaların bir növü təsiri bağışlayır:
Başına mən dolanım,
Mən dönüm, mən dolanım,
Səni Allah saxlasın,
Sayəndə mən dolanım.
....
Balamsan, bir dənəsən,
Sədəfsən, dürdanəsən,
Mən ölsəm sənə qurban,
Sən ölmə, bir dənəsən.
....
Dərya ollam, bulannam,
Sucaq ollam, sulannam,
Sağ gözüm sənə qurban,
Sol gözümnən dolannam (2, 66).
Gətirilən nümunələrdən görünür ki, həm laylaların, həm də oxşamaların janr təyinatı ciddi
şəkildə aparılmalıdır. Ayrı-ayrı folklor toplularında müxtəlif janrlar kimi təqdim olunan
örnəklər laylaların və oxşamaların regional xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir, ifa
məqamına, məqsədinə və vəzifələrinə görə fərqlənir. Laylaların və oxşamaların janr
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, janrdaxili dəyişmələrinin ətraflı şəkildə araşdırılması lirik
növün bu nümunələrinin çoxçalarlı olduğunu üzə çıxarır. Bəzən ayrı-ayrı janrlar kimi
təqdim olunan bir çox folklor nümunələrini onların məzmunu və poetik strukturu
birləşdirir. Laylaların və oxşamaların janrdaxili dəyişimlərinin öyrənilməsi
folklorşünaslığın nəzəri əsaslarının təkmilləşməsinə, janr təyinatının dəqiqləşdirilməsinə
şərait yaradır.
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Arş. Gör. Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk
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ÖZET
Türk kadınının tarih içindeki yeri incelendiğinde, sahip oldukları hakların ve sosyal rollerin
değişmesinde döneme hâkim olan kültürün ve dinin etkisi dikkat çeker. Kadının hak arayışı
19. Yüzyılda Avrupa’da feminizm hareketiyle kuvvet bulmuştur. Türkiye’de ise İkinci
Meşrutiyet’in ilanından sonra Türk aydınlar tarafından dernekler, gazete ve dergiler
aracılığıyla kadının sosyal statüsünün güçlendirilmesi ve temel haklarını elde etmesi için
önemli adımlar atılmıştır. Toplumda kadının haklarını çoğaltarak kadın erkek eşitliğini
sağlama amacı taşıyan bir düşünce akımı olan feminizmin etkisiyle kadın meselesi üzerine
pek çok eser kaleme alınmış, fikirler ileri sürülmüştür. Bu fikirler kadının, temel hak ve
özgürlüklere sahip olmakla birlikte toplumsal hayatta yer edinmesini sağlamıştır. Bir milleti
yüceltmek için kadınları yükseltmek gerektiği gerçeği kabul edilmiş ve Meşrutiyet’ten sonra
kadınlar düşünce sahasında epeyce gelişim göstermiş, kız liselerinin sayıları artmış, yabancı
okullarda okuyan kızların sayısı çoğalmış ve kızlar Darülfünun ’un her şubesine girmeye
başlamışlardır. Kadın konusunda fikirler ileri süren yazarlardan biri de İbrahim Alâettin
Gövsa’dır. İbrahim Alâettin Gövsa, Tarik gazetesinde (1919) ve Ümid mecmuasında (19201921 ) kaleme aldığı yazılarda kadın ve kadının aile içindeki rolü hakkında
değerlendirmelerde bulunur. Bu yazılar “Asrî Kadınlarımız, Genç Kızlarımız, Yuvada Kadın,
Kadın ve Erkeğin Mukayesesi, Kadının Hakkı, Kadının Hakkını Teyîd, Ailede Tekâmül, Aile
ve İzdivaç Hislerinde Tekâmül” başlıklarını taşır. Yazılarında dönemin Türk aydınından ve
feminist düşünceden yer yer ayrılan fikirler ileri süren İbrahim Alâettin, kadın ve erkeğin
bedenen ve ruhen farklı olduklarını, her ikisinin bir takım hususiyetlerle donatıldığını,
aralarında üstünlük betimlemesi yapmayı doğru bulmadığını fakat bununla eşit de kabul
edilemeyeceğini belirtir ve birbirinden çok farklı şeyler arasında eşitlik düşüncesinin mümkün
olmayacağını savunur. Ayrıca kadınların her memlekette o güne kadar girmedikleri
mesleklere atılmalarını ilerleme ve gelişim hamlesi olarak kabul etmeyi doğru bulmaz. Ona
göre ilerleme medenî milletlerde kadınların her mesleğe atılmasıyla değil, bütün kadınların
aslî vazifelerini tanımasıyla mümkün olmaktadır. O aslî vazife de kadının ailedeki görevini
yerine getirmesidir. Bu çalışmada İbrahim Alâettin Gövsa’nın yazılarından hareketle kadın
meselesine yaklaşımı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbrahim Alaettin Gövsa, kadın, aile, feminizm
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"WOMAN" BY İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA'S PEN
ABSTRACT
When the place of Turkish women in history is examined, the effect of the culture and
religion that dominated the period draws attention to the change of their rights and social
roles. Women's quest for rights strengthened in 19th century Europe with the feminism
movement. In Turkey, after the declaration of the Second Constitutional Monarchy, Turkish
intellectuals took huge steps to strengthen women's social status and for them to earn their
fundamental rights through associations, newspapers, and magazines. Under the influence of
feminism, which is a movement of thought aiming to increase the rights of women in society
and ensure equality of women and men, many works have been written and ideas have been
put forward. These ideas enabled women to have a place in social life, as well as having
fundamental rights and freedoms. The fact that women had to be raised in order to glorify a
nation was accepted and after the Constitutional Monarchy, women made great progress in
the field of thought, the number of girls' high schools increased, the number of girls studying
in foreign schools increased and girls started to enter every branch of Darülfünun. One of the
authors who put forward ideas about women is İbrahim Alâettin Gövsa. In the articles that he
wrote in Tarik newspaper (1919) and Ümid magazine (1920-1921), İbrahim Alâettin Gövsa
made evaluations about the role of the women and the role of women in the family. These
articles carry the titles of "Our Modern Women, Our Young Daughters, A Comparison of
Women and Men, Woman's Right, Confirmation of Woman's Right, Maturing in Family,
Maturing in Family and Marriage Feelings". İbrahim Alâettin, who proposed ideas that
sometimes differ from the Turkish intellectual and feminist thought in his writings, states that
men and women are physically and spiritually different, they are both equipped with certain
characteristics, that he do not finds it right to make a competition of superiority between them,
but he also states that they cannot be treated as equal and he states that the thought of equality
is impossible between very different things. Moreover, he does not find it right for women in
every country to enter into different professions that they have not entered before to be
considered as an act of progress and improvement. According to him, progress in civilized
nations is not possible by women entering into every profession, but by recognizing their
essential duties. That essential duty is to fulfill the duty of the woman in the family. In this
study, based on the writings of İbrahim Alâettin Gövsa, his approach to the issue of women
will be focused on.
Keywords: İbrahim Alaettin Gövsa, woman, family, feminism
GİRİŞ
Batı dünyasında kadın insan onur ve kimliğine yakışır özgürlüğe sahip olabilmek için oldukça
uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalmış, medeniyetin ilerleyiş sürecinde geri planda yer
alarak ikincil bir varlık konumunda kalmıştır. Batılı toplumlarda kadının temel haklara sahip
olması düşüncesi 18. Yüzyılın sonlarında başlayan ve 19. Yüzyılda belirginleşen feminizm
akımının etkisiyle güçlenmiştir. Türk toplumunda ise kadın her zaman erkeğin şartlarını eşit
şekilde paylaşan, her türlü eğitimi erkekle aynı şekilde alan bir görüntü sergiler. Türklerin
batıya yönelişlerinin ardından sosyal hayattaki değişiklikler ve kültür etkileşimleri Türk
kadınında bir takım farklılıklara sebep olmuştur.
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Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra Arap toplumunda, İslam dininin getirmiş olduğu yeni
yaşam düzenine rağmen, varlığını koruyan ataerkil anlayış Türk kadınının toplum içindeki
sosyal konumunun değişmesine yol açmıştır. (Akşit Kuşcan, 2010: 189-190) Osmanlı
toplumunda ise Tanzimat’la başlayan modernleşme sürecinde kadının düşünce alanında ve
sosyal hakları üzerinde ciddi atılımlar gerçekleştirilir. Bu yenileşme sürecinin en önemli
hamlesi şüphesiz ki eğitim üzerinedir. Kadınların cehaletini toplumun geri kalmışlığının
sebebi olarak gören batıcı aydınlar, kadınların eğitilmesi düşüncesini savunurlar. Kız
çocukları için 1858’de ilkokul ve ortaokul eğitimine başlanır. Meslek okulu olarak da 1842’de
ilk “Ebe Okulu”, 1869’da İnas Sanayi Mektebi (Kız Sanat Okulu), 1870’de Darülmuallimat
(Kız Öğretmen Okulu) açılır. Böylece Türk kadını için uygun görülen ilk mesleklerden ebelik
ve öğretmenlik okulları açılmış olur. (Sağ, 2001: 16) Kadının toplumsal konumu
modernleşmeyle yani Tanzimat dönemi ile gündeme gelmeye başlar ancak kadın meselesi
üzerine aydınlar tarafından ileri sürülen düşüncelerin rahatlıkla tartışıldığı dönem tam
anlamıyla hürriyet havasının estiği II. Meşrutiyet yıllarıdır. Bu dönemde kadın toplumsal
alana daha fazla katılarak görünürlük kazanır. (Göle, 2008: 70) Kadının konumu
modernleşmeye paralel olarak değişmiş ve bu değişim o güne kadar sadece evin içinde anne
ve eş rollerine sahip olan kadına yansımış, kadın toplumsal yaşamda var olabilmek amacıyla
talepte bulunmaya başlamıştır. Bu da basın aracılığıyla gerçekleşmiştir. Devrin gazete ve
bilhassa kadın dergilerinde sorunlarını ve isteklerini yazarak toplumda ve kadınlar arasında
bir bilinç uyandırmaya çalışan kadınlar, ayrıca çeşitli dernekler kurarak ve konferanslar
vererek etkin roller üstlenmişlerdir. (Çakır, 2013:59) Meşrutiyet’le gelen hürriyet ortamı
kadın gazete ve dergilerinin sayılarının artmasını sağlamış önceden kadının eğitimi ve moda
üzerine yazılar kaleme alınırken artık kadın haklarından söz edilmeye başlanmıştır. 1908’de
öncelikle Demet dergisi, daha sonra 1908-1910 yılları arasında aylık gazete olarak
yayımlanan Mehasin, Selanik’te çıkan Kadın dergisi, 1913-1921 yılları arasında çeşitli
aralıklarla yayınlanan Kadınlar Dünyası gazetesi, Hanımlar Âlemi, Erkekler Dünyası, Türk
Kadını gibi dergilerde kadınların siyasi hak talebi, Batıdaki Feminist hareketlerin etkisi,
kadının toplumsal yaşamdaki ve aile içindeki yeri sorgulanmaya başlamıştır. (Kurnaz, 2011:
173-188).1908-1923 tarihleri arasında kadın meselesi ile ilgili 27 adet farklı dergi
çıkarılmıştır. Bu dergilerin bazıları erkekler tarafından çıkarılsa da hepsinin ortak amacı
toplumsal yaşamda kadın ile erkeğe aynı statüyü sağlamaktır.(Çaha, 2010: 126) Bu yayın
organlarının arasında sahibi ve yazı kadrosuyla tamamen kadınlara ait olan gazete ve dergiler
de bulunur, yazarlarının çoğunluğunun erkek olduğu gazete ve dergiler de. Bir de kadın
dergilerinde erkeklerin kadın ismi kullanarak kadın yazıları yazdıkları görülür. Bu isimlerden
birisi de İbrahim Alâettin Gövsa’dır. Mehmet Behçet Yazar’a gönderdiği hal tercümesinde
“İlk Meşrutiyet yıllarında Celal Sâhir merhumun çıkardığı “Demet” isimli kadın mecmuasına
“A. Ulviye” müstearıyla kadın yazıları yazdım. Celal Sâhir bir müddet bu imzanın hakikaten
bir kadına ait olduğunu zannetmişti” der.1 (Yazar, 1938: 204)

1

İbrahim Alâettin, A. Ulviye imzasıyla Demet mecmuasının 22 Teşrin-i evvel 1324 tarihli 6. sayısında “Mevkibi Hayat” adlı bir şiir ve 29 Teşrin-i evvel 1324 tarihli 7. sayısında “Otomobil Geçerken” adlı bir şiir yazar.

128

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

İbrahim Alâettin Gövsa’nın Kadınlar Hakkındaki Düşünceleri
İbrahim Alâettin Gövsa, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında şair, yazar ve eğitimci kimliği
ile tanınır. Edebiyata daha çocukluğunda babasının kütüphanesindeki eserlerin tesiriyle ilgi
duyan İbrahim Alâettin’in ilk manzumesi Musavver Terakki’de yayımlanır. 1913’de pedagoji
eğitimi almak için İsviçre’ye gönderilir ve döndüğünde çocuk ve gençlerin eğitimine dair
eserler yazar, çeviriler yapar. Daha sonra Servet-i Fünun, Kalem, Tedrisat Mecmuası İkdam,
Resimli Gazete ve Akbaba gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları, tercüme ve adapteleri
yayımlanır. (Yazar, 1999: 154-156) İbrahim Alâettin’in gazete ve mecmualarda kaleme aldığı
yazılarda ele aldığı mevzulardan biri de kadınlardır. Kadınlar üzerine düşüncelerini paylaştığı
yazılarda Türk kadını nasıl olmalıdır sorusunun cevabını arayan yazar, Osmanlı
feministlerinin görüşlerine muhalif fikirler ileri sürer. Tarîk2 gazetesinde kaleme aldığı “Asrî
Kadınlarımız” başlıklı yazısında kadınlarda modernleşme ile başlayan değişimin etkileri
üzerinde durur. Yazarın “asrî” ve “mümtaz” olarak adlandırdığı kadınlar İstanbul’da,
toplumun üst tabakası olarak nitelendirilen seçkin bir zümre içinde yaşayan kadınlardır.
Bunlar her mesleği yapabileceğini düşünen, piyano çalabilen, birkaç yabancı dil bilen,
erkekler gibi konuşup hareket eden, evliliğe genellikle sıcak bakmayan ya da evlense bile
çocuk sahibi olmaya ve çocuk yetiştirmeye karşı olan kadınlardır. Bu kadınların içine
doğduğu ya da yeni girdiği sosyetenin işlerinden çocuklara vakit ayıramadığını söyleyen
yazar, bu ihmalin çocukların ahlak ve karakteri üzerinde yıkıcı bir tesir bırakacağını ifade
eder. Evinde bir düzen ve huzur bulamayan, karışıklıktan başka bir şey görmeyen çocuk ise
yalnızca ilgisizlikten mahrum olmakla kalmaz yanlış telkinler de almış olur. Onda artık evine
ve ailesine karşı bir sevgi kalmaz. Yazar halkın büyük bir çoğunluğu tarafından örnek sayılan
asrî kadını, böyle renksiz, manasız bir yığın olarak nitelendirir. Ancak bunların haricinde
faziletli kadın örneklerinin de bulunduğunu söylemeden geçmeyen yazar, görüştüğümüz
aileler, sokakta, vapurda, tramvayda hareketlerini, giyimlerini gördüğümüz kadınlar genellikle
bize yukardaki modeli hatırlatıyor diyerek asrî kadınlar hakkındaki eleştirilerini sürdürür.
Aynı yazıda acaba bu eğreti, sahte ve yabancı kadın modeli bizim masum ve doğal
kadınlığımıza nereden bulaştı? Sorusunu soran İbrahim Alâettin, bu sorunun cevabını
bulabilmek için bütün terbiye şekillerini, taklit edilen kişileri, eserleri, olayları ve adetleri
araştırmak gerektiğini söyler. Ona göre Fransızca romanlar, tiyatrolardaki şahıslar ve buna
bağlı olarak Edebiyatı Cedide romanlarının kahramanları, yerli mekteplerin genel terbiye ve
eğitim tarzları, bunlardan başka yabancı mektepler, özel mürebbiyeler, levanten adetleri,
sinemalar gibi pek çok unsur kadınlar üzerinde olumsuz bir etki uyandırmış olabilir. Ancak
yabancı örneklerin kendini değişmeye mecbur hisseden kadınları aldattığını ve kabul ettikleri
düşünceler, duygular ve kıyafetlerle gülünç bir hale soktuğunu söyler. Düşünürlerin,
yazarların, yenilik ve ilerlemeyi amaç edinenlerin bu çirkin örnekleri kabul etmesi ve teşvik
etmesi değil önemsememesi gerekir. İbrahim Alâettin asrî kadınlar üzerine düşüncelerini ifade
ettikten sonra devrinde sıkça tartışılan kadın erkek eşitliği meselesine döner ve tespitlerini şu
şekilde sıralar:

2

Tarîk gazetesi 1335 (1919) yılında İstanbul’da 115 sayı yayımlanan müstakil bir gazetedir. Müessis ve
başmuharriri: Muslihiddin Adil Taylan’dır.
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1- Kadın erkeğe nazaran mâdun değildir.
2-Fakat kadın erkekle müsavidir demek de katiyyen doğru olmaz.
3- Belki kadın erkekle mukayesesi doğru bulunan bir şeydir ve onun fıtrat ve tabiata münkad
bir takım vezâif-i mukarreratı vardır.” (İbrahim Alâettin, 1919: 3)
Ümid3 mecmuasında yayınlanan “Genç Kızlarımız” başlıklı yazısında kadının hayatının
çocukluktan genç kızlığa adım atmasıyla başladığını ifade eden yazar, genç kızların henüz
hayatlarının en güzel döneminde, yetişkin kadınlar arasındaki kötü örnekleri taklit etmelerini
doğru bulmaz ve bizde eski ve yeni iki genç kız örneğinin varlığından söz eder. Bunlardan
biri dokuz yaşında mahalle çocuklarından ayrılarak, annesinin dizinin dibinde yetişen ananevi
örnek, diğeri ise kırk yaşındaki laubali bir erkek kadar serbest hatta yılışık olmaya çalışan
yeni zümredir. Bir de bu ikisi arasında pek nadir de olsa masumiyetleriyle şefkat ve hürmet
hissi uyandıran bir kısım vardır. Yazar bunları şöyle tarif eder: “Başları dalgasız, ökçeleri
ifratsız, yeldirme ve çarşafları sade, yürümeleri, konuşmaları tabii ve insancadır.
Hareketlerinde genç kızlık hicab ve tereddi olsa bile dişilik vehmi yoktur. İhtiraz ve vakarları
bürudet ve vahşet derecesinde olmakla beraber, serbestlikleri yüzsüzlük derekesine
tenezzülden uzaktır.” (İbrahim Alâettin, 1920a: 9) İşte bu örnek yazara göre pek nadir
muhitlerin ve iyi bir terbiyenin mahsulüdür ve bu noktada sadece ebeveyn ve ailenin değil,
yaptığı tesirlerde daha bilinçli olması gereken mekteplerin bile çocukların ve gençlerin doğru
yola yönlendirilmesine karşı ihmallerini eleştirir. Mesela kıyafetlerin yaşa uygun olmaması
bir hatadır. Kabartılmış saçlar, pudra sürme, yüksek topuklu ayakkabılar, ince çorap gibi bu
yaşın masumiyetini ortadan kaldıran giyim tarzı, gençlerin maneviyatı üzerinde de olumsuz
bir etki bırakacaktır. Bilinçli olması gereken ailelerin yetiştirdiği genç kızlar, olgun
hanımefendi kıyafetinde görülür. Özellikle de mekteplerin bu kıyafetlere müsamaha
göstermesine itiraz eden yazar, hiç olmazsa mekteplerin ve müesseselerin aileleri bu tarz
serbestliklere karşı uyarmasını ister ve Cenevre’de bir Amerikalı ile aralarında geçen şu
diyaloğu nakleder:
“Bir gün Cenevre’de “müşterek terbiye” sistemini müdafaa eden bir profesörün dersinden
dönüyorduk, aynı sıralarda benimle beraber çalışan arkadaşım benden rub’ asır fazla yaşamış
fakat fikir ve his itibariyle yine genç bir Amerikalıydı. Kızların erkeklerle beraber terbiye
edilip edilmemesi meselesini münakaşa ederken Amerika’da müşterek terbiye için son
zamanlarda hâsıl olan aksi tesirden bahsetti. Delikanlılardan fazla serbest, mahfil, kulüp
bırakmayıp dolaşan, gazinolarda ayaklarını masalara uzatarak sigara tellendiren Amerikalı
genç kızları anlattı. Bu kadar erkekleşmenin de artık gayr-ı tabi olduğunu söyleyip şikâyet
ediyordu. Ben bizim memlekette tamamen bunun aksi olduğunu söyledim. Kızlarımızın
kadife muhafazalar içindeki inciler gibi lekesiz, kafeslerdeki kumrular kadar masum
olduklarını anlattım. İhtiyar ve şuh arkadaşım tariflerimden çok mütehassıs olmuştu. Fakat
bizim kadınlarımızın da bu masumiyeti ve kadınlığa has evsafı muhafaza ederek asrileşmesi
lazım geleceğini ilaveden de kendini alamadı.” (İbrahim Alâettin, 1920a: 9) Bazen zarif
olmayan şıklıkta ve manasız hareketleri olan genç kızlarla karşılaştıkça ihtiyar Amerikalının
sözlerini hatırlayan İbrahim Alâettin, genç kızların yoldan çıkmamış bir asrilik, doğal ve
insanca bir hayat tarzı benimsemelerini ister. “Yuvada Kadın” başlıklı yazısında son birkaç
senedir kadınların düşünce sahasında epeyce geliştiklerini ifade eden yazar kız liselerinin
3

Ümid mecmuası 6 Kanun 1335-24 Mayıs 1337 tarihleri arasında İstanbul’da 22 sayı yayımlanan edebî bir
mecmuadır. Müdürü: Tarık Mümtaz Göztepe’dir.
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sayılarının artması, yabancı mekteplerde okuyan kızların çoğalması, hanımların
Darülfünun’da hukuka varıncaya kadar her şubeye girmeye başlamalarını örnek gösterir ve bir
milleti yüceltmek için kadınları yükseltmek gerekir sözü hatırlanırsa bu alametleri birer işaret
olarak kabul etmek gerektiğini söyler. Yazarın bu noktada bazı tereddütleri vardır ve eğer
“taassubla ve irtica ile itham edilmekten korkmasam bu kabil adımların bizi maksaddan
uzaklaştıracağına kani olduğumu bile söyleyeceğim” der. Kadınların her memlekette şimdiye
kadar girmedikleri mesleklere atılmalarını ilerleme ve gelişme olarak kabul etmez. Ona göre
ilerleme medenî milletlerde bazı kadınların her mesleğe atılmasında değil bütün kadınların
aslî vazifelerini tanımasındadır. Bu aslî vazife de kadının yuvasını idare etmesidir. Kadın
aileyi ıslah ve mesut ederek içinde bulunduğu cemiyeti yükseltir ve çocuklarını yetiştirerek
geleceğe hazırlar. “Kadını her türlü saha-ı faaliyete sürüklemek isteyen bazı müfret ve biraz
da riyakâr feminist erkeklere rağmen vazife-i tabiyyesini en ziyade kuvvetle müdafaa edenler
yine bizzat kadınlardır” diyen yazar kadınların toplumsal yaşamda yer edinmesi için mücadele
eden feminist aydınları da eleştiren bir söylemde bulunur. Yazara göre kadınların eğitim
görmesi, hayatı tanıması ve yükselmesi ancak ailede ve aile vasıtasıyla yapacağı tesirler için
istenir. Yoksa mekteplerde okumak, hukuk, edebiyat eğitimi almak, yabancı dil öğrenmek,
musiki bilmek kadın için birer süstür. Şimdiye kadar kadına verilen eğitim ve terbiyenin tabi
gayeyi amaç edinmediği için onları yoldan çıkardığını, aile buhranlarının gittikçe artmasına
sebep olduğunu düşünür. Kadın bekârsa evine, evli ise kocasına zaman ayıramıyor. Gözü
dışardaki hayatta olduğu için evinin şartlarına uyamıyor. Evin iktisadını düzenlemeleri
gerekirken aile bütçesinde açıklar kadınlar yüzünden çıkıyor. Eğitimli kadınların pek çoğu ev
işleriyle ilgilenmeyi, çocuk yetiştirmeyi, kendi aralarında konuşurken maddi hayattan, idare
ve iktisattan bahsetmeyi, bir ziyarete aynı elbise ile birkaç defa gitmeyi ayıp sayıyor. Kızların
eğitim görmesine aleyhtar olmadığını, bunun gerekli olduğunu belirten İbrahim Alâettin,
amaçsız bir eğitimin gereksiz olduğunu, kadınların eğitimi ve terbiyesi konusunda onların
hangi tarafa yönlendirileceğinin bilinemediğini söyler. Yazısını Fenelon’un “Kızlar
Terbiyesi” adlı eserinde söylediği bir sözle sonlandırır: “Kadınların fena yetiştirilmesi,
erkeklerin fena yetiştirilmesinden daha vahim tesirler yapabilir. Çünkü erkeklerin tasavvurları
alelekser annelerinden aldıkları fena terbiyenin neticesidir.” (İbrahim Alâettin,1920b:
9)“Kadın ve Erkek Mukayesesi” başlıklı yazıda kadın ve erkeğin bedenen ve ruhen farklı
olduklarını her ikisinin de bazı hususiyetlerle donatıldığını belirten ve aralarında herhangi bir
üstünlük tasvirini doğru bulmayan yazar, bununla kadın ve erkeğin eşit olduğunu da kabul
etmez. Kadın ile erkeğin farklılığını ortaya koymak için önce bedenen farklılıklarını daha
sonra da ruhi özelliklerini anlatır. Kadın boyu, kilosu, sesinin yüksekliği, kemiklerinin
inceliği, vücudunun genel görünümü itibariyle erkekten tamamen farklıdır. Bedenen pek çok
fark bulunan kadın ve erkekte düşünce, duygu ve karakter bakımından da bariz farklar vardır.
Kadında zekâ daha canlı ancak daha az derindir, hafızası erkekten daha güçlüdür, erkek fikren
daha aktif, kadın ise pasiftir. Kadın hissi hatalara kolayca kapılır, dini düşünceler ananevi
itikatlara daha kolay sürüklenir. Aşk, annelik ve aile kadının mevcudiyetini tamamlar bunlar
uğruna yapacağı fedakârlık onu kahramanlık derecesine yükseltir. Kadın ıstıraba daha fazla
tahammül eder, ancak seciyesi daha zayıftır. Hislerine, ihtiraslarına tabidir diyen İbrahim
Alâettin kadınla erkeğin başlıca farklarını bu şekilde sıralar. (İbrahim Alâettin,1920c: 8)
“Kadının Hakkı” başlıklı yazıda kadınların asırlar boyunca erkek saltanatına tahammül
ettiklerini onların emirleri altında yaşadıklarını, tarihin muhtelif devirlerinde çok defa
erkeklerden gördükleri muamelenin bir meta ya da hayvan derecesinden öteye geçemediğini
ifade eden yazara göre kadınlar bu durumdan şikâyetçi de olmamışlardır.
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Bu vaziyetin kendileri için “tabii ve mukadder” bir durum olduğunu kabullenmişlerdir. Çünkü
henüz şuurlarına sahip değillerdir. Fakat öyle bir zaman gelir ki artık kadınlar da benliklerine
sahip olmaya başlar ve erkeklerin tahakkümüne dur demeyi öğrenirler. Her türlü inkılapta
olduğu gibi bunda da aşırıya gidenlerin varlığından söz eden yazar, kadını erkeklerin bütün
hayat ve meşguliyetlerinde eşit ve ortak yapmak isteyen feministleri eleştirir. Batı ile
kıyasladığında bizim kadınlarımızın benliğine, şahsiyetine sahip çıkmakta oldukça geç
kaldığını ifade eden İbrahim Alâettin, artık idrak ve inkılabın başladığını kabul eder. Kadın
artık bizde de hakkını ve vazifesini anlama konusunda önemli adımlar atmaya başlamıştır.
Artık bunun önünde ne erkeklerin bencilliği ne ananelerin kuvveti ne de kendilerinin
muhafazakârlığının duramayacağına dikkat çeken yazar bu noktada erkeklere şöyle seslenir:
“Aziz hemcinslerim! Madem ki bugün kadınlar hakkında tasalluta ve onları birer çocuk veya
esir gibi her türlü emre râm etmeye imkan yoktur, madem ki kendilerini fenalıklardan tahzîr,
iyiliklere teşvîk için bizim hükümlerimizin tamamen mutâ’ olması kabiliyeti artık
kalmamıştır, şu halde onların kendilerine tamamen sahip olmaları, muvazene ve i’tidallerine
mâlik bulunmaları için müsaade etmeliyiz… Yani kadının hakkını kemâl-i adaletimizden
olmasa bile bu husustaki mecburiyetten ve kendi faidemize taallukundan dolayı olsun artık
tanımalıyız.” (İbrahim Alâettin, 1920d:10) İbrahim Alâettin hemcinslerine sarf ettiği bu
sözlerden sonra kadınlara seslenir ve şimdiye kadar kadınları esir gibi gören erkeklerin
elinden hürriyetinizi az çok almış bulunuyorsunuz diyerek kabul edilmesi artık zorunlu olan
bu durumun olgunlaşması için bazı tavsiyelerde bulunur. Öncelikle tabi vazifenizi hiçbir
zaman unutmayınız der yani hayata yaradılışta size tayin edilen vazifeleri yapmak için girin
fıtratın erkeklere ayırdığı işlerde boşuna kendinizi yormayın. Sonra da adet ve ananeyi aşırı
hareketlerle yıkmayın. Karşınızda size engel olmak isteyen muhafazakâr erkekleri de size has
tatlılıkla kendi tarafınıza çevirebilirsiniz. İçinizde size aleyhtar olan iki kısım vardır. Bir kısmı
eski fikirlilerdir ki onlar henüz benliklerini tanımadıkları için muhafazakâr erkeklerin
tarafındadırlar, onları da ihmal etmeyip yumuşaklıkla uyarmanız gerekir. İkinci kısım ise aşırı
laubalilikleri, yozlaşmış benlikleriyle kadınlık vasıflarını kaybeden memleketin, milletin
adetlerine zıt gidenlerdir. İşte bu kimselerin kadınlara aleyhtar olanların elinde bir silah olup
kadınların hürriyete layık olmadığına delil sayıldığını belirtir. Bu kadınlar daha önce de
İbrahim Alâettin’in bahsettiği, ailelerine sahip çıkmayan, çocuklarını ihmal eden, ev
işlerinden ziyade roman okumayı, musiki dinlemeyi, yabancı dil bilmeyi meziyet sayan
kadınlardır. Yazar bu kişileri kadınların haklarını elde etme yolunda bir tehlike olarak görür.
(İbrahim Alâettin,1920d:10) “Kadının Hakkını Teyid İçin” başlıklı yazıda İbrahim Alâettin,
kadının kendi hakkının bilincinde olmaması, hakkını istemekte kabiliyetsiz olmasına sebep
yine erkeklerdir ve kadınlığın tekâmülünü istemek, erkeklerin kemalini arzu etmektir der.
Yazar, kadınlığı değerini yitirmiş örneklerden ayırarak Türk’e, Müslümana ve aynı zamanda
asra layık örnekleri çoğaltmak için hanımlar arasında bazı teşkilatların kurulması gerektiğine
dikkat çeker. Kadınların adına leke süren bazı uygunsuzlukların ortadan kaldırılması için yine
kadınların girişimde bulunarak teşkilatlar kurmasını tavsiye eden yazar örnek olarak da
kadınların kıyafetleri meselesini ele alır. İyi ailelerde yetişmiş olanların arasında bile giydiği
kıyafette asalet ve zarafet bulunmayan, herkesin küçümseyeceği tarzda aykırı giyinen
hanımlara karşı yine hanımlar arasında aklı başında, kibar hanımlardan birilerinin beğenilecek
tarzda kıyafetler seçerek bunların lehine propaganda yapmasını, onların tercihine uymayan
terzileri boykot etmesini böylece hem çirkin ve kötü giyinenlerden kendilerini korumuş
olacaklarını hem de modern kadınlık üzerine bir etki uyandıracaklarını düşünür.
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Yazarın kıyafet meselesi haricinde üzerinde durduğu bir başka husus ise kadınlığın adını
lekeleyen örneklere karşı asalet sahibi hanımlar arasında bir mücadelenin başlaması
düşüncesidir. Bu hanımlar, gazete ve mecmularda, mektep ve kurumlarda bir takım
girişimlerde bulunsalar, çocukların eğitim ve terbiyesi, ailede kadının vazifeleri ve ev
kadınlığı gibi kadının hakiki güzel vasıfları lehine, kadınlardaki yapmacıklık ve işretin
aleyhine bir bilinç uyandırmaya çalışsalar mutlaka bu adımların neticesinin kısa zamanda
görüleceği kanaatini taşır. Yazar hanımların “Hilâl-i Ahmer”, “Kadınları Çalıştırma Derneği”
gibi kuruluşlara benzer gelecekte kurulmasını tavsiye ettiği “Yuva Şenlik Derneği”, “Ev
Kadını Beyliği Derneği” ya da “Vezâif-i Nisvan Cemiyeti” gibi cemiyetlerde de yapacakları
hizmetlerle başarılı olacakları düşünür. Bu tarz cemiyetlerde öğretmen hanımların, sultanî
mezunlarının fazlasıyla yardımı dokunacağını belirtir. (İbrahim Alâettin,1920e:10) “Ailede
Tekâmül ” ve “Aile ve İzdivaç Hislerinde Tekâmül” başlıklı yazılarında İbrahim Alâettin, eski
çağlardan itibaren ailede kadın ve erkeğin rolü üzerinde durur. Tarihin en eski çağlarında bazı
kabileler arasında neslin yalnız kadınla devam etmesi, kabilelerde “maderşahilik” yani ailede
yalnız kadının esas oluşu düşüncesini doğurur. İlk medeni milletlerde ise aile tekâmülü
“maderşahilik” den “pederşahilik” e dönüşür. Yazar kadınlık hayatının ilk devrelerini üç
esasta toplar. Bunlardan birincisi tamamen serbest münasebetin gerçekleştiği ve aile
ihtiyacının asgari bir şekilde bile düşünülmediği dönemdir ve bu hayatta kadın yok dişi vardır.
İkincisi, esaret devridir ki ailenin oluşmaya başladığı zamana karşılık gelir. Kadına bir eşya
ya da sürüdeki bir koyun gibi muamele edilir. Üçüncüsü ise kadının “mahsul vermeci”
meziyetine sahip olmasından dolayı az çok hak sahibi olduğu ilk devletlerin oluşma
zamanıdır. Bu üç devirde bugün medeni düşünce için maziye karışmış durumdadır ancak
yazara göre medeni memleketler arasında bile bugün bu üç devrin izlerini görmek
mümkündür. (İbrahim Alâettin,1920f: 10) Bugünkü medeni kanunlara göre aileyi oluşturan
evlilik, bir kadınla bir erkeğin hayatındaki hataları birlikte idrak etmeleri, yaşanacak
zorluklara beraberce tahammül etmeleri ve gelecek nesilleri meydana getirmek için beraber
yaşamalarını sağlayan bir sözleşmedir. Bugünkü gelişmiş fertler için bu şekilde oluşturulan
evlilik hayatının mutlak bir hâkimi bir reisinin bulunması zorunlu değildir. Aile ancak kadın
ve erkeğin ortaklaşa kurdukları bir cumhuriyet hükümeti gibi idare olunur düşüncesi
hâkimdir. Yazara göre ise aile öyle bir cemiyettir ki orada kadın ve erkeğin iki ayrı ve
tamamen müstakil şahsiyetleri yoktur. Bu iki kişi aile hayatında birbirini tamamlar. Bir aileye
mensup olma ihtiyacıyla insanların hepsi eksiktirler ve ancak karşı cinslerin katılmasıyla
tamamlanmış olurlar. Böylece kadın ve erkeğin ortak reisliğinin ailede bir ikiliğe sebep
olacağını düşünmek de gereksizdir. İbrahim Alâettin bu yazısında büyük şehir hayatındaki
bazı uygunsuzluklara rağmen, gelişme ve medeniyet evlilik bağlarını, aile hislerini
kuvvetlendirmiştir ve gerçek medeniyet eğer yolunu şaşırmazsa aile hayatı gittikçe
yükselecektir görüşünü savunur. (İbrahim Alâettin,1921: 6-7)

133

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Osmanlı’da Batı’nın üstünlüğünün kabul edilmesiyle Tanzimat döneminden itibaren başlayan
modernleşme hareketi kadının toplumdaki yerinin tartışılmaya başlaması ve kadın
sorunlarının gündeme getirilmesine zemin oluşturmuştur. Bu dönemde Namık Kemal, Şinasi,
Şemsettin Sami gibi Tanzimat devrinin modernist aydınları kadınların toplumda yer edinmesi
konusunda gerek gazete ve mecmualarda gerekse yayımladıkları edebî eserlerde bir bilinç
oluşturmaya çalışmışlardır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yaşayan iyi eğitim
görmüş kadınlar, gerek modernist Türk aydınının ileri sürdüğü fikirlerin gerekse Batı kökenli
feminist hareketin etkisiyle sosyal hak arayışına girmişlerdir. Bu dönemde kadın üzerine ileri
sürülen düşüncelerin devrin fikir akımlarından bağımsız olması mümkün değildir. Meşrutiyet
döneminde etkili olan fikir akımlarının hepsinin ortak isteği kadınların eğitim görmesidir.
İslamcılar eğitimin kadının iyi bir anne ve eş olması için gerekli olduğunu düşünürken,
Türkçü ve Batıcılar kadının sadece aile hayatında değil sosyal hayatta da yer bulması için
eğitimin gerekli olduğunu düşünür. (Kurnaz, 2011: 153) Kadının modernleşme ile değişen
sosyal konumunda basının, çeşitli dernek ve cemiyetlerin önemli rolleri olmuştur. Fatma
Aliye, Nigar Binti Osman, Nezihe Muhiddin, Şükûfe Nihal, Halide Edip Adıvar gibi isimler
gazete ve dergilerde kendilerini ifade ederek kadının sosyal hakları, sorunları ve talepleri
üzerine yazılar yazmış, dernekler ve cemiyetlerde konferanslar, toplantılar düzenleyerek
kadının fikrî sahada da gelişimine katkı sağlamışlardır. Batıdaki feminist hareketin de
etkisiyle Türk kadınının aile ve sosyal hayatı, eğitimi, çeşitli mesleklerde çalışması gerektiği,
görücü usulü ile evliliğin zararları meselesine yer verilmiş kadının toplumdaki yeri
sorgulanarak erkeklerle karşılaştırma yoluna da gidilmiştir. İbrahim Alâettin’in Tarik gazetesi
ve Ümid mecmuasındaki yazıları değerlendirildiğinde devrinde pek çok aydını etkilemiş olan
feminizm hareketine karşı muhalif tutumu dikkat çeker. Tanzimat’tan itibaren görülen
modernleşme hareketi ve feminizmin etkisiyle kadının toplumdaki yeri değişmeye başlamıştı.
Bazı aydınlar görücü usulü ile evlilik, çok eşlilik ve kadın erkek ayrımını eleştirirken,
kadınların eğitimi ve toplumsal hayatta bir statü edinmesini desteklemişlerdir. Batı kökenli
feminist hareketi ve modernleşmeyi millî kimliğe karşı bir hamle olarak düşünenler de
kadının aile içindeki yerini korumak gerektiğini savunmuşlardır. İbrahim Alâettin’in
düşüncelerini dikkate aldığımızda onun da kadınlardaki değişime çok da sıcak bakmadığını
söyleyebiliriz. Yazar “asrî kadın” olarak adlandırdığı kadın modelini “eğreti, sahte ve
yabancı” olarak nitelendirir ve kadınlardaki bu değişimin nasıl ortaya çıktığı hakkında
görüşler ileri sürer. Ona göre Fransızca roman okumak, tiyatrolardaki kişileri takip etmek,
yerli mekteplerin eğitim tarzları, yabancı mekteplerde okumak, özel mürebbiyeler, levanten
adetleri, sinema gibi pek çok unsur kadınların değişimine zemin hazırlamıştır. Kadınların
eğitim görmesine karşı olmayan İbrahim Alâettin, onların eğitim özgürlüğünü elde etmesiyle
fikri sahada gelişme göstermeleri konusunda bazı tereddütleri bulunduğunu söyler. Eğitim
konusunda kadının nasıl yönlendirileceği bilinmezse, bu durum kadınları amaçlarından
uzaklaştırılabilir düşüncesini taşır. Kadınların her meslekte çalışmasını da bir ilerleme,
gelişme hamlesi olarak kabul etmez çünkü ona göre ilerleme, kadınların erkekler gibi her
mesleği icra etmesiyle değil kadınlık vazifelerini yerine getirmesiyle mümkündür. Yani kadın
eşine ve çocuklarına karşı fedakârlıkta bulunacak, aileyi çekip çevirecek ve çocuklarını
yetiştirerek toplumun ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Kadınların eğitim görmesi, hayatı
tanıması ve yükselmesi medeniyetin gerekliliği olarak değil de kadının ailede ve aile
vasıtasıyla yapacağı tesirlerde kabul görür.
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Kadının mekteplerde okumasını, hukuk, edebiyat eğitimi almasını, yabancı dil öğrenmesini,
musiki bilmesini onun için birer süs olarak düşünür. İbrahim Alâettin’in görmek istediği Türk
kadın tipi İslamcıların kadın tipiyle benzerlik gösterir. Onlar da kadının belli ölçüler dâhilinde
eğitimini istemekte ancak kadını aile hayatı ile sınırlı tutmakta ve kadının sosyal hayata
atılmasına karşı çıkmaktadırlar. Kıyafet konusunda da genç kızların moda olarak
nitelendirilen giyim tarzını eleştiren İbrahim Alâettin, onların yetişkin hanımlar arasındaki
olumsuz örnekleri yani “asrî hanımları” taklit etmelerini doğru bulmaz. Kabartılmış saç
şekilleri, pudra sürme, yüksek topuklu ayakkabılar, ince çorap gibi giyim tarzının gençlerin
maneviyatında olumsuz bir etki bırakacağını savunur. Yazar iyi terbiye görmüş Müslüman
Türk kızlarının başları dalgasız, ayakkabıları topuksuz, üzerine giydikleri çarşafları sade,
yürümeleri, konuşmaları doğal ve samimi, hareketlerinde genç kızlık çekingenliği olsa bile
dişilik iddiasının olmadığını belirtir. Kadının modernlik kaygısıyla abartılı giyinmesini,
ölçüsüz hareket etmesini, anane ve gelenekleri aşırılıklarıyla yıkmasını eleştirir. Sonuç olarak
şunu söyleyebiliriz ki İbrahim Alâettin Gövsa’nın gazete ve mecmuada kadınlar üzerine ileri
sürdüğü görüşler Osmanlıdaki feminist düşüncenin aleyhine bir tavır sergiler. Yazılarında
kadın ve erkekleri toplumsal hayatta tamamen eşit ve bir arada görmek isteyenleri “riyakâr
feminist erkekler” ve “feminizm çobanı” ifadeleriyle eleştiren İbrahim Alâettin, Batı’dan
gelen ve Türk aydınları tarafından devrinde çokça tartışılan feminist düşünceden duyduğu
memnuniyetsizliği dile getirir. Batı kaynaklı feminizm hareketinin Avrupalıları taklit etmek
hevesiyle ortaya çıktığını ve Müslüman Türk kadınının millî ve manevi değerlerini yok
ederek kendi benliğinden uzaklaşmasına sebep olduğunu düşünür. Kadını bir taraftan eş ve
anne olarak yücelten yazar diğer tarafta medeniyet adına savunur ve kadının şimdiye kadar
temel haklarını isteme konusunda kabiliyetsiz olmasının sebebi yine erkeklerdir itirafında
bulunur. Ancak inkılabın başladığını artık inkâr etmenin mümkün olmadığını söyleyen yazar,
kadın kendi şahsiyetine sahip çıkarak hakkını koruma hususunda önemli adımlar atmaya
başladı, bu gelişimi ne erkeklerin bencilliği ne geleneklerin kuvveti ne de kadınların kendi
muhafazakârlığı durduramayacaktır diyerek ilerlemeye karşı konulamayacağını vurgular.
KAYNAKÇA
Akşit Kuşcan, Özlem (2010), “Antik Çağdan Günümüze “Kadın”ın Öyküsü”, Mattek
Matbaacılık, Ankara.
Çaha, Ömer (2010), “Sivil Kadın Türkiye’de Kadın ve Sivil Toplum”, Savaş
Yayınevi, Ankara.
Çakır, Serpil (2013), “Osmanlı Kadın Hareketi”, Metis Yayınları, İstanbul.
Devellioğlu Ferit (1995), “Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, Aydın Kitabevi
Yayınları, Ankara.
Duman, Hasan (2000), “Osmanlı Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri”, 3 Cilt,
Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara.
Göle, Nilüfer (2008), “Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme”, Metis Yayınları,
İstanbul.
İbrahim Alâettin (12 Kasım 1919),“Asrî Kadınlarımız”, Tarik, 12 Teşrin-i sani 1919,
S. 110. s. 3.
İbrahim Alâettin (23 Eylül 1920a), “Genç Kızlarımız”, Ümid, 23 Eylül 1336, S.10, s.9.
İbrahim Alâettin (7 Ekim 1920b), “Yuvada Kadın”, Ümid, 7 Teşrin-i evvel 1336, S.
11, s.9.

135

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

İbrahim Alâettin (21 Ekim 1920c), “Kadın ve Erkek Mukayesesi”, Ümid, 21 Teşrin-i
evvel 1336, S.12, s. 8.
İbrahim Alâettin (4 Kasım 1920d), “Kadının Hakkı”, Ümid, 4 Teşrin-i sani 1336, S.13,
s. 10.
İbrahim Alâettin (25 Kasım 1920e), “Kadının Hakkını Te’yîd İçin”, Ümid, 25 Teşrin-i
sani 1336, S.14, s.10
İbrahim Alâettin (16 Aralık 1920f), “Ailede Tekâmül”, Ümid, 16 Kanun-ı evvel 1336
S.15, s.10.
İbrahim Alâettin, (13 Kasım 1921), “Aile ve İzdivac Hislerinde Tekâmül”, Ümid, 13
Kanun-ı sani 1337, S.16, s.6-7.
Kurnaz, Şefika (2011), “Yenileşme Sürecinde Türk Kadını 1839-1923”, Ötüken
Yayınları, İstanbul.
Parlatır, İsmail (2011), “Osmanlı Türkçesi Sözlüğü”, Yargı Yayınevi, Ankara.
Sağ, Vahap (2001), “Tarihsel Süreç İçinde Türk Kadını ve Atatürk”, C.Ü. İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1, s. 9-23.
Yazar, Mehmet Behçet (1938), “Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı”, Kanaat
Kitabevi, İstanbul.
Yazar, Mehmet Behçet (1999), “Edebiyat Âlemi Edebiyatımızın Unutulan Simaları”, 21.
Yüzyıl Yayınları, Ankara.

136

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

KOLLEKTİV-ŞÜURSUZLUQ NƏZƏRİYYƏSİ: İCTİMAİ CİNSİYYƏT ROLLARINDA
QADIN
(ATALAR SÖZLƏRİ NÜMUNƏLƏRİ ƏSASINDA)
Arzu Vaqif qızı Əliyeva
AMEA Folklor İnstitutu, doktorant
ORCID: 0000-0002-0447-3118
XÜLASƏ
Cəmiyyətin sosial quruluşu və psixoloji dəyərlərinə işıq salmaq üçün atalar sözlərinin
əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulamalıyıq. Araşdırmamızın əsas məqsədi qadını mərkəzi
mövqedə yerləşdirərək keçmişdən günümüzə qədər ötürülən psixososial təfəkkür, mədəni
quruluş tərzini atalar sözləri örnəkləri ilə araşdırmaqdır. Cəmiyyətlə bağlı steriotiplərin
formalaşmasında, inkişafında qadın və qadınla əlaqəli anlayışların, qadına qarşı istifadə olunan
sosial düşüncənin nə dərəcədə hərəkətverici gücə sahib olduğunu dana bilmərik. Sosioloji
ədəbiyyatda sosial cinsiyyət anlayışı “gender”, bioloji cinsiyyət anlayışı isə “cins (sex)” sözləri
ilə ifadə olunmuşdur. Gender anlayışında cəmiyyətin qadın və kişiyə yüklədiyi məna və
gözləntilər vurğulanması ilə cəmiyyətdə fizioloji və bioloji yox, sosioloji cinsiyyət anlayışı
yaradılır və formalaşdırılır. Sosioloji cinsiyyət rollarının meydana gəlməsində ilkin mərhələ
“dil” səviyyəsində həyata keçirilir. Sözsüz ki, ilk olaraq dil səviyyəsində reallaşan və kollektivşüursuzluqdan qaynaqlanan bu mərhələdə mədəni, coğrafi, dini, həmçinin irqi faktorlar xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Biz bu halların ən bariz nümunəsinə keçmişimizə işıq salmaqda bizə yardımçı
olan atalar sözlərində rast gəlirik. Qəlibləşdirilmiş bu sözlərdə müharibədən sülhə, sevgidən
nifrətə, komediyadan tragik hadisələrə, cəhalətdən müdrikliyə, yaxşılıqdan pisliyə, yalanda
doğruya, kiçikdən böyüyə, qadından kişiyə qədər yönəlmiş yüzlərlə söz vardır. Yazımızda bu
qədər geniş mövzu arealına sahib olan atalar sözlərində qadın obrazının necə dərk edilməsinin,
cəmiyyət tərəfindən qadına hansı sosial rollar verilməsinin, qadın məhfumunun hansı tərzdə
mənalandırılmasını araşdırmağa çalışacağıq. Biz bu zaman öz paradoksallığını qoruyan iki
düşüncə tərzi ilə qarşılaşırıq:
1.Qadın acizliyin, kiçikliyin, əzilmişliyin simvoli kimi;
2.Qadın ucalığın, aliliyin, müdrikliyin təzahürü kimi.
Atalar sözləri tarix boyu fərqli düşüncə və təfəkkür süzgəcindən keçib qədim dövrlərdən
günümüzə ötürülən təcrübələr toplusudur. Cinsiyyət mərkəzli atalar sözləri qadın anlayışı və
qadına yanaşmanın bütün dövrlərdə necə və nə cür formalaşmasının ən bariz nümunələridir.
Seçdiyimiz nümunələrdə əksərən cəmiyyətin təfəkkür tərzinə əsasən qadın idrakının
yetərsizliyi, qadın olmağın kifayətsizliyi məsələləri ön plana çəkilmişdir. Yazımızda atalar
sözlərini əsas götürərək “qadın” obrazı cəmiyyətin dəyər anlayışı fonunda araşdırılmış,
qadının cəmiyyətdəki rolu və yeri məsələsi Yunqun kollektiv-şüursuzluq nəzəriyyəsi
müstəvisində təhlil olunmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən atalar sözlərini kütləvi psixologiyanın
daşıyıcısı və mədəni mirasımız kimi qəbul etsək yanılmarıq. Məqalədə qadına yönəlmiş
cinsiyyətçi baxışı önə çıxardan atalar sözlərindən örnəklər verilərək bunların səbəbləri,
təsirliliyi, cəmiyyətin infrastrukturu üzərinə cinsiyyət təməlli bir psixososial analiz aparılmağa
çalışılmışdır. Seçilən örnəklərin böyük əksəriyyətində qadın obrazlarının cəmiyyət tərəfindən
idraki, əxlaqi, mədəni kifayətsizliyinin xüsusi vurğulandığının şahidi oluruq.
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Tədqiqatın aktuallığı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsasında qadına yanaşmadakı
psixoxsosial göstəricilərin atalar sözləri nümunələri əsasında kollektiv-şüursuzluq aspektindən
təhlil olunmağa çalışılmasıdır. Şifahi xalq ədəbiyyatı incəsənət nümunələrinə aid olsa da,
analitik psixologiya elmlərin ictimai-sosial qütbünə aiddir. Araşdırmamızda “qadın obrazı”
isə hər iki qütbün kəsişdiyi mərkəzi layın özünü təşkil edir.
Açar Sözlər: atalar sözləri, qadın, psixososial semantika, cinsiyyət streotipləri
COLLECTIVE-UNCONSCIOUS THEORY: WOMEN IN SOCIAL GENDER ROLES
(BASED ON EXAMPLES FROM PROVERBS)
ABSTRACT
We must emphasize the importance of proverbs to shed light on the social structure and
psychological values of society. The main purpose of our research is to study the psychosocial
thinking and cultural structure of the past, which is transmitted from the past to the present, by
placing women in a central position, using examples of proverbs. There is no denying the
driving force behind the formation and development of stereotypes about society, the concepts
of women and women, and the social thinking used against women. In the sociological literature,
the concept of social sex is expressed by the words "gender", and the concept of biological sex is
expressed by the words "sex". By emphasizing the meaning and expectations that society
imposes on women and men in the concept of gender, the concept of sociological sex, not
physiological and biological, is created and formed in society. The initial stage in the formation
of sociological gender roles is carried out at the "language" level. Of course, cultural,
geographical, religious, as well as racial factors are of special importance at this stage, which
takes place primarily at the level of language and stems from the collective unconscious. The
most obvious example of this is in the proverbs that help us shed light on our past. There are
dozens of words in these stereotypes, ranging from war to peace, from love to hate, from
comedy to tragic events, from ignorance to wisdom, from good to evil, from falsehood to truth,
from small to great, from woman to man. In our article, we will try to investigate how the image
of women is perceived in proverbs, which have such a wide range of topics, what social roles are
given to women by society, and how the concept of women is interpreted. At this point, we are
confronted with two ways of thinking that maintain their paradox:
1. Woman as a symbol of helplessness, smallness, oppression
2. Woman as a manifestation of greatness, supremacy, wisdom
Proverbs are a collection of experiences that have been passed down from ancient times to the
present day through the filter of different thoughts and ideas throughout history. Gendercentered proverbs are the clearest examples of how and in what way the concept of woman
and the approach to women have been formed at all times. In the examples we have chosen,
the issues of lack of women's understanding and inadequacy of being a woman have been
brought to the fore, mostly according to the way of thinking of the society. In our article,
based on proverbs, the image of "woman" is studied against the background of the concept of
value in society, the role and place of women in society is analyzed against the background of
Jung's theory of collective unconscious. From this point of view, we are not mistaken in
accepting proverbs as a carrier of mass psychology and our cultural heritage. The article tries
to conduct a gender-based psychosocial analysis on the causes, effectiveness, and
infrastructure of the society by giving examples of proverbs that highlight the sexual view of
women.

138

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

In the vast majority of selected examples, we witness that society emphasizes the cognitive,
moral, and cultural inadequacy of women's images. The urgency of the research is to try to
analyze the psycho-social indicators of the approach to women from the aspect of collective
unconscious on the basis of examples of proverbs on the basis of examples of oral folk
literature. Although oral folk literature belongs to the arts, analytical psychology belongs to
the social pole of the sciences. In our study, the "female image" is the central layer where both
poles intersect.
Keywords: proverbs, women, psychosocial semantics, gender stereotypes
GİRİŞ
Atalar sözləri və deyimlər uzun yaşantıların nəticəsi olaraq yaranmış, ümumiləşdirmə
xüsusiyyəti olan dərin və mənalı sözlərdir (Batur, 2011:577). Sözlərin uzun bir ömrün nəticəsi
olaraq yaranması cəmiyyətin həyat şəkli və zehni dünyasının analiz edilməsində də önəmli bir
məlumat qaynağı olması faktını qeyd etmək olar. Bu sözlərdə həyatın bütün sahələri ilə
əlaqəli deyilmiş fikirlər tapmaq mümkündür (Brook, 1981:16). Bəzi tədqiqatçılara görə, atalar
sözləri və deyimlər yaşayan bir mədəniyyətin atalarından günümüzə miras olaraq qalmışıdır
(Okray, 2015:93). Cəmiyyətin ümumi idrakı barədə tutarlı məlumatlar əldə edəcəyimiz və bu
səviyyəli mədəni irsimizin yaradıcaları olan “atalar”ın kimliyi məsələsi orada səsləndirilən
qadına aid olan fikirlərin araşdırılmasında əsas rollardan birini oynayır. Bəzi tədqiqatçılara
görə isə, atalar sözləri kim tərəfindən söylənildiyi bəlli olmayan, xalqın ortaq məhsulu olmuş,
insana öyüd və dərs verən, insanın dünya həyatındakı vəziyyətini açıqlayan mənalı sözlərdir
(Yiğitoğlu, Yalçınkaya, 2016:1661). Bizim qənaətimizə əsasən, burada yaradıcı fonda təqdim
olunan “atalar” bir millətin tarixi zənginliyini, gözəllik anlayışını, dəyər və dəyərsizliklə bağlı
düşüncələrini, doğru və yanlış məfhumlarla əlaqəli fikirlərini öz təcrübəsinə və öz təffəkkür
tərzinə əsasən dilləndirən “hər kəs” rolunda çıxış edir. Bu nöqteyi-nəzərdən atalar
sözlərindəki qadın obrazlarını kollektiv-şüursuzluq anlayışı ilə birgə işlətmək və təhlil etmək
əsas məqsədlərimizdən biridir. K.Yunqa görə, insan psixikası özünü üç səviyyəni təzahür
etdirir: şüur, şəxsi şüursuzluq və kollektiv şüursuzluq. Onun fikrincə, insan şəxsiyyətinin
inkişafında həlledici rolu bəşəriyyətin keçmişindən qalmış hafizə izlərindən yaranan kollektiv
şüursuzluq oynayır. O, insan şəxsiyyətinə təsir edir və anadan olduğu andan onun davranış və
düşüncə tərzini müəyyənləşdirir. Yunqun özünün dediyi kimi “kollektiv şüurusuzluq”da hər
bir fərdin beyin strukturunda yaranan insan təkamülünün ruhi səltənəti durur. Belə olan halda
kollektiv şüursuzluğun məzmununa bütün insanlığı ümumi bir mərkəzdə birləşdirən idraki və
hərəki xüsusiyyətləri aid edə bilərik. Bütün bu psixososial və şüursuzluqdan qaynaqlanan
hallara atalar sözlərindəki qadına yanaşma tendensiyalarında rast gəlmək mümkündür. Buna
nəzərən atalar sözlərindəki qadın anlayışını əsas üç başlıq halında təhlil etmək olar:
1. Qadının kişi himayəsinə keçməsi, qadın və kişi arasında sosial bərabərsizliklə bağlı
yaranmış atalar sözləri;
2. Qadının subyektiv dəyər normalarına uyğun mühakimə olunması ilə bağlı olan atalar
sözləri;
3. Qadının müsbətyönlü xüsusiyyətlərinin təzahür olunduğu atalar sözləri.
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I. Qadının Kişi Himayəsinə Keçməsi, Qadın və Kişi Arasında Sosial Bərabərsizliklə
Bağlı Yaranmış Atalar Sözləri
Qadının qərar vermədəki yetərsizliyinin və dəyərsizliyinin ifadəsi olan, qadının gündəlik
həyat şərtləri içərisində kişi himayəsi olmadan qərar verə bilməyəcəyini vurğulayan atalar
sözləri sosial norma bərabərsizliyinin ən bariz nümunələrindəndir. Qadınların qərar vermədə
kifayətsiz olduqları düşüncəsi və kişilər tərəfindən qorunmağa ehtiyac duyulmaları, ya da
cəmiyyət sferasındakı bərabərsizliklər, Türk cəmiyyətinin İslamiyyətə keçdikdən sonra yaxın
münasibətlər içərisində olduğu ərəb-fars-hind ənənələrindən qaynaqlanmaqdadır (Günay,
2000:4). Göründüyü kimi qadın anlayışı kişinin həyatı içərisində və ya onun yanında
oynadığı rola görə, kişinin ona verdiyi dəyərə görə müəyyənləşməkdə və tərif edilməkdədir.
Ənənələr tərəfindən qadına uyğun hesab edilən rol passiv olmağa meylləndirilməklə yanaşı,
böyüyən qız övladının qorunması məsələsi evlənmədən öncə ataya, evləndikdən sonra isə
həyat yoldaşına, oğluna və ya ailədəki başqa bir kişiyə təhvil edilir. Bununla bağlı aşağıdakı
atalar sözləri nümunələrinə diqqət yetirə bilərik: Qız qarıyanda dayısının boynuna düşər; Yaz
qışından bəlli edər qız qardaşından; Kişi qızı olma, kişi arvadı ol; Bir qız bir oğlanındır; Ər
gərək tez gərək; Qardaşına bax bacısını al; Ər atanı el atar, ər tutanı el tutar; Arvadı əri saxlar,
pendiri dəri saxlar; Qızın isməti, atanın dövləti, arvadın isməti, ərin izzəti; Əlinin xəmiri ilə
erkək işinə qarışma; Kişinin tüklüsü Əli cinsidir, avadın tüklüsü ayı cinsidir; Ərsiz arvad
yüyənsiz at; Ər öldü, arvad boşdu (Zeynallı, 2012:139-151); Əri olan qadına qurd belə
toxunmaz” (Nuriyeva, Hucina, 2015:75); Qadının şamdanı qızıl olsa da, şamını dikən kişidir
(Karakuş, 2019:116); Oğlan böyüyər qoç olar, qız böyüyər heç olar (Alagözlü, 2009: 43).
Forti Tovaya görə, qadınlar bir çox ölkənin atalar sözlərində ümumilikdə kişiyə görə arxa
planda qalmış və mənfi yönləri ilə verilməyə çalışılmışdır (Forti, 2007:93). Kollektiv
şüursuzluqdan irəli gələn gender mərkəzli atalar sözlərini araşdırmaq bir cəmiyyətdəki qadın
anlayışını təhlil etməkdə xüsusi əhəmiyyətə sahibdir. “Oğlan doğan öyünsün, qız doğan
döyünsün” kimi atalar sözlərində oğlan övladının arzulanma səbəbi həm sosial-iqtisadi
seçimlər, həm də fərdi istəklərlə əlaqədar ola bilər. Cəmiyətimizdə nəslin davamı oğul övlad
ilə əlaqələndirilir. Atalar sözlərində də təcəssüm olunan oğlan övladın qızdan üstün tutulması
patriarxal cəmiyyətdən günümüzə ötürülən kollektiv şüursuzluq nümunəsidir. Qadının
dəyərinin kişiyə nəzərən az olması təbii olaraq cəmiyyətdəki ailələrin övlad seçimlərinə də
təsir etmişdir. Hətta biz buna “Oğlansan, yoxsa qız?” kimi qəlibləşdirilmiş deyimləri
cəmiyyətdəki sosial bərabərsizliyin bariz nümunəsi kimi anlaya bilərik. Bildiyimiz kimi,
qadın və kişi arasında bioloji olaraq heterogen (müxtəliflik) yaradılış strukturu mövcuddur.
Bu müxtəliflik həmçinin cəmiyyətin qadına və kişiyə yanaşmasına, onlara olan sosiomədəni
baxışına təsirsiz ötüşməmişdir. Hətta bu təsir yaradılışın ilk dövrlərindən günümüzə qədər
miras kimi ötürülmüş və cəmiyyətdə mövcud olan ortaq düşüncə tərzimizi formalaşdıran
kollektiv şüursuzluq konsepsiyasının əsas amillərindən birinə çevrilmişdir. Biz buna yuxarıda
nümunə gətirdiyimiz şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus dil nümunələrində aydın şəkildə rast
gələ bilərik. Biz bu fikrimizi Lakoffun dildən istifadənin cəmiyyətdə var olduğu iddia edilən
qadın və kişi bərabərsizliyinin göstəricisi olması fikri ilə əlaqələndirə bilərik (Lakoff,
1973:55).
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II. Qadının Subyektiv Dəyər Normalarına Uyğun Mühakimə Olunması İlə Bağlı Olan
Atalar Sözləri
Dilin məhsulu olan atalar sözləri və deyimlər vasitəsilə məlumatlar və təcrübələrin
ötürülməsi, inanc, əxlaq və dəyər mühakimələri ilə əlaqəli düşüncələr də bu mədəni köçürmə
daxilində yer alır (Dik, 2010:30). Deyə bilərik ki, “qadınlıq” olaraq cəmiyyətə təqdim olunan
anlayış əslində patriarxal bir nizamın göstəricisidir. Çünki əsrlərdən etibarən bizə təlqin edilən
müsbətyönlü qadın obrazı gözəl, passiv və zəif olaraq xarakterizə edilmişdir. Kişi və kişiliklə
əlaqələndirilən fikirlər iqtidarı, səlahiyyəti təmsil edərkən, qadın və qadınlarla əlaqəli fikirlər
kənar mənalarda istifadə edilmişdir (Belsey, Moore, 1993: 8). Qız on beş yaşında ya ərdə
gərək, ya gorda; Qız yükü, duz yükü; Arvadın saçları uzun olar, ağlı gödək; Arvadın xitdəgi
(qırtlağı) olmaz; Hər arvadın adı bir, hər meyvənin dadı bir; Arvaddan vəfa, zəhərdən şəfa;
Bir ata, bir də arvada inanmaq olmaz; Atla arvada etibar yoxdur; Arvad, at, bağ həmişə
sahibini təzə istər; Atasına oxşamayan bicdir; İnək göz eyləməsə kəl sıçramaz; Oynaşdan
ucuz yoxdur, o da bəxt ilədir; Arvad malı başa topmaq kimi dəyər; Yaman arvad, yaman
qonşu, yaman at; Arvad aldın bir bala, ondan oldu bir bala; Qızı öz xoşuna qoysan ya
hoqqabaza gedər, ya zurnaçıya; Hürəndə anası kimi hürər; Arvad yıxmayan ev min il tikili
qalar (Zeynallı, 2012:139-151) Kisəyəyə qadın əli girsə, bərəkəti qaçar; Qadın kişinin
şeytanıdır; Arvadla oğlana sirrini demə (Batur, 2011:579-580); Anasına bax qızını al,
kənarına bax bezini al; Bəkməzi küpdən, qadını kökdən al” (Karakuş, 2019:116); Arvadın
qazdığı quyudan su çıxmaz; Döyülməyən qadın əhilsiz ata bənzər; Tarlanı düz al, qadını qız
al” (Karakuş, 2019:116-118). Yuxarıda nümunə gətirdiyimiz atalar sözlərinin məzmun
cəhətdən bənzərlərinə Tatar dilinə məxsus atalar sözlərində də rast gələ bilərik: Səni qadın
idarə edirsə, sən də qadınsan; Kişinin tikdiyi evi qadın yıxmış, qadının tikdiyi evi şeytan belə
yıxa bilməmişdir” (Nuriyeva, Hucina, 2015:67-76). Qadının ağlının qısa olması onun cinsi
mənsubiyyəti ilə deyil, təhsilsizliyi və sosial həyatın darlığı ilə əlaqələndirilmişdir (Yiğitoğlu,
Yalçınkaya, 2016:1663). Şopenhauerə görə, mədəni və maarifçi qadınlar həyat yoldaşı
seçimində qarşı tərəfin qavrayış və zəkasına önəm verirlər (Schopenhauer, 2012:38). Bununla
əlaqəli deyə bilərik ki, qadın cəmiyyətdəki bərabərsizliyin qurbanı olmuş, tarixən qadına
seçmək və seçilmək haqqı verilməmiş, bununla yanaşı, qadın təhsilə və maariflənənməyə
əhəmiyyət verməyən insanlar tərəfindən dəyərləndirilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq da, qadın
ağlının qısa olması, vəfasız olması, hətta şeytani xüsusiyyətlərə sahib olması kimi tərəfləri ilə
günahlandırılnışdır. Atalar sözlərində fərdin və cəmiyyətin düşüncəsində qəbul olunan
davranış kodları, ümumi bir biçimdə qəbul olunan müsbətyönlü davranış və mənalarla yanaşı,
qəbul olunmayan, doğru hesab edilməyən məna və davranışlara aid fikirlər səsləndirilmişdir.
Buradakı əsas məsələ isə qəbul edilən və edilməyən bu davranış şəkillərində qadın
obrazlarının hansı şəkildə təqdim olunmasıdır. Folklor nümunələrində qadın həm qəhrəman,
həm də yeri gəlsə dəyərsiz bir əşya kimi təcəssüm olunmuşdur: Qız alan göz ilən baxmasın,
qulaq ilə eşitsin; Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al; Qız alanın bir çuval ya qızılı
gərək, ya bir çuval yalanı; Arvad üzdü kişidən, kişi üzdü arvaddan əlhəzər; Gözün görə-görə
ver qızını, başından rədd eylə; Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar; Alma arvadın dulunu,
yanıyla gələn qulunu; Doğan tavuq doğmaz arvaddan yaxşıdır; Qız evlərdə tanınar, ipək
dəzgahda; Pis al, çirkin al, bədəsil gözəl alma; Evi tikilmiş al, arvadı bişmiş; Anası çıxan
ağacları qızı budaq-budaq gəzər (Zeynallı, 2012:139-151); Qızını döyməyən dinizi döyər
(Karakuş, 2019:119); Arvad nigahla, tarla sənədlə zəbt olunar; Qadında vəfa, borcluda səfa
axtarmaq olmaz; Qadının şərrindən Allaha sığınmaq lazımdır; Arvad kimi düşmən olmaz, it
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kimi dost (Alagözlü, 2009:42-43). Kollektiv şüursuzluq insanın və hətta insanаbənzər
nəsillərin də hafizəsinin gizli izlərini özündə birləşdirir. Yunq qeyri-şüuri proseslərin iki
növündən ən kütləvi mahiyyət daşıyanı kimi kollektiv şüursuzluğu fərqləndirir ki, (digəri
fərdi şüursuzluq hesab edilir) onun təzahürü zamanı qadınlara münasibətdə daha çox
subyektiv yanaşma prinsipləri diqqətdən qaçmır. Bu qənaətə gələ bilərik ki, fərdlərin hadisə
və anlayışlarla bağlı olan əsaslı fikirləri əsrlər əvvəl yaşamış atalardan qalma fikir və
təəssürtlardır. Yuxarıda nümunə gətirdiyimiz sosial həyatın göstəricilərindən və mədəni
irsimizin nümunələrindən olan atalar sözlərində qadının cəmiyyətdəki statusuna və insanların
təfəkküründəki yerinə dair önəmli işarələr vardır.
III. Qadının Müsbətyönlü Xüsusiyyətlərinin Təzahür Olunduğu Atalar Sözləri
İslamiyyətdən öncə Türk xalqını digər xalqlarla müqayisə etsək, digər cəmiyyətlərdə
görülməyən son dərəcə sağlam bir iffət və namus anlayışının var olduğunu görərik (Aksoy,
2010:156). Qadın Türk cəmiyyətində bir tərəfdən qəhrəman, digər tərəfdən passiv yaradılışa
sahib olan bir varlıq, sosial həyat içərisində görünməz olan, ancaq digər tərəfdən də ailənin
təməlini müəyyənləşdirən, ailə ilə yanaşı övlad tərbiyələndirmə vəzifəsini də öz üzərinə
götürən bir obraz kimi qarşımıza çıxır. Bu qənaətə gələ bilərik ki, Türk xalqlarında, həmçinin
həqiqi İslam düşüncəsində qadına verilən xüsusi dəyər, qadının istər ailə daxilindəki önəmi,
istər cəmiyyət qarşısındakı statusu ilə bağlı xeyli sayda müsbətyönlü yanaşma konsepsiyaları
formalaşmışdır. Lakin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif cəmiyyətlərdə olduğu kimi milli folklor
düşüncəmizdə və sosiomədəni mühitdə də qadın məsələsi, qadının dəyər anlayışı fərqli baxış
bucaqlarından təhlil olunmuşdur. Həmçinin günümüzün və elə ilk dövrlərin də tələbinə uyğun
olaraq cəmiyyətdə hörmətə nail olmaq və haqqını tələb etmək üçün qadın itaət etməli, səbirli
olmalı və heç bir pis xarakter xüsusiyyətinə sahib olmamalıdır (Nuriyeva, Hucina, 2015:74).
Karen Horni öz nəzəriyyəsində psixoanalizin irəli sürdüyü kompleksləri alt-üst edərək və
psixologiyada sosiomədəni yanaşmanı inkişaf etdirərək, cinsi rolların formalaşmasında
mədəniyyətin əhəmiyyətinə diqqəti yönəlməklə qadının “inkişafdan qalmış kişi” kimi
nəzərdən keçirilməsini ciddi tənqid edir (link:psix.cins.kateq). Kişi və qadına yanaşmadakı
sosial fərq yazılı və şifahi ədəbiyyat nümunələrinə də aydın şəkildə siraət etmişdir. Folklor
hər bir xalqın təcrübə və dünyagörüşünün ortaq məhsulu olduğu kimi, kollektiv şüursuzluq da
hər bir xalqın ortaq dünyagörüşü və təfəkkür tərzinin göstəricisidir. Sırf bu nöqteyi nəzərdən,
kollektiv-şüursuzluğun izlərinə folklor nümunələriində rast gəlməyi təbii hal hesab edə
bilərik. Bəzi tədiqatçılar kişi və qadın arasındakı yeganə və əhəmiyyətli fərqin onların nəsil
artımındakı rolundan ibarət olduğunu qeyd edirlər. Bütün bunları deməkdəki əsas məqsədimiz
yuxarıdakı atalar sözü nümunələrində kişiyə aid edilən müsətyönlü yanaşmanın bəzi atalar
sözləri örnəklərində qadınlara da aid edilməsi və qadınların əsas mənəvi xüsusiyyətlərinin
dəyərləndirilməsidir: Qız ilə qızıl gizlin gərək; Heyvanın erkəyinə pul verərlər, insanın
dişisinə; Halvaçı qız daha şirin; Evdə gəlinim olsun, bayırda yeznəm; Dul arvaddı, amma
yetimlərə atadı; Anadan yaxşı yavər olmaz; Yeddi fərsiz oğuldan bir fərsiz qız yaxşıdır
(Zeynallı, 2012:139-151); Qadının ağıllısı xəzinə, ağılsızı bəladır” (Nuriyeva, Hucina,
2015:73); Ana kimi yar olmaz, Bağdad kimi diyar; Evi ev edən qadındır; Qadın vardır vəzir
edər, qadın vardır rəzil edər (Batur, 2011: 580); Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar
(Karakuş, 2019:117). Bəzən isə qadın kimi dünyaya göz açmaq kişilər tərəfindən şans hesab
edilmişdir: Bəxtim olsa anamdan qız doğulardım (Batur, 2011: 581). Nümunə gətdiyimiz
atalar sözlərində qadın qızıl ilə eyni dəyərə sahib kimi təsvir edilmiş, qadından, yəni anadan
yaxşı yavər, dost, siraş olmayacağı vurğulanmış, ağıllı qadın xəzinəyə bərabər tutulmuş, qadın

142

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

idrakının güclülüyü simvolizə edilmişdir. Gətirilən örnəklərdən belə qənaətə gələ bilərik ki,
istənilən dövrlərdən, istənilən cəmiyyətlərdən, istənilən dünyagörüşdən asılı olmayaraq qadın
fədakarlıq simvolu, güc qaynağıdır. Son olaraq xalqın dilindən səsləndirilən bir sıra deyimlərə
nəzər salmaq istərdik. Deyimlərdə istər birbaşa, istərsə də dolyası ilə kişilərdəkı müsbətyönlü
tərəflər, yəni qərarlılıq, cəsarət və etibarlılıq xüsusi olaraq vurğulanır. Hətta yaxşı qadının
tərifi də kişi analayışı ilə ölçülür. “Kişi kimi qadın” buna misal ola bilər. Və ya hansısa bir
kişini təhqir etmək üçün ona qarşı qadına aid olan deyimlərdən istifadə olunur. “Qız kimi
gülmək”, “arvad ağızlı” bunlardan bir neçəsidir. Qadınlara aid müsbətyönlü keyfiyyətləri
nümunə gətirdikdə isə, qadından xüsusi bir fədakarlıq və əxlaq tələb olunur: halal süd əmmiş;
“əlinə kişi əli dəyməyən; saçını süpürgə etmək (Karakuş, 2019:118). Atalar sözləri və
deyimlərdə cəmiyyətin idraki quruluşu və məcazlar arasındakı əlaqəyə nəzər salmaq
məqsədilə Lakoffun qadının istifadə etdiyi dil və qadına qarşı istifadə olunan dil təsnifatına
xüsusi diqqət yetirmək olar (Alağözlü, 2009:37). Qeyd edə bilərik ki, bir cəmiyyətin
inkişafında dil və mədəniyyətin nə dərəcədə güclü rol oynadığı danılmaz faktlardandır. Dil və
mədəniyyətin əlaqəsi, başqa bir sözlə dilin mədəniyyəti cəmiyyətin kollektiv şüursuzluğundan
qaynaqlanan əsas ünsürlərdəndir. Ziqmund Freyd “Kütlə psixologiyası” adlı kitabında
insanlarda mövcud olan kollektiv ruh anlayışından söhbət açaraq, insanların atlşüurunda
özlərini cəmiyyətlə ayaqlaşmağa məcbur hiss etdiklərini qeyd edir (Freud, 2019:110).
Buradan belə qənaətə gələ bilərik ki, kollektiv şüursuzluq kollektiv ruhun nəticəsi rolunda
çıxış edir. İnsanlarda ortaq olan bu qeyri-şüuri düşuncə də cəmiyyətdə qadın qavrayışını
formalaşdırır. Lakoffun qeyd etdiyi qadına qarşı istifadə olunan dil faktoru da bu zəmində
meydana gəlmiş olur.
NƏTİCƏ
Cəmiyyətdə formalaşmış cinsiyyət anlayışına nəzər salsaq, cins kateqoriyasına təkcə bioloji
yox, həmçinin sosial mənaya uyğun rol verildiyini görərik. Araşdırmamızın təməlində qadına
aid edilən atalar sözlərinin təhlili ilə yanaşı, qadının cinsiyyət rollarına kollektiv şüursuzluq
konsepsiyasının hansı təsirlərinin olması məsələsi də dayanmışıdır. Atalar sözləri patriarxal
nizamın inşa edilməsi və müəyyən gözləntilərin cəmiyyətin cinsiyyət rollarına yüklənməsi ilə
önəmli bir yer tutur. Atalar sözləri və deyimlər keçmişin hafizəsi olaraq qarşımıza çıxır
(Karakuş, 2019:111). Bu mənada deyə bilərik ki, mədəniyyətin formalaşdırdığı atalar sözləri
həmin mədəniyyətin dünyagörüşünü və yaşayış tərzini bizə ötürə bilir. Bir cəmiyyətin və
millətin sarsılmaz və əyilməz bir biçimdə ayaqda qalması üçün qadın və kişi bu cəmiyyətdəki
öz fərdiyyət anlayışlarını qorumalı, yeri gəldikdə qəbul olunan doğruluq normaları uğrunda
həm birlikdə, həm də öz vəzifələrinin vacibliyinin idrakına vararaq ayrılıqda mübarizə
aparmalıdırlar. Mədəniyyət insan cəmiyyətinin sosial olaraq nəsildən-nəsilə ötürdüyü, maddi
və maddi olmayan məhsulların cəmi olaraq tərifləndirilə bilər (Okray, 215:98).
Tədqiqatçıların qənaətinə əsasən cəmiyyətin ortaq məhsulu olan janrların təhlilində ədəbi
yanaşma ilə birlikdə dövrün və zamanın vacibliyi də diqqətə alınmalıdır (Yiğitoğlu,
Yalçınkaya, 2016:1662). Atalar sözləri bir cəmiyyətin, mədəniyyətin, həmçinin bir xalqın
mədəni tarixinin və düşüncəsinin daşıyıcılıq funksiyasını layiqincə yerinə yetirir. Hətta
qadınların öz aralarındakı bərabərsizlik onunla ölçülür ki, oğlan övladı dünyaya gətirən ana
qız övladı dünyaya gətirəndən daha yüksəkdə tutulur. Sonda qeyd edə bilərik ki, cins və
gender kateqoriyaları arasındakı fərqliliklər sosial və bioloji amillərin birləşməsi hesabına
yaranır. Həmçinin qəbul etməliyik ki, psixososial əsasa istinad etdikdə gender anlayışının
mahiyyət etibarilə ziddiyyət və fərqləndirmələr üzərində qurulduğunun şahidi oluruq.
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Bütün fərqlənmələri nəzərə aldıqda, qadının atalar sözləri və deyimlərdə həm ucalığın,
aliliyin, həm də cəsarətsizliyin, gücsüzlüyün simvolu kimi təcəssüm olunduğunu görə bilirik.
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ENGLISH WOMEN PORTRAITS FROM THE OTTOMAN BALKANS:
MISS IRBY AND MRS MACKENZIE
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ABSTRACT
British curiosity to the Orient, especially to the Muslim rule to the Christian subjects of the
Ottoman Empire, was at its peak during the nineteenth century. It is seen that many British
travellers came to Ottoman lands, published a great deal of journals, pamphlets and books of
their memoirs from Ottoman provinces which influenced British public opinion and discourse
accordingly. As it was during the times of the Crimean War and the heroic stories of Florence
Nightingale, two traveller ladies, Miss Irby and Mrs Mackenzie were connected to Christians
in the Balkan territories. In 1867, they published a book titled ‘Travels in the Slavonic
Provinces of Turkey in Europe’ which contained accounts of daily life, culture and events
under the Ottoman Rule. In addition to Nightingale’s accomplishments in medical aid, these
ladies’ work was mainly focussed on education of refugee children. With the contribution of
British public, they began raising money in England, creating the Bosnian and Herzegovinian
Fugitives’ Orphan Relief Fund and also appealing for funds in the Times. The values of these
two travellers impressed masses in Victorian Britain. Standing strong in a foreign state and
not being a member of any political organisation, and being fearless and brave women,
Mackenzie and Irby were the representatives of the humanitarian English nation abroad. This
paper aims to give an account of the representation of Ottoman Balkans from the lens of Miss
Irby and Mrs Mackenzie’s collection. What was the motivation behind their exploration and
inspiration of the Ottoman Balkans? What were their acts and why they choose Ottoman
Balkans for their charity work? This study will also argue in what ways these activities
affected British public opinion towards the Ottoman Rule as well as their connection with
British policy-makers and government officials.
Keywords: Miss Irby and Mrs Mackenzie; Victorian public opinion; Ottoman Balkans
OSMANLI BALKANLARINDAN İNGİLİZ KADINI PORTRELERİ: BAYAN IRBY
VE BAYAN MACKENZİE
ÖZET
İngilizlerin Doğu'ya, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaalarının Müslüman
yönetimine olan merakı, 19. yüzyılda zirvedeydi. Bu dönemde pek çok İngiliz seyyahın
Osmanlı topraklarına geldiği, Osmanlı vilayetlerinden gözlemlerine dayanarak çok sayıda
dergi, broşür ve anı kitabını yayınladığı ve buna bağlı olarak İngiliz kamuoyunu ve söylemini
etkilediği görülmektedir. Kırım Savaşı ve Florence Nightingale'in kahramanlık hikayelerinde
olduğu gibi, iki gezgin kadın seyyah, Bayan Irby ve Bayan Mackenzie, Balkan
topraklarındaki Hristiyanlarla ilgiliydiler. 1867'de, Osmanlı idaresi altındaki günlük yaşam,
kültür ve olayların anlatımlarını içeren ‘Avrupa'da Türkiye'nin Slav İllerine Seyahatler’
başlıklı bir kitap yayınladılar. Nightingale’in tıbbi yardım alanındaki başarılarına ek olarak,

145

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

bu kadınların çalışmaları esas olarak Hristiyan mülteci çocuklarının eğitimine odaklanmıştı.
İngiliz halkının da katkısıyla İngiltere'de yardım kampanyaları düzenleyip, Bosnalı ve
Hersekli Yetimlerin Yetim Yardım Fonu'nu kurdular ve ayrıca Times gazetesinden de fon
talebinde bulundular. Bu iki seyyahın değerleri, Viktorya dönemi Britanya'sındaki kitleleri
etkiledi. Yabancı bir devlette güçlü duran ve herhangi bir siyasi örgütün üyesi olmayan,
korkusuz ve cesur kadınlar olan Mackenzie ve Irby, insani İngiliz ulusunun yurtdışındaki
temsilcileriydi. Bu çalışma Miss Irby ve Mrs Mackenzie’nin koleksiyonundan Osmanlı
Balkanlarının temsilini anlatmayı amaçlamaktadır. Osmanlı Balkanlarını keşfetmelerinin ve
ilhamlarının ardındaki motivasyon neydi? Eylemleri nelerdi ve hayır işleri için neden Osmanlı
Balkanlar bölgesini seçtiler? Bu araştırma aynı zamanda bu faaliyetlerin Osmanlı yönetimine
yönelik İngiliz kamuoyunu ne şekilde etkilediğini ve İngiliz politika yapıcılar ve hükümet
yetkilileri ile olan bağlantılarını tartışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bayan Irby ve Bayan Mackenzie, Viktorya dönemi İngiliz kamuoyu,
Osmanlı Balkanları
INTRODUCTION
British curiosity to the Orient, especially to the Muslim rule to the Christian subjects of the
Ottoman Empire, was at its peak during the nineteenth century. It is seen that many British
travellers came to Ottoman lands, published a great deal of journals, pamphlets and books of
their memories from Ottoman provinces which influenced British public opinion and
discourse accordingly. While the Eastern Question was on British party politics agenda,
cultural perspectives as to Ottoman society were adopted by the memoirs of travellers’
journeys. Adeline Pauline Irby and Georgina Muir MacKenzie were leading names in the
Balkan Peninsula whose writings were probably the most influential not only in Victorıan
society but also between the Christian, Slavonic-speaking people. This study will try to
analyse these ladies’ acts, the motivation behind their exploration and the reasons why they
choose Ottoman Balkans for their charity work. It would be better to give a general idea about
the general outlook of the Ottoman state. Since its foundation in the fourteenth century, Islam,
the dynasty and the military acted together in the Ottoman Empire under the name of the
Sultan who was the ruler of mass subjects, both Muslims and non-Muslims. However, it was
not only the economic decline of Ottoman treasure, it was also socio-political currents
emanating from Europe such as nationalism, liberalism and movements of revolt spread
among its subject peoples, that led to the Empire's demise by the nineteenth century. “The
Eastern Question”, therefore, is a broad term that is used to define the events and line of
vision laid out regarding the fate of the weakened Ottoman Empire with regards to her Balkan
and Middle Eastern territories from the beginning of the nineteenth century. The matter of the
guardianship of the Ottoman provinces in order to secure the Mediterranean Sea with the
Indian routes between Russia and Britain gradually enhanced this importance. The main
solution to the Eastern Question can simply be defined as keeping ‘the sick man of Europe’
alive with the reforms of the Ottoman governance system. From the British perspective, this
was realised by the ambassadors who had a voice on the consideration of the Ottoman Sultans
and protecting Ottoman territorial integrity against the Russian threat. Therefore, it is also fair
to state that an alliance based on economies and trade was replaced by the British
consummation of the Ottoman against PanSlavism, the question of the partition of the
Ottoman Empire, and eventually the uprisings of Ottoman Christian subjects.
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The British Empire of the 19th century, on the other hand, is best known for its queen,
Victoria (1837-1901) and the golden age of British imperialism and colonialism. Energized by
the industrial revolution and under pressure from a rapidly growing population, Britain
launched a new period of colonial expansion with the desire to ‘civilize the barbarian nations’.
British traditions and social structures were spread through conversion of native populations
and curiosity to the Orient, especially the Ottoman Empire was at its peak. Since the British
investigation of Ottoman territories began in the 18th century presented English encounters
with Islamic cultures as well as the daily lives of Christian subjects living under the Ottoman
rule. Dramatic expansion of the empire meant that such goods came to Britain from all over
the world and Christian faith had significant importance in Victorian society. Morality was
also an important phenomenon which enabled Victorian values emerged in all classes and
reached all facets of Victorian living. Islam's appeal to the masses during the Victorian Era
aroused interest and Victorian perceptions of Islam were not monochrome. It should also be
noted that since Ottoman conquer of Balkan lands, the impact of Ottoman Turkish rule upon
all sectors of Balkan society was profound. In the Balkans especially the big cities become
Islamic, although the Ottoman Empire has a relative tolerance for other religious confessions.
İt would be better to give a brief bibliography of British travellers Adeline Pauline Irby and
Miss Mackenzie. Adeline was born on December 19, 1831 in Boyland Hall (Norfolk) in Great
Britain. She belonged to a family of respectable bankers on her mother’s side, and her father,
Frederick Paul Irby, was a Navy admiral. After her parents’ death, Adeline Irby went to
London where she was educated in elite schools. Upon finishing school in 1859 she embarked
on an exploratory journey through Eastern Europe with a school friend, Georgina Mackenzie.
She published her first book, Across the Carpathians1 upon her return to London. By 1861 she
started a new mission by traveling throughout the Balkan Peninsula. Over three years
Bulgaria, Bosnia, Serbia, Kosovo, Albania, Montenegro, Greece and Macedonia were the
Balkan countries she managed to visit. The memories and accounts of these travels came in
1867 with the publishing of her second book with her friend Mrs Mackenzie, Travels in the
Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe.2 During the time of the Serbo-Turkish War (18751878), Adeline Irby founded a foundation in London that took care of refugees and orphans
who were coming from Bosnia to Slavonia. She built orphanages, settlements for the
homeless, provided medicine for the ill and wounded civilians and soldiers. It is estimated
that she helped over 40,000 people in Sarajevo, Dalmatia and Slavonia during that period of
time.3 Georgina Muir Mackenzie, on the other hand, was born in Scotland. She was the first
child of Sir John William Pitt Muir Mackenzie and Sophia Matilda (born Johnstone) of
Delvine in Perthshire. Georgina Muir Mackenzie (1833–1874) was a British Balkan
sympathiser, writer and traveller. Mackenzie moved with her family to London in 1855 where
she met Paulina Irby. She set out with her new companion to visit spa towns in AustriaHungary and Germany in 1857.4

1

G.M., Sebright and A.P. Irby, Across the Carpathians, (London: Macmillan&Co. Ltd, 1862)
G.M. Mackenzie and A. P. Irby, Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe, (London: Daldy,
Isbister & Co., 1877)
3
Dorothy Anderson, 'Irby, (Adeline) Paulina (1831–1911)', Oxford Dictionary of National Biography, (Oxford:
Oxford University Press, 2004)
4
Dorothy Anderson, ‘Mackenzie, Georgina Mary Muir [married name Georgina Mary Sebright, Lady Sebright]
(1833–1874)’, Oxford Dictionary of National Biography, (Oxford: Oxford University Press, 2004)
2
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In 1867, they published a book titled Travels in the Slavonic Provinces of Turkey in Europe
which contained accounts of daily life, culture and events under the Ottoman Rule. Following
the 1875 outbreak of the events in Bosnia, Adeline Pauline Irby became a British heroine in
the eyes of the public for her aid to the Bosnian Christians. Following publication of her
memoirs with Miss Mackenzie, Miss Irby became the leading figure in Bosnia similarly to
Gladstone’s position during the Bulgarian agitation. William E. Gladstone said was "the best
English book I have seen on Eastern matters". Another question here is to be asked is , Why
the liberal statesman Gladstone is also important figure in all the issues related to the Ottoman
Empire? Gladstone was a cult political figure in Victorian Britain and one whose impact can
still be felt today. Following his resignation from the Liberal Party leadership in 1874, the
development of public propaganda on the subject of the Eastern Question under his leadership
was a milestone in the shift of traditional British diplomacy towards the Ottoman Empire
which had begun during the Bulgarian Agitation of 1876. Furthermore, it would be fair to say
that Gladstone played a key role, arguably a disruptive role, in the political relationship
between the Ottomans and Great Britain. It is also fair to argue that there was a resemblance
and connection between Gladstone’s own values and these ladies. The concern for humanity
and loyalty to the Protestant Christianity combined the same purposes under the leadership of
Gladstone. As he stated, ‘The work of Miss Irby, with the chapters she has added, widens our
perspective. I have myself stated, months back, to the public that, while we were venting
indignation about Bulgaria, the Turk was doing the very same foul work, though not on the
same imperial scale, in Bosnia. The Manchester Guardian has rendered important public
service with respect to the same afflicted region, through its very valuable correspondence.
Miss Irby, after her long and self-sacrificing experience, speaks with a weight of dispassionate
authority, to which neither I nor any correspondent of a public journal can pretend. She now
discloses, and that down to the latest date, upon information which she knows to be
trustworthy, a state of things which exhibits a greater aggregate of human misery flowing
from Turkish rule, than even the Bulgaria of 1876 could show.’5 Time by time, it can be
argued that Miss Irby and Miss Mackenzie were the humanitarian face of the Herzegovinian
Uprisings of 1875 just as Florence Nightingale had been during the Crimean War. While the
context of the book composed of the memoirs and recollections from the Balkan territories of
the Ottoman Empire, it substantiated the existing condition of the Christian minorities from
these witnesses. In other words, being neutral and not being a member of any political
organisation, and being fearless and brave women, Mackenzie and Irby were the
representatives of the humanitarian nation. Hence, these were also the main reasons why
Gladstone addressed their work and supported his arguments in the preface of their book. As
he noted in the preface, ‘I do not mean to disparage the labours and services of others when I
say that, in my opinion, no diplomatist, no consul, no traveller, among our countrymen, has
made such a valuable contribution to our means of knowledge in this important matter, as was
made by Miss Mackenzie and Miss Irby, when they published, in 1867, their travels in some
of the Slovenian Provinces of European Turkey.6 As it was during the times of the Crimean
War and the heroic stories of Florence Nightingale, these two travellers were connected to
5

Josh Irby, ‘Adeline Paulina Irby, Bosnian Heroine, Noble Humanitarian, Protestant Believer’, p 5 of 7,
http://tr.scribd.com/doc/47249400/Adeline-Paulina-Irby
6
William E. Gladstone, preface, p. ix. in Mackenzie & Irby, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey In
Europe.
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Christians in the Balkan territories. In contradistinction to Nightingale’s accomplishments in
medical aid, Miss Irby and Mrs Mackenzie’s assistance was mainly focussed on education of
refugee children. Josh Irby, one of the relatives of Miss Irby, also revealed her friendship with
Nightingale and stated that ‘with the help of Adeline Irby’s friend Florence Nightingale, they
began raising money in England, creating the Bosnian and Herzegovinian Fugitives’ Orphan
Relief Fund’ and appealing for funds in The Times.’7 Josh Irby further argued for the
motivation and the values of these two travellers in order to accomplish these facts as women
and in Victorian Britain. He stated that ‘the motivation can be best understood through the
perspective of her Protestant faith. Within the Anglican Church in the late eighteenth and
early nineteenth centuries, there was a movement of philanthropic-minded evangelicals for
whom humanitarian work and the spread of the gospel were not mutually exclusive.’8 Apart
from political aspects, these ladies especially concerned with the Bosnian Christian girls
which paved the way for opening a school established at Sarajevo for the purpose of training
female teachers. Which they intended to make a recruiting expedition through some parts of
the country which they had not yet visited, their plan being to induce the Serb communities in
different parts of the country to send one or more girls to be educated as schoolmistresses,
each for her own native place towards the end of 1875.9 Irby sketched the circumstances as,
‘The wretched condition of education in Bosnia is one of its greatest misfortunes. Before the
insurrection the Pravoslavs had in the whole province only six girls schools, and at the highest
estimate forty-seven boys' schools. The first girls' school was established by the Bosnian
woman Staka, with help from Eussia. She travelled to Serbia to find a teacher. The population
is carefully kept in ignorance by the Turkish government, the stupidity of the people being a
necessary condition for Turkish rule. In the whole province there is not a single book shop,
excepting the depot of the British and Foreign Bible Society in Serajevo, which has been
established for about eight or ten years.’10 It is fair to argue that British public became aware
of the ladies’ work and they aroused a great interest. As one of the readers of the Daily News,
John Baxter supported the humanitarian fund for Ottoman Christians and tried to confute Miss
Irby’s misgiving, ‘Much has been done for which we cannot be thankful. Thousands of
precious lives have been saved and thousands of families have been saved from starvation.
But much remains to be done. On learning that the Mansion House Fund was closed, Miss
Irby writes: ‘Does this mean that the streams of English charity are dried up? If so, thousands
must die of starvation?’ Surely, it is not to come this. We cannot allow to these noble workers
who are in the field to abandon their Christ-like mission for want of funds.’11 Another extract
from a reader, W. J. Stillman, stated further on the aid, ’How many people are there in
England who are willing to save one life so cheaply? Your readers know already Miss Irby’s
work in Bosnia & c.; they cannot wisely than to her. Those who wish to send even a trifle and
prefer to send to Dalmatia directly or the refugees in Montenegro may save themselves further
trouble by sending to Mr. Freeman or to me, St Helen’s Cottage, Voutnor.
7
For the meeting details see ‘The Wounded in Serbia’, The Times, 16 August 1876; One of the relatives of
Paulina Irby. For his blog and more memoirs on Paulina Irby: Josh Irby, ‘Adeline Paulina Irby, Bosnian Heroine,
Noble Humanitarian, Protestant Believer’, p 4 of 7, http://tr.scribd.com/doc/47249400/Adeline-Paulina-Irby
accessed on 7.02.2021.
8
Ibid.
9
Mackenzie and Irby, Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe, p.24.
10
Ibid, pp. 18-9.
11
The Distressed Districts in Eastern Europe, to the editor of the Daily News’, The Daily News, 9 January 1877.

149

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Every farthing sent me will go directly to the people who are in absolute starving and freezing
need. I think I can say as much as Miss Irby and Mr. Freeman.’12 It should also be noted that
Edward A. Freeman13 and Malcolm Maccoll14 , who sent letters to the editor of the Daily
News, had pamphlets and books published on the Eastern Question and also participated in
the Eastern Question campaigns. In this regard, one may say that, such actions may be strong
evidence of their relations with or support for Gladstone and his policies. On the other hand,
British women uncommitted to party politics also tried to support the relief funds. Mrs JexBlake, wife of the head master of Rugby School expressed that ‘Now that public attention is
so greatly attracted to the sufferings and necessities of our fellow-Christians in the Sclovanian
provinces, I asked the people to entrust any help they may be inclined to send, to the care of
Miss Irby, who has for the last ten years been engaged in promoting female education in
Bosnia, and her friend Miss Johnston, is returning to the seat of war with such assistance as
they have been able to collect... I will gladly receive and forward any contributions that may
be sent whether in money or warm clothing, for the almost naked fugitives. Several
contributions have already been remitted to Miss Irby but the need of help is boundless.’15
Apart from individual supporters, the Christian societies tried to raise funds. The Secretary of
the Committee of Manchester Evangelical Society, James Enclair, stated in the Daily News on
25 June 1877 that ‘Our society, through the agency of Dr. ZeIman has already distributed
nearly £11000 in Servia besides a large quantity of clothing and blankets sent direct from this
country. Our funds are nearly exhausted, and the cry for help increases in earnest pleadings
for the poor sufferers. Will you kindly insert the letter that the English public may have an
opportunity to manifest their sympathy for them by donations for the relief?’16 Finally, it is
argued that Miss Irby and Mrs Mackenzie ‘tried to give the best hope for the Balkan nations
by saying or implying, lay not only in retaining their cultural and religious identity and in
winning their political independence, but also in their full reintegration into the Ottoman
Balkans.’17 The role of charity in Victorian Britain was a contentious issue. When it
collaborates with the curiosity to the Orient and Christian faith, the works of Miss Irby and
Mrs Mackenzie were much more understandable. Travel accounts of these ladies, therefore,
were a reflection of humanitarian and feminist aspects of the period but also a significant tool
of British imperialısm and politics.

12

‘The Herzegovinian Refugees by Mr. W .J. Stillman’, The Daily News, 18 November 1876.
Edward Freeman, The Eastern question in its historical bearings, an address. Revised, an address delivered in
Manchester, November 15, 1876.
14
Malcolm Maccoll, The Eastern Question its facts and fallacies, (Longmans, Green), 1877 & Maccoll, M.,
Three Years of the Eastern Question, (London: Chatto & Windus), 1878).
15
‘The Turkish Atrocities in Bulgaria-Rugby', the Daily News, 30 September 1876.
16
‘The Bosnian Refugees, to the editor of the Daily News’, the Daily News, 27 June 1877.
17
Omer Hadžiselimović, ‘Two Victorian Ladies in Bosnia, 1862-1875: G.M. MacKenzie and A.P. Irby’, Spirit
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ARİF ABDULLAZADƏNİN POEZİYASINDA QADIN
Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz, ADPU-nun Şəki filialı
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XÜLASƏ
Tədqiqatda XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan şair, nasir,
dramaturq, ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Arif
Abdullazadənin (1940-2002) poeziyasında önəmli yerlərdən birini tutan qadına münasibət
məsələsini araşdırmışdır. Ədibin istər bədii, istərsə də elmi yaradıcılığı Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında yetərincə araşdırılmamış, ədəbi-nəzəri fikir tərəfindən lazımi qiymətini
almamış sahələrdəndir. Tərəfimizdən aparılan genişplanlı tədqiqat işinin bir parçası olan “Arif
Abdullazadənin poeziyasında qadın” adlı məqalə bu boşluğun qismən də olsa aradan
qaldırılması zərurətindən meydana çıxmışdır.
Abdullazadənin poeziyasında qarşılaşdığımız mövzu rəngarəngliyi və eyni zamanda 60-cı
illər ədəbiyyatı üçün xarakterik olan forma axtarışları son nəticə olaraq bir-birini
təkrarlamayan çoxsaylı nümunələrin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Vətən, doğma yurd,
milli kimlik, mənəvi dəyərlər, insan yaşantıları, Yaradan və insan münasibətləri Arif
Abdullazadə poeziyasının əsas mövzularını təşkil etməklə yanaşı, şairin qeyri-adi poetik
istedadı mövzular arasında kəskin fərqin ortaya çıxmasına imkan verməmiş, bəzən bir
nümunə daxilində bir neçə mətləbi ustalıqla oxucuya çatdırmağa nail olmuşdur. Belə
mövzular içərisində ən əhəmiyyətli yerlərdən birini qadın və ana mövzusunda yazılmış
nümunələr təşkil edir.
“Arif Abdullazadənin poeziyasında qadın” adlı məqalə üzərində iş zamanı şairin əsərlərində
qadına münasibət və qadın taleyi; şairin poeziyasında ana və ana laylası; “Ulu Qorqud”
poemasında qadın və anaya münasibət; Azərbaycan qadınının milli-mənəvi keyfiyyətlərinin
vəsfi və s. kimi bir sıra məsələlər diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Məqalənin mövzusu şairin
poeziyası ilə bağlı olsa da, müəllifin “Evlərin axşamları” pyesi və romanlarında da qadının
ailədə yeri, qadın və cəmiyyət, tək övlad tərbiyə edən anaların taleyi, müharibələrin qadın
taleyinə təsiri və s. məsələlər maraqlı poetik dillə qələmə alınmışdır.
Açar Sözlər: Arif Abdullazadə, qadın, sil, şeir, layla, silsilə, poeziya
A WOMAN IN ARIF ABDULLAZADEH'S POETRY
ABSTRACT
I researched the attitude of the poet, doctor of philological sciences, professor Arif
Abdullazadeh, one of the prominent representatives of the XX century Azerbaijani literature,
to the woman who occupies an important place in his poetry. Both artistic and scientific
creativity of the writer is one of the fields in Azerbaijan literary criticism, which has not been
sufficiently studied and has not been estimated properly by literary-theoretical thought. The
article "A woman in Arif Abdullazadeh's Poetry", which is part of my extensive research,
arose out of the need to eliminate this gap, albeit partially. My conclusion during the research
is that the variety of themes we encounter in Abdullazadeh's poetry, as well as the search for
forms that are characteristic of the literature of the 60s, ultimately has led to the emergence of
numerous examples that do not repeat each other. Homeland, national identity, moral values,
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human life, Creator and human relations are the main themes of Arif Abdullazadeh's poetry,
in addition, the poet's extraordinary poetic talent did not allow a sharp difference between the
themes, and sometimes skillfully conveyed several points to the reader within a single
example. One of the most important of these topics is the examples written about women and
mothers.
During the work on the article "A woman in the poetry of Arif Abdullazadeh" the following
issues were in the focus of attention:
• the attitude to women and women's destiny in the poet's works;
• a mother and a mother's lullaby in the poet's poetry;
• the attitude towards women and a mother in the poem “Ulu Gorgud”;
• the description of national-moral qualities of Azerbaijani women, etc.
Each of the issues listed in the above paragraphs is based on "Mother's Day", "Mother's
Breath", "Mothers, Mothers", "Mother's World", "Lullaby", "Letter to Mother", "Paradise
Grandma", "Wife", "A Mother in Havana", " I know a woman ” and other poems, as well as
the excerpts from the series "My Motherless World" and poem Uluu Gorgud" written by
Abdullazadeh, if necessary, applied to the theoretical literature. When referring to the
examples written by the poet at various , who spent most of his life in art, at various stages, it
is possible to conclude that the poet always sees women in high esteem, and describes
Azerbaijani women, the life oartner of a brave man, as carriers of high moral qualities. The
sanctity of a caring mother, who carries the sorrows of the world in her small heart, echoes the
admonition "Mother's right, God's right" from "Kitabi-Dada Gorgud", the poet expresses the
same idea in different forms with different artistic colors. Although the subject of the article is
related to the poet's poetry, in the author's play and novels "Evenings of Houses" the place of
women in the family, women and society, the fate of single mothers, the impact of wars on
women's fate and other issues are written in an interesting poetic language.
Keywords: Abdullazadeh, woman, poem, lullaby, series, poetry
GİRİŞ
Geniş yaradıcılıq diapozonuna malik Arif Abdullazdənin ilk qələm təcrübələri mətbuatda
keçən əsrin 50-ci illərinin sonlarında işıq üzü görməyə başlamış, tezliklə dövrün ədəbiyyatına
damğasını vuran 60-cı illərin ön sıralarında yer almışdır. Baxmayaraq ki, haqqında yazılan
çox az saylı məqalə, resenziya və xatirələrdə bütün müəlliflər Arif Abdullazadəni ruhu ilə bu
yenilikçi ədəbiyyatın nümayəndəsi adlandırmışlar, onun bənzərsiz yazı ədasını görmək üçün
onun kitablarından birini varaqlamaq yetərlidir.
Akad. Bəkir Nəbiyev şairin ikinci şeir kitabı “Könüllərin dünaysı” haqqında yazdığı eyniadlı
resenziyasında yazır: “Arif könlündən keçən, fikrini məşğul edən mətləbləri hazır formullar,
ştamplar şəklində oxucuya vermir. O, ən yaxşı şeirlərində həyatın bir parçasını, insan
münasibətlərinin bir zərrəsini, hadisələrin bir cüzini göstərməyə çalışır, düşünüb-daşınıb
nəticə çıxarmağı isə oxucunun öz öhdəsinə buraxır”. [8, s.3] Həmin kitabın sonrasında,
yaradıcılığı bərkdən-boşdan çıxdıqca Arif müəllimin yaradıcılığının bu xətti sabitləşir, onu
fikir poeziyasının nümayəndəsinə çevirir. Oxşar fikri şairin qadın mövzulu əsərlərinə də şamil
etmək mümkündür. Şair qadını şablon ifadələrlə vəsf etmir, ona konkret tarixi günlərdə,
bayramlarda şüar dolu şeirlər yazmır. Onun şeirlərindəki qadına, anaya sevgi şüarçılıqdan çox
uzaq olub, şairin mərləm duyğularının ifadəsidir.
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Tədqiqatın Əsas Hissəsi
Daha əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi, Abdullazadənin əksər şeirlərinin tematikasını birbaşa
müəyyənləşdirmək çətindir. Və yaxud da ilk baxışda sanki ad və ya sərlövhə oxucuya çox
şeyi deyir, onunla mövzunu müəyyənləşdirmək olar. Lakin mətnlə tanış olduqdan sonra
əvvəlki qənaətimizi unutmalı oluruq. Bu da ondan irəli gəlir ki, əsərlərdə mövzular arasında
dəqiq məhdudiyyət və sərhədlər yoxdur. Arif Abdullazadənin kitablarını, mətbuat
səhifələrində və müxtəlif toplu və antologiyaların tərkibinə daxil edilmiş müxtəlif janrlı
əsərləri ilə tanış olduqdan sonra gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir ki, onun istər epik və lirik
poeziyası, istər romanları, istərsə də pyeslərində qadına münasibətini ortaya qoyan kifayət
qədər materialla rastlaşırıq. Onun demək olar ki, bütün əsrlərində birmənalı şəkildə qadın
yksək mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısı kimi təqdim olunur. Şairin “Ana günü”, “Ana nəfəsi”,
“Analar”, “Analı analar”, “Analı dünya”, “Layla”, “Anama məktub”, “Cənnətlik nənəm”,
“Arvad”, “Havanalı bir ana”, “Bir qadın tanıyıram” və başqa şeirləri, həmçinin “Anasız
dünyam” silsiləsi və “Ulu Qorqud” poeması birbaşa qadın taleyi və ana obrazı ilə bağlı olan
əsərlərdəndir. Arif Abdullazadənin qadın mövzusunda ən qiymətli əsərlərindən biri “Arvad”
adlı şeirdir. El arasında bəzən qadınlara qarşı qeyri-sağlam münasibət, qadın-kişi, qız və oğlan
övladlar arasında fərq qoyulması ədibin bir neçə əsərində hardasa pislənir, şair belə
yanaşmanın kökündən yalnışlığını dilə gətirir. Adını çəkdiyimiz əsərdə şair el arasında
təhqiramiz ifadə kimi işlənən “arvad oğlu arvad” ifadəsinə münasibətini bildirərkən yazır ki,
bəs qadınlar olmasaydı bizi kim dünyaya gətirərdi? Axı əslində hamı bir qadından dünyaya
gəlmişdir, deməli elə hamı “arvad oğlu”dur. Vacib olan kişi və ya qadın olaraq doğulmaq yox,
adına və əqidəsinə sadiq olmaqdır:
Əsil qadın (elə əsil kişi kimi)
bütöv nəsli adına bağlayanda,
adını saxlayanda,
uzanar ömürlər,
qısalar yollar,
qovuşar nəsillər.
Qadın məhvi elin məhvidir
demiş aqillər,
Qadın evin, bütöv elin-obanın
işığıdır, istisidir, gözüdür,
Kişini kişi edən də
elə qadının özüdür. [2. s.123]
Arif Abdullazadənin istər lirik, istərsə də epik əsərlərində Azərbaycan qadınını, anasını hər
hansı ciddi ictimai qüsurun daşıyıcısı kimi görmürük. Xüsusilə, müəllifin romanlarında
müharibənin (1941-45) dəhşətlərini görən, qismətinə təkbaşına yarıac-yarıtox övlad böyütmək
düşən Azərbaycan qadını gənc kirayənişin tələbədən tutmuş yekəqarın kişilərə qədər hər
kəsçün əlçatan olan Marqo, yaxud “Qanlı yaddaş” romanındakı erməni Dadamın siğə qızları
kimi “qadın”lara qarşı qoyulur. «Evlərin axşamları» (1983) pyesində isə bir ailənin daxilində
gedən aşınma, ailəsinə qarşı laqeyid olan ər ilə hər nə olursa-olsun ailəni qorumağa çalışan
qadın obrazı arasında konflikt təsvir olunmuşdur.
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Ədibin “Analı dünya” şeirində təsvir olunan Arazın o tayından illərdi görmədiyi oğlunun
görüşünə gələn ananın yaşmaqlanması, abır-ismətinə sığınması bir tərəfdən Azərbaycan
qadınının utancaq, ismətli xasiyyətinin təsviridirsə, digər tərəfdən mövhumatın bir qadını
yaşmaqlamasının onun həyatında nə dərəcədə məhdudiyyətlər yaratmasına bir etirazdır. [5.
s.9-11] Bənzər mənzərəylə şairin nənəsinə həsr etdiyi «Cənnətlik nənəm» alı şeirində də
qarşılaşırıq. Adını belə yaza bilməyən, evini, yaşadığı kiçik şəhərciyin sərhədlərini heç vaxt
tərk etməyən bir qadının mənəvi ucalığı onun ətrafına olan münasibətində üzə çıxır. Kimsəyə
bir pisliyi dəyməyən, daim insanları düşünən, dualarında kimsəni unutmayan, hamıya gözəl
qəlbindən bir parça nur paylayan nənənin Cənnətlik olmağa nə qədər də haqqı var:
Evin-eşiyin oldu,
qonşunun toyu oldu,
qohumun yası oldu,
bütün dünyan – Vətənin.
Ürəyinə sala-sala yaşadın
bu Dünyanın dərdini,
ürəklərdəki cənnət oldu
sonunda məskənin.
Insafla, rəhmlə yaşadın
bütün ömrünü –
rəhmətlik oldun,
rəhmətlik nənəm,
ovuc-ovuc,
parça-parça,
misqal-misqal
cənnət payladın
bütün ümmanlara,
tanıyanlara –
cənnət payladın
cənnətlik oldun,
cənnətlik nənəm! [4. s.59]
Arif Abdullazadənin poema janrında yazdığı ən önəmli əsərlərindən olan “Ulu Qorqud”
poemasında qadın adı elə həmin dastandan gəlmə “Ana haqqı Tanrı haqqı” ideyası ilə səsləşir.
Bu məsələ poemanın ikinci fəslində “qadın ana”ya münasibətdə qarşımıza çıxır, “məhəbbətin
düşməninə güllə atan”, “sinəsi xəyanətə sipər olan ər həsrətli”, “dünyaya Nizami doğan”,
“hamıdan erkən yuxudan duran”, “gecələr oyaq” və s. neçə təyinlə yadda qalır. Məlumdur ki,
Dastanın müqəddiməsində xaraktercə müxtəlif qadınlardan söz açılır, bəd xasiyyətli,
xoşagəlməz olanlara qarğış edilsə də, əldə olan mətn boyunca yalnız dözümlü, mərd, müdrik,
sadiq qadınlar təsvir olunur. Şair də qadınlarda yüksək mənəvi dünya və kamillik görür, qadın
ucalığına heyrətini belə ifadə edir:
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Ulu Qorqud,
qadında
bu qədər sirli duyum,
bu qədər aşkar dözüm,
bu qədər iti sezim
nə vaxt, necə, haradan
toplanıb bir araya?! [7. s.23]
Poemanın ümumi ruhu heç şübhəsiz, “Kitabi-Dədə Qorqud” poeması ilə səsləşir, lakin əsərin
quruluşu və müəllifin seçdiyi təhkiyə üsubu fərdidir. Dastanın mətninə dərindən bələd olan
ədib hər hissənin əvvəlində dastandan götürülmüş kiçik parçaları verdikdən sonra məsələyə
ənənəvi baxışın heç də eynisi olmayan fəlsəfi yanaşmalarını təqdim edir. Şair dərin qatlarda
yatan, hadisə və məfhumların mahiyyətini açmaqda əhəmiyyətli olan müxtəlif məqamlara
diqqət çəkir, bir sıra məfhumlara şərh verərkən ənənəvi, qəbul olunmuş fikirlərin ardınca
qaçmır, birxətli yozum vermir, əksinə daha dərin qatlara enir, fəlsəfi yozum verir. Şair hər
şeyin birmənalı, sadə izahı ilə razılaşmır, məfhumların izahlı lüğətlərdə verilən müstəqim
mənası ilə deyil, daha dərin qatlarda yatan və müxtəlif həyat hadisələri zamanı üzə çıxan
çalarları ilə qəbul edilməsini məqbul hesab edir. Onun yozumunda “qadın ana” belə öyülür:
Oğul dərdi
zaman-zaman sinəsini qılınclara,
güllələrə sipər edən ər həsrəti
ürəyində közə döndü,
nəfəsində yana-yana qaldı, qaldı..
Qara səsli, qara atlı
doğma, uzaq, yad yağılar
ümidini, muradını dağlasa da,
bir ömürdə bir igidin vüqarını,
adını
başı üstə bayraq edib,
öz adı tək saxlasa da,
evi yanıb uçulsa da,
son ümidi puç olsa da,
evinə də sadiq qaldı qadın ana,
ümidinə, dərdinə də,
yollara baxa-baxa
ömrü boyu gözlədi,
fələyin işlərini
heç yerə yoza bilməsə də,
dünyaya Nizami doğdu
adını yaza bilməsə də. [7. s.21]
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Hissənin sonunda şair Ulu adlandırdığı Dədə Qorquda sanki incikliyini bildirir. Deyir ki, bu
qədər yükü zərif çiyinlərində çəkən, elin, ulusun dayağı, həmdəmi olan anaya “qadın ana, nə
ağlarsan, nə bozlarsan?” deyə sual etməkdə nə qədər haqqımız var. Bu qədər dərdin, ələmin
içində ana ağlamasın neyləsin?!. Elə bu arada onu da vurğulamaq yerinə düşərdi ki, poemada
qadınla bağlı ifadə olunan fikirlər şairin daha əvvəl yazdığı “Analar” adlı şeirində sanki daha
yığcam şəkildə səsləndirilmişdir. Şair yazır ki, dərdli-sərli olan anında özünü təsəlli etmək
üçün siqaretə üz tutur, onun tüstüsü-dumanında özünü gizlədir sanki, ya da başqa nələrdəsə
təsəlli və sığınacaq tapır, “analar bəs neyləsin?” deyə sual edir:
İnsafmıdır analar
ömrü boyu balaların
taleyini yaşaya,
balaların yarasına yanalar?
səbri dəryalar qədər,
qəlbi günəş tutumlu,
şəfqəti, məhəbbəti
dünyalar qədər
analar….. [4. s.111]
Abdullazadənin poeziyasında müraciət şəklində əsərlər üstünlük təşkil edir ki, onların böyük
bir qismi müəllifin anasına ünvanlanmış əsərləridir. «Ana», «canım ana», «gözüm ana», «ay
ana», «a körpə anam» və başqa bir-birini təkrarlamayan xitabların işləndiyi əsərlərin
məzmununda ana və Vətən müqəddəsliyinin müqayisəsi, anaya sığınma, etiraf, təsəlli və s.
məsələlər yer alır. Həmin şeirləri şərti olaraq iki qismə bölmək olar:
-Şairin anasının sağlığında yazılan nümunələr (“Analar”, “Analı analar”, “Layla”, “Anama
məktub” və s.)
-Anasının vəfatından sonra yazılan nümunələr (“Ana günü”, «Anasız dünyam», «Ruhani»,
«Gedişinin ad gününə», «Ana nəfəsi» və s.)
Hər iki şərti qrupa daxil olan nümunələrlə tanışlıqdan sonra bizdə belə bir qənaət formalaşır
ki, həmin nümunəldə şairin anasına bağlılığının ifadəsi sanki artan xətlə inkişaf edir. Onun
üçün ana sadəcə onu dünyaya gətirən qadın yox, dost, həmdəm, sirdaş və ən yaxşı xəyali
müsahibdir. Təbii ki, həmin xəyali dialoqlarda ədibin həyatı ilə az-çox tanış olan oxucu
bioqrafik məqamları sezməyə bilməz. Lakin bu təsvirlərdə adi məişət və gündəlik həyatın
təsviri məfhumların fəlsəfi yozumu və şairin dərin fəlsəfi ümumiləşdirmələri ilə qovuşuq
verilmişdir ki, bu da onların poetik gücünü artırır. Şairin yozumunda ana və övlad məfhumları
tamamilə bölünməz və bir-birindən ayrılıqda təhlil olunmazdır (Yaradan və insan
paralelizmində olduğu kimi):
İlkbeşiyin olsam da,
Mən sənin ən sevimli
Səni toylar içində
Bir toya həsrət qoyan
İnadkar övladınam,
Övladsız ana olmaz,
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Mən sənin öz adınam.
Və yaxud
Səni bir işığın meyvəsi kimi
İlk dəfə mən görüb, mən də
dərmişəm,
Əminəxatın tək gəldin dünyaya,
Ancaq ana kimi, Yaradan kimi
Səni bu dünyaya mən gətirmişəm. [6. s.91]
Abdullazadənin qadın və ana mövzusunda yazdığı əsərləri içərisində anasının vəfatından
sonra yazdığı “Anasız dünyam” silsiləsinin xüsusi rolu var. Poemada şair anası ilə dərdləşir.
Sağlığında deyə, etiraf edə bilmədiyi çox şeylərə aydınlıq gətirir. Məsələn, şair anasının adsan qazanmaq, məşhurelaşmaq üçün hamı kimi olmaq, hamı kimi yazmaq üçün dilə tutmasını
yada salır:
Həmişə deyərdin: «Nə tərs balasan,
Elə yaz ki, sən də məşhur olasan».
Mənsə istəmədim elə yazmağı,
elə olmağı,
Hardan biləydin ki, ömrüm uzunu
Cığırsız, ləpirsiz yollar boyunca
qanından rəng alan izləri yazdım,
baxışından axan su saflığını,
süzüləm sözləri yazdım.
Amma rahat uyu, duyan nəzərlər
Bu qanın dibində çeşməni görər,
Sabaha üz tutan söz yolçuları
Bu süddən özünə maya götürər. [6. s.90]
Parçadan göründüyü kimi, şair özünün olan, onu ifadə edən hər şeyin məhz anadan
başlandığını, ana südü, ana qanı, ana sözü ilə ruhuna hopduğunu yazır. Bu yanaşma şairin
yaradıcılığının ilk illərində anasına xitabən yazdığı “Layla” adlı şeirində də ifadə olunmuşdur.
Şair deyir ki, insan vətənini sevirsə, bunun da mənbəyi anadır, hansı əqidəyə, məzhəbə qulluq
edirsə hamısının mənbəyi ana sözü, ana laylasıdır. [1. s.27-28] “Bəs hardandır bu sevgi?” adlı
başqa bir şeirində də ana-övlad arasında yüksək mənəvi bağın mövcudluğu maraqlı bir poetik
dillə ifadə olunmuşdur. [3. s.36]
Ədibin anası ilə bağlı şeirlərində son etiraf kimi səslənən bir parçada anası ölüm ayağında
olrkən oğlunun onun əzabları ilə bağlı tanrıya üz tutması olduqca səmimi və təsirlidir:
Bir də ki, nə qədər məni üzsə də,
Bu günahsız südün quzusu kimi
Ruhunun önündə gərək mələyəm, İçimi yandıran etirafımı
sənə son söz kimi söyləməliyəm;
Sən dünya nurundan yorulan zaman,
Əllərin, qolların qan çanağında
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Əzablar içində qovrulan zaman
«Ay Allah, gəl ya üz, ya da düz» deyə
Onun dərgahına yalvarmışam mən,
Qəlbimin səbirsiz dualarında
Səni əzablardan qurtarmışam mən,
məni bağışla. [6. s.90]
Bu etirafda bir tərəfdən bir insanın əzablarına son qoymaq üçün yalvarış varsa da, eyni
zamanda övladın ona həyat bəxş edənin qarşısında son borcunu bu şəkildə ödəməsindən
yaranan utanc, yanğı hiss olunur. Ümumiyyətlə, şairin müxtəlif mövzularda anasına
ünvanlanan bütün şeirləri son dərəcə səmimiliyi, orda ifadə olunan hisslərin dərinliyi ilə
seçilir.
NƏTİCƏ
Beləliklə, ömrünün çox hissəsini bədii yaradıcılığa sərf etmiş şairin müxtəlif mərhələlərdə
qələmə aldığı nümunələrə müraciət edərkən belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, şair
həmişə qadını ucada görür, igidin ömür ortağı Azərbaycan qadınını yüksək mənəvi
keyfiyyətlərin daşıyıcısı kimi vəsf edir. Tədiqiqat zamanı gəldiyimiz qənaəti qısaca belə ifadə
etmək mümkündür:
-Abdullazadənin poeziyasında qadın və ana müqəddəsliyinin ifadəsi dastan yaradıcılığı və
milli mənəvi dəyərlər çərçivəsində ifadə olunmuşdur;
-Şair Azərbaycan qadının yüksək mənəvi keyfiyyətlərini həmişə göz önündə saxlamışdır;
-Ana laylası və ana dili milli mənliyin ən gözəl daşıyıcısı kimi təbliğ olunmuşdur;
-Eyni zamanda şairin anasına xitabən yazdığı şeirlərində dərin psixologizm və insanlararası
mərhəm etiraflar səslənir;
-Şair düşüncə poeziyasının nümayəndəsi kimi birbaşa şablonlardan daha çox, məfhumların
mahiyyətini özündə gizlədən ifadə tərzinə üstünlük vermişdir;
-Qadın taleyi və anaya həsr olunmuş əsərləri üçün konkret bir janr seçməmiş, müxtəlif janrlı
əsərlərində bu mövzuya qayıtmışdır;
-A.Abdullazadənin ana və qadın mövzusunda yazılmış əsərləri incə ruhu, obrazlılığı və ideyaməna yükü baxımından orta məktəb proqramına salına bilər.
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ABSTRACT
In the stage of creating identity, an individual needs to become conscious of the other in order
to make his consciousness about himself a complete reality rather than a subjective opinion.
The concepts of Self and Other are defined as two entities that enable each other to reach
his/her own consciousness. The relationship between Self and Other, which is one of the
fields of interest in modern philosophy, is frequently used in literature. The idea of becoming
aware of one’s own identity is an issue also discussed in feminist movement. According to
feminist view, man is criticized to have put himself forward as the subject considering the
woman an object as the Other. Thus, there have been many examples of otherization in favour
of man in cultural practices of everyday life throughout history. Literary works can also be
used to serve as a tool for otherization of women. Austrian writer Robert Musil also addresses
the problem of foreignization and otherization in his narratives about the experiences of the
Self and the Other. Musil particularly portrays otherized female characters by using signs
such as words, concepts, places, times and events as a method of psychological analysis in his
narratives. The aim of this study is to analyze Robert Musil’s Grigia in terms of otherization
of women. Thus, it can be possible to indicate how women are portrayed through the eyes of a
male narrator. The method of the study depends on the semiotic analysis suggested by Roland
Barthes, underlying the importance of social contractedness of language through a
relationship between a signifier and a signified. The study is thought to be significant because
of its underlying the effect of using various signs to differentiate between male and female
characters. As a result of the study, it is seen that different signs which are used to define
women and men in Grigia seem to function as a way of otherization of women.
Keywords: otherization, women, Grigia, Robert Musil
INTRODUCTION
Although feminist criticism is believed to have many types of theories, there have been four
distinct orientations in the historical development of feminist criticism. According to Humm
(1994: 26), the first orientation uses a thematic criticism method which claims that women
have been humiliated and despised in literary works produced by men, and thus the
patriarchal order has been maintained in this way. The second orientation focuses on the
invisibility of women writers and deals with the issue of bringing female texts to the fore
because women are outside of literature. The third orientation deals with the importance of a
feminist reader by offering new methods and different practices of criticism. In the last
orientation, feminist criticism aims to direct feminist readers to act by creating a new unity of
writing and reading. On the other hand, Moran (1972: 229) divides feminist criticism into two
approaches such as feminist criticism for women as readers and feminist criticism for women
as writers. While the former claims that a text can be perceived differently when the reader is
a woman because the reaction of a woman and a man cannot be the same in the face of the
sexual ideology observed in the text, the latter aims both to analyze woman writers in literary

160

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

history and to explore the possibilities of a new discourse of women. Because the present
study aims to provide an example of reading a text in order to indicate how women are
portrayed through the eyes of a man, the first approach will be the main concern of this study.
According to the feminist criticism for women as readers, the works of male writers are
analyzed to determine the sexual ideology, the female images and the stereotyped female
characters and to interpret and criticize them from a feminist perspective (Humm, 1994: 26).
Simone De Beauvoir’s analyses of the feminine myth in certain writers can be regarded as the
first examples of this kind of criticism. In The Second Sex, she questions the importance of
the myth of woman in everyday life and its effect on individual social customs and behavior
(Beauvoir, 2011: 315). Thus, she tries to show the duality between the Subject and the Other
in the relationship of man and woman in many cultures all over the world. Beauvoir states that
since the category of Other is as original as consciousness itself, the relationship between man
and woman is reflected as the duality between the Subject and the Other in their everyday
practices. She asserts that woman is determined and differentiated in relation to man while he
is not in relation to her because she is nothing other than what man decides. According to
Beauvoir’s feminist view, man is criticized to have put himself forward as the subject
considering the woman an object as the Other (Beauvoir, 2011: 26). There have been many
examples of otherization in favour of man in cultural practices of everyday life throughout
history. Literary works can also be used to serve as a tool for otherization of women. Austrian
writer Robert Musil also addresses the problem of foreignization and otherization in his
narratives about the experiences of the Self and the Other. Musil particularly portrays
otherized female characters by using various signs such as words, concepts, places, times and
events as a method of psychological analysis in his narratives. Robert Musil, whose work The
Man Without Quality, is regarded as one of the most important examples of the modern novel,
is known for his philosophical approach to social events. Frize says that Musil is a writer who
is both doubted and admired by literary circles because of the language and sophistication of
his psychological analysis (Frize, 1952; cited in Salvo, 2017: 147). Perhaps, the deep narrative
method in his works may be caused by this psychological analysis. Musil reflects his
psychological analyses in his stories with his in-depth descriptions of the actions of the people
he describes. The author seems to use descriptions at any point in the narrative both as a
narrative function and as ontological clues about the depth of the persons and actions of the
story. According to Bachelard (2013: 8), because poetic imagination has a unique existence
and a unique dynamism in its innovation and effectiveness, the analysis of this imagination
can reflect impressions of the moment when it emerges in consciousness as a direct product of
the heart, soul and existence of the humankind. What is expected of the reader is to get the
idiosyncratic reality of this imagination as an imaginary object. For this reason, it is important
that the text be read semiotically in order to reveal the deeper meanings of the text conveyed
through connotations of the signs used in the text. Since how a literary text is conveyed is
much more important than what it deals with, it is necessary for a reader to analyze the
connotations in order to see how relationships are established in a text. Such an analysis can
also help understand otherization processes in literary works. The study aims to analyze
Robert Musil’s Grigia in terms of otherization of women by using the semiotic analysis
suggested by Roland Barthes.
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Thus, it is aimed to indicate how women are portrayed through the eyes of a male narrator in
Grigia. Because Roland Barthes’s analysis focuses on the connotations of the signs, it can be
used to analyze cultural and social meanings conveyed by signs used in Musil’s Grigia.
Semiotic Analysis
Semiotic analysis is regarded to have originated form the views of Ferdinand de Saussure and
Charles Sanders Pierce. In Course in General Linguistics, Saussure (1959: 16) rejects the idea
that a sign is composed of a name and the object it refers to and defines that a sign consists of
a sound image and a concept showing the relationship between the signifier and the signified.
Therefore, he defines language as a system of signs that express ideas and states that it can be
compared to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas,
military signals, etc. Apart from defining what signs are, Saussure also suggests a science of
semiology to study the life of signs within society. He states that a sign is the combination of
a concept and a sound-image and therefore it is composed of two components such as the
signifier (sound image) and the signified (concept). He also underlines the importance of the
arbitrary nature of the relationship between the signifier and the signified. Charles Sanders
Pierce, on the other hand, defines a sign as something which stands to somebody for
something in some respect or capacity. In other words, when a sign addresses somebody, it
creates an equivalent sign or a more developed sign in that person’s mind. The sign which is
created in the mind of the person is called the interpretant of the first sign. The sign created in
the mind stands for its object not in all respects but in reference to a sort of idea, which is
called the ground of the representamen. Thus, this Platonic sense of representation of signs
consists of three things such as the ground, the object and the interpretant (Peirce, 1931: 363).
Furthermore, Peirce also argued that signs can be divided into three trichotomies. The first
trichotomy deals with the sign in itself and takes it as a mere quality, an actual existent, or a
general law. The second trichotomy deals with the relation of the sign to its object and takes
the sign as having some character in itself, some existential relation to that object, or its
relation to an interpretant. The third trichotomy deals with the representation of its
interpretant and suggests that its interpretant can represent it as a sign of possibility, a sign of
fact or a sign of reason (Peirce, 1931: 367). Another leading theorist in the field of semiotics
is Roland Barthes, who was influenced by Saussure’s approach related to arbitrary nature of
the sign. The importance of Roland Barthes for the field of semiotics results from his
categorizing the signs of everyday experiences and showing the social constructedness of
language in these experiences that reflect the cultural connotations of many aspects of daily
life such as photography, cinema, reporting, sport, shows, publicity etc. In his book
Mythologies, Barthes defines these components of culture as myths. For him, a myth is a
system of communication and a mode of signification. Therefore, he shows that everything
can be a myth provided it is conveyed by a discourse (Barthes, 1991: 107). Moreover, he
claims that myth is used as an appropriate instrument for the ideological inversions of the
society (Barthes, 1991: 142). He further suggests that since mythology is a type of speech, it
has to be evaluated according to the science of signs, postulated by Saussure to show a
relation between a signifier and a signified. Although he uses Saussure’s approach to define
the relationship between the signifier and signified, he focuses on a social aspect of this
relationship. Moreover, he states that the relationship between the signifier and the signified is
not arbitrary but motivated. There is no myth without motivated form and myth affects the
analogy between meaning and form.
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Barthes claims that any system of signification is composed of two components such as
denotation and connotation. For him, while denotation deals with the plane of expression of
the signifier, connotation deals with the content that is emphasized by the signified (Barthes,
1964: 89). Therefore, it can be concluded that while the plane of denotation indicates what the
signifier represents, the plane of connotation reveals how the signifier represents. Barthes’s
approach, which focuses on the connotations of signs, is important in that it enables to analyze
cultural and social meanings rather than superficial understandings of signs. Because how the
signifier represents is much more important than what the signifier represents in constructing
meaning in cultural myths of everyday life, Barthes’s method of structured analysis can be
used to analyze many phenomena of the popular culture.
The Story
Austrian writer Robert Musil, who lived between 1917-1942, deals with the problem of
foreignization or otherization in his narratives in which he narrates the experiences of the Self
and the Other. Musil describes especially otherized female characters in his narratives by
using signs as a method of psychological analysis in his narratives. In Drei Frauen, the stories
of three different women are told in Grigia, Die Portugiesin and Tonka respectively. In the
novella Grigia, a geologist called Homo leaves his family to work in a gold mine in a town in
northern Italy. While he works at the mine during the day, he spends his time drinking and
dancing with his friends in the priest’s small house at night. Meanwhile, he has a secret love
affair with Grigia, who is a worker at the mine. Homo and Grigia finally decide to meet at an
old mine; but this time they encounter an unexpected surprise. Grigia’s husband tightly closes
the mouth of the mine with a large rock. They are stuck in the mine for days without food and
water. Homo realizes that Grigia leaves him when he falls asleep due to exhaustion, hunger
and thirst. Grigia moves out of a small opening but she does not inform Homo when she
escapes. Perhaps her husband forgives Grigia but traps Homo there. Homo tries to get through
the small opening, but he is too exhausted and he is not thin enough to pass through that hole.
He loses his consciousness because he is trapped in the cave for days without food and water.
The story heavily reflects men’s suspicion towards women. This suspicion turns out to be an
existential problem that lies at a deeper structure and that appears when the characters of the
story are dragged to their complete disaster. Thus, the author tries to reveal the concerns
located in the subconscious mind rather than the apparent reasons (Güven, 2009: 1). Because
Robert Musil deals with the problem of women’s foreignization and otherization in his
stories, Grigia is important in terms of reflecting how differently men and women are
perceived in the society. As a result of the study, the signs used to define women in the story
are determined to function as a way of otherization of women. The signs used for otherization
of women are found in various subtitles such as ideologies of gender, jobs, education,
women’s body, vocabulary, language use, animalization, names, and negative traits.
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Otherization Through Ideologies of Gender
One of the otherization ways emphasized in Grigia can be seen in the signs used for
ideologies of gender. There are many signs in literary texts used to serve for ideologies of
gender, which is handled through language. According to Humm (1994: 21) “gender is
constructed through language and is visible in writing style; and style, therefore, must
represent the articulation of ideologies of gender.” Although the title of the story is the name
of the main female character, the story is based on a male geologist who has to leave his wife
and child in his hometown and go to Italy to search for gold. For this reason, the work seems
to be telling the story of a woman, but it tells the story of a man. Thus, the story itself
indicates that the story of a woman can only be told if it is included in the male discourse, by
neglecting her story. Grigia takes place in this story only after he meets Homo and from
Homo’s point of view. In other words, Grigia is separated from the other women in the story
and becomes an important person for the narrator of the story only because she has a
relationship with Homo. Since the other women in the story do not have a value in the
storyline, it is clear that the women should have a place in men’s life in order to be included
in men’s discourse. According to this point of view, the existence of women is interpreted in
terms of their place in men’s life. Men’s subjective attitude to women regards them as objects
in their environment. It is seen that an analogy is established between women and nature in
Homo’s thoughts. According to him, there is a surprising similarity between Grigia and nature
because she seems natural and cute like a poisonous mushroom. Homo also thinks that nature,
which he likens to a woman, is a magical world with gold and diamond created just for him.
Because the nature is earthy and poisonous, it must be brought under control. Similarly,
because women resemble nature, they need to be kept under control. (Musil, 2009: 9).
Women are likened to earth, which men try to find the precious gems hidden beneath.
Therefore, it is implied in Homo’s thoughts that in order for women to have a value, they need
to be treated by men.
Otherization Through Jobs
Another way otherization in Grigia is employed through the jobs of women and men. While
the women in Grigia are reflected to be working as babysitters, housewives, carriers of
supplies and prostitutes, men work as geologists, entrepreneurs, farmers, workers, priests,
lecturers, prison inspectors, mining engineers and soldiers. As it can be seen in the story,
occupations specific to women are jobs that should be done at home, care-based jobs or jobs
related to sexual activity in exchange of money. Even today, women are generally considered
to be suitable only for jobs related to taking care of children, the elderly or the patients, which
do not require mental abilities. Starting from a young age, women acquire different selfconcepts and assume different roles from those of men in line with the reactions they receive
from others, first in the family and then in all groups they enter into a relationship with
(Dedehayır, 2009: 140). On the other hand, the jobs deemed appropriate for men in Grigia are
more prestigious than those of women because the jobs of men seem to be based on
intelligence and power. In most countries, some sectors are closed to women due to
educational differences and cultural reasons, so women’s incomes are lower, and women are
generally poorer than men in almost every society (Çelik, 2009: 274). Therefore, the number
of jobs women can do in social life is limited.
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The depiction of women working in humiliating or strenuous jobs in the story indicates that
the jobs associated with women are done only for survival. In this sense, work serves the
exploitation of the individual. Working in the capitalist mode of production and in division of
labor is neither an expression of an inner need nor a creative activity; it is only a simple tool
to make the individual survive in a hostile world (Swingwood, 1985: 34). The women in
Grigia seem to work just to survive and none of the women has an occupation depending on
skilled labour.
Otherization Through Education
It is seen that the women in Grigia are otherized through their lack of education. Because the
women are uneducated, they are obliged to either work in humiliating and tiring jobs or stay
at home without doing any jobs. On the other hand, almost all of the men in the story are the
people who have received education in areas requiring different intelligence and knowledge
levels. It is implied in the story that when compared to men, women are regarded to be
inadequate in areas that require intelligence and knowledge.
Otherization Through Female Body
The story also reflects some examples of otherization of women through the religious
perspective on women’s body. Claiming that his wife is a flower given to him by God and
belonging to only him, Homo thinks only he can see his wife’s body. He also argues that
anyone who will see his wife’s body must die (Musil, 2009: 7). While Homo does not want
his wife’s body to be seen by anybody, he doesn’t hesitate to have an affair with another’s
wife. Although family is considered to be sacred according to his religious belief, Homo
doesn’t consider it a problem to leave behind his wife and sick son either. In other words,
while he expects his wife to be chaste, he continues to have affairs with other women. (Musil,
2009: 7). The rest of the story reveals that Homo’s hypocrisy has become a common lifestyle
peculiar to that period. This hypocrisy, which reflects the main theme of the story, emerges as
men leaving their hometowns to go to other countries to work and entertain themselves with
new lovers while expecting their wives to be chaste. Although this situation is known to
everyone, no one wants to be fully aware of his own absurdity. The ridiculous situation
experienced by the society is emphasized by another story in the story. In this story, a male
farmer returns to his wife after a long stay in the U.S.A. After enjoying for a while until his
money runs out, he leaves his house again to be a peddler like all the farmers around but he
does not come back. After this incident is repeated three or four times in the neighboring
villages, the women sense a mistake but cannot risk causing trouble for the man. In the end,
the man turns out to be a fraud who works abroad for a while and gathers information about
his victims’ families. The man takes his victim’s place and goes to his house to have an affair
with his wife (Musil, 2009: 5). The story of the fraud, which shows the characteristic of an
embedded story, functions as two underlying purposes. Firstly, the inner story is used to
reveal the main theme of the outer story by showing the symbolic or psychological
significance of the story in an entertaining way. Secondly and most importantly, it is implied
in the inner story that the women lack intuition and judgement to the degree of unchastity
because they don’t know their own husbands (Musil, 2009: 5). Therefore, the eyes of a male
narrator attribute unchastity to the women who are left behind to struggle instead of the men
who leave their wives and find themselves lovers.
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Otherization Through Vocabulary
The story also has signs of otherization in terms of telling a female story through the male
language. In other words, it is a male narrator who sees the experiences of women and
expresses them through a male perspective. For this reason, although it seems as if Grigia
were about a woman as the title evokes, women are included in the story only if they are a
part of a male’s story. Since the female characters in the story are reflected to have only a
certain number of words, it is presented as a natural situation to express the female experience
with the words of the male consciousness. Because Grigia speaks in a limited vocabulary and
in an incomprehensible way, it is suggested that she needs the comments of a male narrator
who is supposed to know her better than herself in order to express herself. Grigia’s words
such as “Geh ea!” And “Geh aua!” and “buttock” instead of “come here”, “come up” and
“leg” respectively are regarded to be “magical” and “strange” (Musil, 2009:11). Due to the
very limited number of words, Grigia seems to use rough reactions and expressions
resembling shouts to communicate with the others throughout the story. In terms of
communication, Grigia is compared to animals’ reactions. Thus, in the story, Homo sees
Grigia as a person incapable of expressing herself by emphasizing Grigia uses a limited and
different language.
Otherization Through Animalization
There are many analogies between women and animals in the expressions describing women
in the story. In these expressions, women are compared to farm animals. The narrator likens
Grigia to animals such as a dog, a horse, a cow and a dead pig and describes Grigia’s
behaviors as simple and magical (Musil, 2009: 12). Thus, it is suggested that the place of
women, who are associated with farm animals, is limited to the farm business and housework.
It is seen that insects are also used to describe women in the story. The narrator defines
women making love with Homo as insects that pretend to be dead. Similarly, Grigia, who
tries to bale hays, is compared to a dung beetle (Musil, 2009: 12). It can be concluded that
women, who can only find a place in the male world because of their sexuality and hard work,
are associated with insects, which are in the lowest class in the animal kingdom. Accordingly,
the narrator defines women as worthless even in the areas where they can take place in the
men’s world. It appears that these analogies made between women and animals or insects
serve the purpose of otherizing women by showing them as creatures without identities.
Women represented by Grigia in the story are nothing but creatures having unprocessed
nature. Therefore, the narrator indicates that women, like the farm animals, can be useful only
when they are taken under control.
Otherization Through Names
The otherization towards the identity of the women is further emphasized by the omission of
the names of any of the female characters in the story. The names of nearly all of the female
characters are not known, so the women in the story are regarded as nameless. Even the name
of Homo’s wife is not known. Although the names of places such as Fersana Valley, P. Town
in Italy, Selvot Mountain, Sankt Orsola, which are not very important in terms of the general
narrative of the story, are insistently mentioned, the names of the women seem to be
forgotten. This also shows Homo’s giving importance to materialistic values because these
places are much more important for Homo than women.
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Thus, Musil clearly reveals that women are completely forgotten in the society by not naming
the women in his story. Additionally, Musil clearly reveals that the names of women are not
important in the society by drawing contrasts between the female and male names he chooses
for the characters of the story. The female characters whose names are known are Grigia and
Geraldine Farrar, whereas the names of the male characters are Homo and Mozart Amedeo
Hoffingott. Although Grigia’s real name is Lena Maria Lenzi, Homo calls her Grigia, likening
the woman to her cow. Grigia is a word that means “gray” in Italian. Homo considers the
woman not only to be the equivalent of an animal but also to be a kind of hybrid between
black and white. On the other hand, Lena Maria Lenzi is a name used to mean “spring time”
and “rebirth” in German. According to Thiher, because Homo sometimes prefers to call
Grigia “Malga Mendana”, a reference is made to the Virgin Mary and to Mary of Magdalene,
who was a famous prostitute in the Medieval Age. Thus, a contrast is established by giving
the same person the connotation of both Virgin Mary and Prostitute Mary (Thiher, 2009: 68).
Due to this contrast established between good and evil, the suspicion towards women
becomes apparent. As such, the story emphasizes the view that even if they are good, women
can bring out their bad sides at any moment because they are wild and magical just like
nature. Apart from Grigia, the name of a female opera singer is known in the story. Even
though only her voice is listened to on the gramophone, Geraldine Farrar is mentioned in the
story. Cather says that Farrar was an opera singer who impressed many people with her
extraordinary beauty and was known for her many love affairs and marriage trials (Cather,
1913:16). Therefore, it can be concluded that the name is especially mentioned in the story
because the male narrator wants to imply that women are not faithful. While the names used
for women are associated with derogatory features, the names of men are associated with
positive features. Homo, one of the male names used in the story makes a reference to both
the phrase “Ecce Homo” (the exclamation of ‘here is that man’ before the crucifixion of
Christ) and “homo sapiens” (wise man). A similarity is established between Homo and the
wise man because Homo is a scientist, but this similarity is also used to emphasize the irony
of Homo’s not being able to notice the difficulties he will experience when he can actually
know everything around him as a wise man (Thiher, 2009: 68). For this reason, it can be an
indication of Homo’s being guilty of his choices and not being able to overcome the problems
he will have. The other male name used in the story is Amedeo Hoffingott. According to
Thiher, the name seems to evoke the words “Ama – deux (love God)” and “Hope in God” and
thus makes a reference to the musician Amadeus Mozart and romantic author Ernest Theodor
Amadeus Hoffmann, two important figures of the Age of Enlightenment, so there is a
connection between Amedeo Hoffingott, who prospects for gold in the mine site, and the
romantic philosophy of the period, which seeks meaning in nature (Thiher, 2009: 68).
Otherization Through Language Use
The language used in the story is also employed to otherize women. Although the narrator
tells the stories of men who leave their wives and have an affair with other women, it is the
women who are charged with unchastity in terms of the language of the story. The episode
describing Homo's relationship with Grigia begins as follows: “A short time later he became
the lover of a peasant woman; he was very preoccupied with the change that happened to him,
for no doubt something happened to him, not through him. When he came the second time,
Grigia immediately sat down with him on the bench, and when he put his hand on her lap to
test how far he could go and told her she was the most beautiful here, she put her hand on his
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hand resting on her thigh, and that was their promise. Now he kissed her for the seal, too”
(Musil, 2009: 11). In this episode, Homo is shown as a passive person who is affected by the
development of events and who is directed to a relationship as a result of this effect. It is seen
that in order to prove Homo’s innocence, stative verbs such as “become” and “happen to him”
are used for his behaviors. Furthermore, he is reflected to be unaware of the actions around
him by the verb “be preoccupied”. It is also important to note that while either stative verbs or
passive form are used to reflect Homo’s ‘situation’, dynamic verbs such as “sit” and “put” are
used to describe Grigia’s deeds. Therefore, the use of active verbs for Grigia and stative verbs
for Homo indicates that it is Grigia who can be held responsible for the relationship. Although
the following verbs describing Homo’s actions are dynamic verbs, it can be interpreted that
Homo is dragged into a relationship against his own will. The language used in this episode
serves the purpose of accusing women of starting this kind of love affair. The fact that men
consider it appropriate to have a love affair with other women and constantly accuse women
of immorality is important to reflect the moralism of the society. Le Bon claims that the most
cunning womanizers of the society sometimes adhere to the strictest moral principles when
they enter the crowds (1997: 34). Musil also shows the sexist approach of the society in his
work Grigia by showing the hypocrisy of men. Going on an adventure by leaving his wife and
sick child behind, Homo is shown as an adventurer with principles, but his principles
dissolves a little during his travel (Musil, 2009: 12). According to this point of view, Homo is
reflected to be dragged into a relationship for reasons beyond his control. For this reason, the
experience of Homo is described as the helplessness of a man who actually lives with his
principles but falls under the influence of natural life. Additionally, in another episode, Homo
is reflected to be unaware of what he is doing because he is shown under the influence of a
drug or a magic. “He was still on the way home when he was already happy about what had
happened; just like a hot drink suddenly shows its effect afterwards…as if someone had put a
magic ring around his head” (Musil, 2009: 11).It is seen that describing Homo in a passive
situation serves for justifying men in the story. Holding women responsible for unapproved
relationships can be seen as another way of otherization of women in the story.
Otherization Through Negative Traits
In order to otherize women in terms of negative traits, different expressions are used. Homo
makes descriptions that highlight women’s negative traits to emphasize the difference of
women in this new Italian town. For this purpose, he accuses women of “being breathless
animals”, “not being good Christians”, “not being virgins, walking like Japanese women,
smacking their lips, wearing inappropriate clothes, sitting with their knees up like blacks,
sitting like a peasant woman with a skull resembling those of Aztec women, roaring like a
pig, and bumping into a rock like a scared horse. The women in the story are often associated
with their negative traits while eating, dancing, and even making love. Although men are
defined as passive and women as active throughout the story in order to depict women as the
main reason of negative behaviors, in one of the episodes which describes lovemaking,
women are shown to be passive. It is seen that men are portrayed particularly active in this
episode. While the women are compared to a gold mine that needs to be processed, the men
are compared to miners who process the mine. In this way, Musil criticizes the Protestant
understanding, which argues that women and nature should be under the control of men, who
supposedly have knowledge and skills. It is seen that all of the positive traits are associated
with men, whereas the negative traits are always associated with women.
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CONCLUSION
In this study, Robert Musil’s Grigia is analyzed in terms of otherization of women by using
the semiotic analysis approach suggested by Roland Barthes. For this purpose, both the literal
meaning of the signs and their connotations are revealed and thus, cultural and social
understandings formed in the deep structure are analyzed. As a result of the study, it is
determined that signs used to show the relationship between women and men serve for the
process of otherization of women through connotations in their deep structures. Accordingly,
it is determined that while the women are portrayed as having negative behaviors throughout
the story, the men are reflected with their positive behaviors. It is also determined that the
signs used in the story to define women serve for otherization of women in terms of
ideologies of gender, jobs, education, female body, vocabulary, language use, animalization,
names, and negative traits. As a result, it is indicated that the semiotic analysis can be used to
determine the signs in order to otherize women in Robert Musil’s Grigia. Today, it is seen that
the distinction between the self and the other continues in all areas of life. Similarly, the signs
used in stories can be used as an element of otherization by implying a deeper meaning
relationship than the superficial structure. In this context, because it is important to know why
and how the text is created, a new kind of critical reading is required in order to reveal the
meanings that exist in the deep structure of the texts. Thus, the semiotic analysis method can
provide new perspectives to both readers and researchers who will work in the field in terms
of revealing the meaning relationships. For this reason, it is recommended that researchers
who want to investigate the deep meanings of the texts rather than their superficial meanings
should use the semiotic analysis method.
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ABSTRACT
The signs used in literary works are thought to have connotations, which indicate a kind of
relationships between opposing concepts. Thus, the meaning of a literary work is generated by
relationships of the signs particularly used for these opposing concepts. One of these
oppositions is portrayed in gender relationships and thus an identity of a gender is established
through the use of the other. The purpose of this study is to describe how gender is portrayed
by analyzing the symbols used in a literary work. For this purpose, Tonka, the last story of
Robert Musil’s Three Women, is selected in order to show how certain symbols are used to
convey gender differences. The method of the study depends on the semiotic analysis
suggested by Roland Barthes, underlying the importance of social contractedness of language
through a relationship between a signifier and a signified. From this point of view, signs are
used to differentiate one person or group from others. Therefore, it is seen that different signs
are used to define a gender while opposing signs reflect the other. As a result of the study, it is
seen that various signs in different categories such as animals, plants, professions, places,
objects, and activities are used in Tonka to define both genders. However, it is seen that
different signs are used to differentiate the roles and identities of male and female characters.
Thus, the signs used for male and female characters in Tonka seem to function as a way of
otherization of women. The significance of the study is based on the fact that there has been
an ongoing otherization process especially through the use of language in texts. Since the
language of texts is directly related to the collective subconscious of a society, it can be useful
to read texts in a critical manner to see how language can be used as a tool of otherization.
Therefore, it is important for a reader to focus on how a meaning is conveyed rather than what
is told in order to better understand the connotations emphasized in texts.
Keywords: semiotic analysis, gender differences, Tonka
INTRODUCTION
Although feminist criticism theory has had several methods to how gender roles are
understood, two approaches has come to the forefront in the analysis of literary texts. While
one of these approaches deals with feminist criticism for women as readers, the other focuses
on feminist criticism for women as writers (Moran, 1972: 229). Humm (1994: 26) states that
the literary works that are produced by men serve the purpose of maintaining the patriarchal
order by humiliating and despising women. Similarly, Beauvoir alleges that women are
considered to be the object through men’s eyes and she criticizes men for introducing
themselves as the Subject while presenting women as the Object (Beauvoir, 2011: 26). The
feminist theory has tried to deconstruct literary texts in order to reveal how women are
portrayed through male gaze.
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Therefore, the aim of the feminist criticism for women as readers is to analyze the works of
male writers both to determine the sexual ideology, the female images and the stereotyped
female characters and to interpret and criticize them from a feminist perspective (Humm,
1994: 26). This feminist point of view asserts that by evoking connotations through the use of
signs in literary texts, an identity of a gender is established through the use of the other, so the
signs in literary texts has been used to otherize women in favour of men. There have been
many examples of literary texts in which women are reflected as the other. Austrian writer
Robert Musil also portrays otherized female characters by using various signs as a method of
psychological analysis in his stories. Musil, whose The Man Without Quality is regarded as
one of the most important examples of the modern novel, uses a deep narrative method and
psychological analysis. The language and the sophistication of Musil’s psychological analysis
make him both a doubted and admired author among literary community. The author seems to
use descriptions at any point in the narrative both as a narrative function and as ontological
clues about the depth of the persons and actions of the story. Because the purpose of this
study is to describe how gender is portrayed by analyzing the symbols used in a literary work,
Musil’s Tonka, the last story of Three Women, is selected in order to show how certain
symbols are used to convey gender differences. The method of the study depends on the
semiotic analysis suggested by Roland Barthes, underlying the importance of social
constructedness of language through a relationship between a signifier and a signified.
Barthes supports that while denotation indicates what the signifier represents, connotation
shows how the signifier represents (Barthes, 1964: 89). Because how the signifier represents
is much more important than what the signifier represents in constructing meaning in cultural
myths of everyday life, Barthes’s method of structured analysis can be used to analyze many
phenomena of the popular culture. From this point of view, signs are used to differentiate one
person or group from others. Therefore, different signs are used to define a gender while
opposing signs reflect the other.
Semiotic Analysis
The possibility of a semiotic analysis was suggested by Ferdinand de Saussure in A Course in
General Linguistics. By rejecting that a sign is composed of a name and the object it refers to,
Saussure defined that a sign consists of a sound image and a concept showing the relationship
between the signifier and the signified. He also suggested language as a system of signs that
can be compared to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite
formulas, military signals, etc. He also underlined the importance of the arbitrary nature of the
relationship between the signifier and the signified (Saussure, 1959: 16). On the other hand,
Charles Sanders Pierce defined sign as something which stands to somebody for something in
some respect or capacity. According to this definition, when a sign addresses somebody, it
creates an equivalent or a more developed sign in that person’s mind. The sign which is
created in the mind of the person is called the interpretant of the first sign. The sign created in
the mind stands for its object not in all respects but in reference to a sort of idea, which is
called the ground of the representamen. Thus, this Platonic sense of representation of signs
consists of three components such as the ground, the object and the interpretant (Peirce, 1931:
363). Furthermore, Peirce also argued that signs can be divided into three trichotomies. The
first trichotomy deals with the sign in itself and takes it as a mere quality, an actual existent,
or a general law.
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The second trichotomy deals with the relation of the sign to its object and takes the sign as
having some character in itself, some existential relation to that object, or its relation to an
interpretant. The third trichotomy deals with the representation of its interpretant and suggests
that its interpretant can represent it as a sign of possibility, a sign of fact or a sign of reason
(Peirce, 1931: 367). Another leading theorist in the field of semiotics is Roland Barthes, who
was influenced by Saussure’s approach related to arbitrary nature of the sign. The importance
of Roland Barthes for the field of semiotics results from his categorizing the signs of everyday
experiences and showing the social constructedness of language in these experiences that
reflect the cultural connotations of many aspects of daily life such as photography, cinema,
reporting, sport, shows, publicity etc. In his book Mythologies, Barthes defines these
components of culture as myths. For him, a myth is a system of communication and a mode of
signification. Therefore, he shows that everything can be a myth provided it is conveyed by a
discourse (Barthes, 1991: 107). Moreover, he claims that myth is used as an appropriate
instrument for the ideological inversions of the society (Barthes, 1991: 142). He further
suggests that since mythology is a type of speech, it has to be evaluated according to the
science of signs, postulated by Saussure to show a relation between a signifier and a signified.
Although he uses Saussure’s approach to define the relationship between the signifier and
signified, he focuses on a social aspect of this relationship. Moreover, he states that the
relationship between the signifier and the signified is not arbitrary but motivated. There is no
myth without motivated form and myth affects the analogy between meaning and form.
Barthes claims that any system of signification is composed of two components such as
denotation and connotation. For him, while denotation deals with the plane of expression of
the signifier, connotation deals with the content that is emphasized by the signified (Barthes,
1964: 89). Therefore, it can be concluded that while the plane of denotation indicates what the
signifier represents, the plane of connotation reveals how the signifier represents. Barthes’s
approach, which focuses on the connotations of signs, is important in that it enables to analyze
cultural and social meanings rather than superficial understandings of signs. Because how the
signifier represents is much more important than what the signifier represents in constructing
meaning in cultural myths of everyday life, Barthes’s method of structured analysis can be
used to analyze many phenomena of the popular culture. herefore, Barthes’s method of
structured analysis which consists of a relationship between the denotation of the signifier and
the connotation of the signified is used to indicate how gender is portrayed in Robert Musil’s
Tonka.
The Story
In Tonka, Musil gives some examples of how women who have no skills and education
survive in their society. Tonka is about the story of a young girl who has to stay at her aunt’s
house after her mother’s death. Although the name of the girl is Antonie in German and
Toninka in Czech, the narrator introduces her as Tonka. The young girl has to work in a cloth
store to avoid being a burden for her aunt. A man, whose name is not mentioned throughout
the story, sees and likes the girl and he takes her to his home to take care of his grandmother.
After the grandmother’s early death, the man takes Tonka to Germany because he does not
want Tonka to stay with her aunt any longer. After he returns from a business trip, he learns
that the girl is pregnant and has an incurable sexually transmitted disease.
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Tonka dies while the man still doubts both whether he is the father of the child and whether
he is the cause of the illness. The story has a lot of signs that indicate gender differences in
terms of many aspects.
Signs Used for Gender Differences in the Story
The signs that are used to indicate the relationships between women and men can be divided
into some groups such as animals, plants, astronomical bodies, occupations, places, objects,
actions and conditions. The groups related to the use of different signs for women and men
are shown in Table 1 below:
Animals
Plants
Astronomical
bodies
Occupations

Women
bird, leech, worm, cabbage butterflies,
butterflies, dogs and silk worm
willow, moss, wheat fields, parsley
and coltsfoot.
the Moon

Men
roan and wasp
bushes, stubbles, pedicle,
thorny ivy, branch and
hyacinth
the Sun

prostitute, shop assistant, caregiver,
engineer, financial adviser,
laundrywoman or nurse
doctor or worker.
Prison, brothel, sugar beet field, cloth
sugar factory
Places
shop, hospital
fur, mirror, overcoat, light and
suede, patent leather shoes,
Objects
lighthouse
ring, wall clock and calendar
earning money, singing, and keeping
Singing and speaking
Actions
quiet,
virginity, pregnancy, illness and death
Conditions
Table 1. The groups related to the use of different signs for women and men
According to the semiotic analysis of the story, the signs that are used to indicate the
relationships between women and men can be divided into some groups such as animals,
plants, astronomical bodies, occupations, places, objects, actions and conditions.
Signs Related to Animals
The animals such as a bird, leech, worm, cabbage butterfly, dog and silk worm are used to
describe women in the story. The use of animals in the story to define women seems to
function as a way of indicating gender differences. When the narrator describes the scene
where the male character sees Tonka for the first time, he states that a bird and some girls
were singing at the same time. A singing bird is generally associated with spirit, soul and
imagination (Cirlot, 1971: 26). However, singing girls are generally associated with the songs
of sirens (Protas, 2001: song section). Therefore, the singing bird can be associated with bad
luck for the male character in the story. Similarly, the narrator draws attention to the similarity
between a leech and Tonka at the end of the same sentence and informs that Tonka will be a
trouble for him. Because leeches are bloodsucking worms, women are associated with
parasites and criticized to habitually exploit men in the story. Another animal that is used to
make an analogy with women is worms.
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The male narrator compares a girl and worms in order to show the misery of the working class
(Musil, 2009: 55). The fact that he chooses a girl instead of a boy to talk about the misery is to
emphasize the wicked and miserable future that awaits girls who will grow up in such an
environment. The narrator also prefers to use cabbage butterflies to describe Tonka. Cabbage
butterflies are used to imply the spirits of separated lovers and distressing situations.
Butterflies also represent lightness and fickleness (Protas, 2001: butterfly section). Therefore,
the narrator seems to imply that the boyfriend is bored with Tonka but is not ready for the
separation yet. Another sign of a butterfly is used with a tall pedicel to indicate a short and
spontaneous sexual relationship because a butterfly symbolizes a short-term relationship and a
pedicel implies a phallic symbol respectively (Biedermann; 1992: 53) in order to show that
women are treated as sexual objects. Dogs are also used to describe women in the story in
order to describe women’s infidelity. The narrator expresses his doubts about Tonka’s
infidelity by saying if she is faithful like a dog, she can follow any master like a dog (Musil,
2009: 81). In order to describe Tonka’s pregnancy, Tonka is compared to a silk worm and a
cocoon in order to imply the change in her body. It is clear in the story that pregnancy is seen
as ugliness. According to the narrator, because of her pregnancy, the beautiful girl has
transformed into an ugly creature (Musil, 2009). On the other hand, the signs related to
animals that are used to describe men are a roan and a wasp. Both of the animals are used to
define men’s sexual potency because while a horse symbolizes the instinctive impulses that
motivate men (Biedermann, 1992: 177), a bee symbolizes an eager fondness for the flower of
womanhood (Biedermann, 1992: 35).
Signs Related to Plants
The plants that are used to describe the women in the story are willow, moss, wheat fields,
parsley and coltsfoot. It is believed that because the willow does not produce sexually, it is
associated with chastity (Biedermann, 1992: 381). The willow tree is a water-loving tree and
is also symbolically associated with the moon (Rahner, 1962: 499). Because the image of the
moon is also a reference to the woman (Biedermann, 1992: 224), an analogy is made between
the moon and Tonka. Moss is a plant that grows in places where the sun cannot reach.
Because the sun symbolizes men (Biedermann, 1992: 330), the mosses that grow in places
where the sun cannot reach symbolize virginity. The boyfriend thinks Tonka is beautiful
before she gets pregnant. Because she is virgin, the narrator prefers to describe her in mosses
to emphasize her virginity. However, after she gets pregnant, the boyfriend finds her
unattractive, so he wants to reach the other virgin girls in the city by passing through wheat
fields, which symbolize fertility of women. Tonka is also compared to a parsley. Since the
boyfriend finds her ugly after she gets pregnant, the narrator compares her to the change of
parsley, which turns pale and ugly in time. Another comparison is made between women and
the dew on coltsfoot leaves. The pure and untouched form of dew on coltsfoot leaves is also
compared to virgin girls. Because Tonka’s boyfriend finds her ugly, he wants to have an affair
with the other girls. Therefore, it is seen that the narrator uses willow, moss, wheat fields,
parsley and coltsfoot to imply femininity, virginity, fertility and ugliness of women. On the
other hand, the plants symbolizing the male are bushes, stubbles, pedicle, thorny ivy, branch
and hyacinth. All of these plants represent the phallus and are projected as male power
symbols.
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Signs Related to Occupations
While the women in the story are reflected to be a prostitute, shop assistant, caregiver,
laundrywoman or nurse, men can work as an engineer, financial adviser, doctor or worker. It
is seen that the occupations specific to women mentioned in the story are immoral jobs, carebased jobs or jobs that need to be done at home. Since there is not much choice for women to
work, it is implied that even if women have to work, they can stay at home; otherwise, they
can be labelled as prostitutes. On the other hand, professions deemed appropriate for men are
more prestigious professions based on intelligence and power than women. In most countries,
some sectors are closed to women due to educational differences and cultural reasons, so
women’s incomes are lower than men and women are generally poorer than men in almost
every society (Çelik, 2009: 274). One of the most important reasons of this situation is that
women are less educated than men or they are often left uneducated by their families.
Signs Related to Places
The women in the story are reflected to be in a prison, brothel, sugar beet field, cloth shop, or
hospital, whereas the men are reflected to be in a sugar factory. It seems that the women are
stuck between bad places such as a prison or a brothel and a sugar beet field, a cloth shop or a
hospital. It can be concluded that the women are forced to stay at home or work in relatively
low paid jobs such as in a sugar beet field, a cloth shop, or a hospital. It is clear that the
women who do not prefer to stay at home or work in low paid jobs are pushed into crime or
prostitution. Therefore, the women are obliged to work in the jobs which the society approves.
Otherwise, they risk being labelled as criminals or prostitutes. On the other hand, it is seen
that the men are reflected to work in a sugar factor. Therefore, it can be concluded that the
men have much more prestigious life than the women.
Signs Related to Objects
There is also a difference between the objects that imply women and men in Tonka. The
women are reflected by fur, mirror, overcoat, light and lighthouse. While fur, mirror and
overcoat are used to indicate the desire for luxurious life, light and lighthouse symbolize the
source of goodness (Biedermann, 1992: 349). The image of light then is used to indicate how
women guide people around them. It is important to note that Tonka’s boyfriend can
understand that he will be deprived of her guidance when she dies. On the other hand, the men
are reflected by suede, patent leather shoes, ring, wall clock and calendar. Among these
objects, suede, patent leather shoes and ring indicate luxury life, whereas wall clock and
calendar indicate death, which is associated with the man who has prepared Tonka’s end.
Signs Related to Actions
There are also differences between the actions associated with women and those associated
with men in the story. While the women are associated with earning money, singing, and
keeping quiet, the men are associated with speaking. The story reflects the women, who are
forced to stay background in the social life, have to work in order to survive, while most of
the men are reflected to be wasting time. While Tonka is working in the factory, the boyfriend
is not working most of the time, but he is constantly reading magazines. Most of the women
are depicted singing or gossiping. On the other hand, Tonka’s boyfriend is reflected to be
singing only when he is with Tonka.

176

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Since the act of singing is conveyed as revealing sexual desire in the story, it is not surprising
that the narrator is depicted while singing. Unlike the men, the women are depicted as silent.
Tonka stands silent against all accusations. Tutaş (2013: 85) argues that silences and pauses or
unspoken words can sometimes be more effective, frightening and powerful than what is said,
and claims that silence, whether long or short, reflects moments of intense emotion.
Therefore, Tonka's preference to remain silent against accusatory reactions can be interpreted
as a clue that the author believes in Tonka's innocence.
Signs Related to Conditions of Women
The phenomena ascribed to women in the study are virginity, pregnancy, and illness. They
refer to the processes a woman goes through and the responsibilities imposed by these
processes. The way these conditions are presented in Tonka dictates some norms by
reminding women of bad consequences of not being virgin. Since cultural, religious and
traditional values put emphasis on virginity, women are expected to avoid from any sexual
intercourse because virginity is associated with women’s purity and worth in the society.
According to the view reflected in the story, if a woman does not avoid from sexual
intercourse, she can get pregnant and she has to suffer the consequences of her choice. Since
the consequence of a disapproved sexual intercourse is shown as an incurable sexually
transmitted disease, Tonka seems to deserve to die because of her illness according to the
traditional and religious norms. However, while the women are expected to be virgin, the
men are free to have a sexual intercourse whenever they want. Although it is the man who
transmits the disease to Tonka, the narrator’s male gaze prefers the death of Tonka to show
the consequences of an unwanted behavior by protecting the male character. Therefore, it is
seen that women are otherized in terms of interpretations of disapproved relationships.
CONCLUSION
The signs used in literary works are thought to have connotations, which indicate a kind of
relationships between opposing concepts. Thus, the meaning of a literary work is generated by
relationships of the signs particularly used for these opposing concepts. One of these
oppositions is portrayed in gender relationships, and thus an identity of a gender is established
through the use of the other. In this study, Robert Musil’s Tonka is analyzed in terms of
gender differences by using the semiotic analysis approach suggested by Roland Barthes in
order to show how certain symbols are used to convey gender differences.As a result of the
study, it is determined that various signs in different categories such as animals, plants,
professions, places, objects, and activities are used in Tonka to define both genders. However,
it is also seen that different signs are used to differentiate the roles and identities of male and
female characters. Thus, the signs used for male and female characters in Tonka seem to
function as a way of gender differences. Since the language of texts is directly related to the
collective subconscious of a society, it can be useful to read texts in a critical manner to see
how language can be used as a tool of gender differences. Therefore, it is important for a
reader to focus on how a meaning is conveyed rather than what is told in order to better
understand the connotations emphasized in texts. Thus, the semiotic analysis method can
provide new perspectives to both readers and researchers who will work in the field in terms
of revealing the meaning relationships. For this reason, it is recommended that researchers
who want to investigate the deep meanings of the texts rather than their superficial meanings
should use the semiotic analysis method.
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ABSTRACT
Rabiga Satigalikyzy Syzdyk – Doctor of Philological Sciences (1972), Professor (1989),
Honored Scientist of the Republic of Kazakhstan (1989), Academician of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (2003). The Kazakh academician
conducted in-depth research in various fields of Kazakh linguistics and wrote numerous
works. The scientist was a talented real researcher, who paid great attention to the history of
the Kazakh language, the power of words, language norms, the culture of language use. The
scientist was a true philologist who studied linguistics and literature as a whole. In 1979, R.
Syzdyk was the first Kazakh woman in the field of linguistics to be elected a corresponding
member of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR. The academician was a linguist who
openly and clearly expressed her voice and opinions in the midst of the hectic social and
cultural life, especially on all issues related to language. She is the first scholars who wrote
works about Akhmet Baitursynuly, the founder of the Kazakh linguistics. The scientist also
made a significant contribution to the problems of language norms, spelling and orthoepy. She
participated in the development of the orthographic dictionary of the Kazakh language
published in 1960, and since then had worked hard on the publication of all orthographic
dictionaries. Her monograph "Language norm and its formation", published in 2001, is one of
the most complex works that provides a theoretical basis for scholars studying the problem of
norms. Kaiym Mukametkanov, a scientist and writer, says about her scientific works: “I don't
know your other books. Your spelling and punctuation guide is very special. Through this
book, you are a teacher to all of us. You will continue to be a teacher". This article examines
and evaluates the work of the scientist in the field of orthography.
Keywords: Rabiga Syzdyk, the Kazakh language, Kazakh orthography, language norms,
spelling dictionary
INTRODUCTION
Since the beginning of the study of human history, various definitions have been given to the
concept of writing. One of the oldest known definitions of writing is probably the words of
the ancient Greek philosopher Aristotle. The second part of Peri Hermeneias' work on logic
begins with a basic understanding of objects, concepts, and symbols. Before discussing nouns
and verbs that can be true or false as part of a sentence, Aristotle discusses how these
linguistic concepts relate to the objects and ideas of the material world: “Spoken words are a
symbol of the influence and desire of the soul; written words are symbols of spoken words.
Just as the letters are not the same for all people, so are the sounds, but just as the things that
are the images of these effects are the same, the desires expressed directly through these
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representations are the same for all people (1938: 115). Kazakh linguist Alimkhan Zhunusbek
indicates that writing consists of the alphabet, symbols and orthography. Here, the scientist
defines the alphabet as the phonetic structure of the language, the symbol as the shell of the
sound, and the orthographic rules as the national link of the alphabet and the symbol. “Writing
reform needs to find a comprehensive solution to these three issues,” he said. “Only then will
the original national alphabet be formed”(2017:13). The following significant changes in the
Kazakh writing occurred during the twentieth century and current century as well:
-The Kazakh national alphabet was created (1912)
-Kazakh writing changed from Arabic graphics to Latin graphics (1929)
-Kazakh writing changed from Latin graphics to Cyrillic graphics (1940)
-From Cyrillic graphics to Latin graphics (2017-2025)
Some believe that the occurrence of the historical events which took place in the last century
in the Kazakh script was in line with life requirements. However, at a time when we have
become an independent country and have the opportunity to freely study our history, we
understand that these changes are the results of a deliberate policy. After the change of the
script from Latin to Cyrillic in 1940, the first orthographic dictionary came out in 1941. By
orthography of the Kazakh language, we understand the rules of correct spelling. Following
the correct writing order or rule is the main indicator of the literacy. And the correct spelling
should be under the laws of our language. Only writing based on the rules of language will be
considered valid. The orthographic rules of the Kazakh language were first approved in 1923
and 1924 at the spelling conferences of the Kazakh language. At the spelling conference held
in Kyzylorda on June 2-4, 1929, due to the adoption of the Latin alphabet, spelling rules based
on this alphabet were approved. Then, in 1938, the spelling rules were amended again. This
rule also states that the sound symbols i, y are used instead of the double sounds yi / iy, uu /
uu. The first spelling dictionary was created in 1941 based on this year's rules. Spelling
dictionary a dictionary that shows the spelling of norms in a language [1, 7]. By the Decree of
the Presidium of the Supreme Soviet of the Kazakh SSR of June 5, 1957, changes and
additions were made to the basic rules of spelling of the Kazakh language. Following the
established rules, in 1963 the spelling dictionary was published. Then, in 1972 and 1978,
updated spelling dictionaries were published. On August 25, 1983, major changes and
additions were made to the rules of spelling of the Kazakh language, approved in 1957, and
their new edition was approved. This rule is the basis of the rules that are still in use today.
Rules of spelling of the Kazakh language (1983) consists of 9 sections: the spelling of letters;
the spelling of root words; words written separately; words written together; the spelling of
double words; writing suffixes; the spelling of shylau words; use of capital letters; word
transfer.
Linguist scholar A. Aldash writes: «The basis of the spelling norm, which is still used in the
communicative act of the society, was established in the "Rules of Kazakh orthography"
approved in 1983. And this collection of Rules was prepared and published by Academician
R. Syzdyk personally by doing a comprehensive analysis and selection of all situations and
factors in society and language». Further, we will be focusing on the main editor of these
rules Rabiga Syzdyk.
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MAIN PART
Rabiga Satigalikyzy Syzdyk – Doctor of Philological Sciences (1972), Professor (1989),
Honored Scientist of the Republic of Kazakhstan (1989), Academician of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (2003). The Kazakh academician
conducted in-depth research in various fields of Kazakh linguistics and wrote numerous
works. The scientist was a talented real researcher, who paid great attention to the history of
the Kazakh language, the power of words, language norms, and the culture of language use.
The scientist was a true philologist who studied linguistics and literature as a whole. In 1979,
R. Syzdyk was the first Kazakh woman in the field of linguistics to be elected a corresponding
member of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR. The academician was a linguist who
openly and clearly expressed her voice and opinions in the midst of the hectic social and
cultural life, especially on all issues related to language. She is the first scholars who wrote
works about Akhmet Baitursynuly, the founder of the Kazakh linguistics. She was born on
August 17, 1924, in the village of Oyil, Aktobe region. She came from an educated family.
During the repression time, her father Satigali was arrested for being called “an enemy of the
people” and had been killed. At that time Rabiga Syzdyk was only the 7th-grade student. She
and her siblings had difficult childhood. She always believed that their father was not an
enemy of the people he was a victim of injustice. She grew up brave, strong emotionally and
always was on the side of justice. She says: “All the virtues I have, such as perseverance,
pride, honesty, diligence, all come from my mother” [3]. A famous writer Mukhtar Auezov
says: “She is a very smart and cultured young lady. One of the peculiarities of her speech is
that she can speak to linguists and writers as well. She has a lot of ideas, and her power of
language is enough to spread that idea” [3]. Through these words, we can see the level of her
intelligence and personality. Despite her young age, she was well educated. Her language
competence was at a high level as well.
Table-1 Chronology of education and workplace [4]
Year
1940
1947
1951
1940 – 1994
1961 – 1967
1980 – 1994
Since 1994

Event
She graduated from the pedagogical school in Aktobe (Temir)
She graduated from the Kazakh Pedagogical Institute named after Abai
(now the Kazakh National Pedagogical University)
She graduated her postgraduate study from the Kazakh Pedagogical
Institute named after Abai
teacher at school, a teacher at pedagogical school, editor at the publishing
house “Mektep” (present “Rauan”), editor-in-chief
Head of the Department of History and Dialectology of the Kazakh
Language at the Institute of Linguistics named after A. Baitursynuly
Head of the Department of Language Culture at the Institute of Linguistics
named after A. Baitursynuly
Retired
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After she graduated from university it was difficult for her to find a job because of her father’s
name. She worked as an editor for the journal “Mektep”. While working there she noticed that
some words have different variations of spelling. That made her think that it should be
normalized and everyone should follow one specific spelling rule. That led her to the field of
the Kazakh orthography. The scientist made a significant contribution to the problems of
language norms, spelling and orthoepy. She participated in the development of the
orthographic dictionary of the Kazakh language published in 1960, and since then had worked
hard on the publication of all orthographic dictionaries.
Rabiga Syzdyk’s Main Works On The Kazakh Orthography:
-“Directory of orthography and punctuation of the Kazakh language” (1959, 1996)
-“Spelling and punctuation” (1996)
-“The determinant of the Kazakh language” (1947, 1959, 1996, 2000, 2018)
-“Language norm and its formation” (2001)
-“Language norm and its formation (codification)” (2014)
Her monograph “Language norm and its formation”, published in 2001, is one of the most
complex works that provides a theoretical basis for scholars studying the problem of norms.
Kaiym Mukametkanov, a scientist and writer, says about her scientific works: “I don't know
your other books. Your spelling and punctuation guide is very special. Through this book, you
are a teacher to all of us” [3]. Rabiga Syzdyk’s works about the Kazakh orthography covers
the topics about the principles of Kazakh orthography, orthographic rules, punctuation. She
also indicates reasons for the instability of orthographic rules. She writes that in the writing of
the Kazakh language four main principles are used:
-morphological (жұмысшы: jumis+shi = jumisshi not jumushshu);
-Phonemic (қашанғы: qashangi not qashanggi);
-Phonetic (самауыр: samauir not samovar);
-Historical and traditional (хабар: habar).
In her work “Language norm and its formation (codification)” (2014) she gives detailed
information about the Kazakh orthographic rules. Orthographic rules cover the following
issues:
1.Writing of some sounds;
2.Writing root words and affixes;
3.Spelling words together, separately and with a hyphen;
4.Writing shilau and odagay;
5.Use of capital letters;
6.Word transfer.
She also provides some reasons for the instability of orthographic rules: incorrect spelling
rules; improper teaching from school; lexicologists do not correctly explain and prove the
meaning of words; borrowed words; written together words; political interference;
As times shows it might turn out that some spelling rules are incorrect. In that cases the
authors are open to make changes into the rules as well as the spelling dictionaries. The next
reason is improper teaching from school. Some teachers may not pay proper attention to the
orthographic rules. One more reason is lexicologists do not correctly explain and prove the
meaning of words. The author believes that it’s up to lexicologists proving correctness of the
rules or finding its mistakes. Another reason is borrowed words.
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Some linguists believe that it’s better to keep the original version of the words whiles others
assure that we need to change them into Kazakh words. Rabiga Syzdyk in one of her last
articles says: “the idea of adapting and writing borrowed words following the laws of the
Kazakh language should be realized during the transition to the new Latin script” [5]. To
write some words together or separately is also one of the main issues. The last not the least
reason is political interference. That affects to the instability of orthographic rules as well.
One of the founders of the Kazakh linguistics Akhymet Baitursynuly writes: «it makes sense
to change the spelling so that it is better than before; there is no point or purpose in changing
it to be lower than before» [6]. Rabiga Syzdyk was open to make corrections to the
orthographic rules. In one of her last works she writes the following: “There are some
misconceptions in our previous spelling. That is, we have recognized the sounds й (y) and у
(u) as both voiced and unvoiced. Following the example of the Russian language, we came to
the conclusion that the sound й (y) is always subtle and the sound у (u) is always thick. That's
why we didn't write the letter i in front of the subtle й (y): би, тиек, киім, биік, имек, ирек,
иіс, ине. However, й (y) does not always sound subtle: мый, сый, қый, жый etc. However,
the bold form of the sound й (ый) is also marked with the letter и: бидай, диқан, риза, қария,
иық, дария, қағида, қиын, сиыр, Сағира, Қалима. Recognizing the sounds й, у as both
voiced and unvoiced, the transfer of the sounds ій, ый with a simple i, үу, үу with a simple у
sign caused serious difficulties in teaching, in distinguishing morphemes, in the division of
words into syllables”. By giving some examples, the scientist continues: “Therefore, in
spelling the state language of our independent country, we need to show the nature and true
essence of the Kazakh language. That is why we should write ый where is thick (мый,
мыйық, оқыйды, тасыйды, сый, сыйлау, сыйады, тый, тыйады, тыйылды), and ій where
is subtle (жібійді, ерійді, кемійді, тійеді, бійлейді). Similarly, we should write ұу where is
thick (сұу, сұуық, тұуыс, барұу, жұу, жұуық) and үу where is subtle (гүу, гүуледі, келүу,
жүрүу)” [7]. Rabiga Syzdyk cared for language so much. She believed that for the people to
live, the language must live. She also thought that knowledge of the language is the most
important thing to become a true fighter for the loss of nationality. She even gave perfect
comparison by saying that the precious food that nourishes the human body is in the mother's
milk, and the precious food that nourishes the soul is in the mother's language. The linguist
strongly declared that language is a national treasure. It is not an empty treasure, but a rich
heritage, the heritage of the people, the heritage of the nation, preserved for centuries. The
academician was a linguist who openly and clearly expressed her voice and opinions in the
midst of the hectic social and cultural life, especially on all issues related to language. She
also spoke about language situation at schools. “A child entering school must speak only his
mother tongue. The child should study in primary school only in his native language, not in
Russian or English. When learning three languages at once, the child does not have a mother
tongue. No poet, writer or artist can come from a person who does not have a native language.
Probably scientists, maybe a specialist, maybe even a famous person. But there is no cultural
knowledge”[8]. A well-known Kazakh poet Kasym Amanzholov composed a poem to Rabiga
Syzdyk. There he writes: “I wish Kazakhs to have many girls like you” [3]. That makes her a
person whom the Kazakh girls should look up to. Academician Myrzatay Sergaliuly said:
“There is no one among Kazakh scientists, especially among Kazakh women scientists, who
has written like Rabiga Galikyzy”[3]. By that we can clearly see that there is no linguist who
has reached her level of writing yet in some point.
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CONCLUSION
Rabiga Satigalikyzy Syzdyk – Doctor of Philological Sciences (1972), Professor (1989),
Honored Scientist of the Republic of Kazakhstan (1989), Academician of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (2003). Academician Rabiga Syzdyk
died on July 4, 2020, in Almaty at the age of 96. Rabiga Syzdyk was the author of 27 books
and more than 400 articles, including textbooks, dictionaries, scientific monographs, booklets,
several edited, supplemented and updated. 9 doctoral and 19 candidate dissertations were
defended under the scientific guidance of the scientist. The main scientific works of the
scientist are devoted to the history and grammar of the Kazakh language, language culture.
She proved that Abai Kunanbayuly's works played an important role in the foundation of
Kazakh written literature. She participated in the writing of “Explanatory dictionary of the
Kazakh language”, “Spelling dictionary of the Kazakh language”, “Dictionary of the Abai
language”, and other works. She studied the history of the Kazakh literary language in the 1519 centuries, the language of the chronicle of K. Zhalayir “Zhami-at-tauarikh”, the problems
of Kazakh language culture. Her works “Language of Abai's works”, “Syntactic structure of
Abai's poems”, “Words speak”, “Word music”, “Basic problems of Kazakh language
methods” and others were published. Her name is included in the Golden Book of the
Republic of Kazakhstan. In her last work Rabiga Syzdyk mentioned that they have not
mentioned in that work the history of orthographic normalization of the Kazakh language,
which should be a separate object of scientific research. By that she directs the next
generation of linguists. Due to R. Syzdyk's relentless pursuit of science, her works on the
study of the Kazakh literary language and the Kazakh linguistics, which comprehensively
analyzes the history of their formation, is unique.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyse feminist issues in the works of Virginia Woolf by
correlating them with the individualist and collectivist cultural dimension theorized by Geert
Hofstede (1991) in Cultures and organizations: Software of the mind, which will be
considered the main tool for the methodology section. By applying Hofstede’s grid of analysis
to Virginia Woolf’s novels, we can notice that the Victorian traditional way of life could be
associated with collectivist values. This happens since the so-called “angel in the house”, the
ideal for women in Victorian times, would first of all consider the good of the whole group,
or of the whole family, and only second she would think about herself. Mrs Ramsay in To the
Lighthouse is one such ideal woman. In contrast to her, Lily Briscoe the artist focuses on what
she would like to achieve individually, and she does not take into account the demands and
values of society. Katharine Hilbery in Night and Day has individualistic tendencies through
her breaking up with parental values – she is more attracted to maths and astronomy than to
literature as her parents are. She also prefers a less traditional role in marriage, in contrast to
Cassandra Otway. Mary Datchet is one of the characters who breaks free from the Victorian
ideal and traditional marriage, and focuses on militating for women’s suffrage. She also
chooses to work in spite of her fortune from her family allowing her not to. In The Years,
Rose supports the Suffragettes’ protests. Mary and Rose opt for values other than the
traditional ones, for a breaking free from the traditional collectivist values. In return, they
support the values of a less numerous collectivity at the time. Mrs Dalloway, the main
character from a novel with the same name, feels she lacks freedom due to submitting to the
collectivist values and traditional role in a family; she longs for individualistic values, by
contemplating her life. Orlando, from the novel with the same name, pursues his/her own
individualistic wishes, and seeks individualistic achievements. To conclude, feminist values
correlate with values of individual freedom.
BACKGROUND
In her essay A Room of One’s Own, Woolf claims that “a woman must have money and a
room of her own if she is to write fiction” (Woolf, 1977: 7). This statement expresses the wish
of women to achieve their full potential as individuals. At the same time, it marks a break
with tradition, when the Victorian ideal of the woman as “the angel in the house” was part of
the values in the society where Woolf lived. Woolf grew up in a family where the parents had
traditional values, where her mother was “the angel in the house” and her father believed that
only boys should go to public school. Woolf, however, did have the opportunity to have
access to her father’s library and “be self-educated” (Doolittle, 2015: 3). To Woolf, writing
fiction and having education goes hand in hand. To her, in order to be able to write fiction,
women should have received the necessary access to and opportunities of education: “Woolf
links fiction and the ability to write it to access to education. For Woolf, writing fiction
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requires being educated, so one can substitute the concept of education for fiction when it is
encountered in Woolf’s writing.” (Doolittle, 2015: 4) The reaction of Woolf to the values of
the society of her time and to the values she had been raised with in her family show a conflict
not only between traditional and modern values and mindsets, translated as the division
between traditional values and feminist values, but also a conflict between collectivist values
and individualist values. Individualist societies are “societies in which the interests of the
individual prevail over the interests of the group” (Hofstede 2010: 91), while collectivist
societies are “societies in which the interest of the group prevails over the interest of the
individual” (Hofstede, 2010: 90). When it comes to Woolf’s 1897 diary, “Diary-writing […]
also allows her to vent private rebellions and chart her own course” (Lounsberry, 2014: 12).
The main feature of this diary is that it “shows the young girl’s dislike of Victorian rites and
the anguish social pressures gave” (Lounsberry, 2014: 13). At fifteen, she also “shows
independence on religion as well” (Lounsberry, 2014: 13). During Woolf’s time, we notice a
change in the young generation from collectivist to individualist values. Both Woolf and her
friend Vita-Sackville West, for instance, strive towards an individualist mindset. The novel
Orlando: A Biography was dedicated to Vita Sackville-West, who longed for the priviledges
of education and personal achievements which were, traditionally, reserved to men. The
novel’s main character has an individualistic mindset, searching for the meaning of life and
struggling to write well throughout the ages and throughout the change from man to woman.
The mindset of the time was focused on questioning what had previously been accepted, on
questioning values, rules, and traditions:
Woolf and her contemporaries, such as T. S. Eliot and James Joyce, questioned everything in
society. This tendency to deconstruct and investigate is reflected in the critical nature of
Woolf’s works, especially regarding her assertion on the necessity of education for girls. Her
short work A Room of One’s Own explores this claim: in order for women to lead fulfilling
and self-actualizing lives, they must have equal access to the same quality education that men
receive. Education was very important to Woolf, and she was very aware of how privileged
she was to be educated. She did not take her fortunate upbringing for granted but used it
through her works to provide apt investigation and analysis of the education of girls.
(Doolittle, 2015: 4)
The novel Orlando questions everything, from the meaning of life to whether changing from
man to woman actually changes who someone is, to the very norms of the genre of biography.
The novel is made up as a fictional biography. The borders between reality and fantasy are
also questioned. Orlando’s change from man to woman, together with his/her living for ages,
and still being young looking, is also accepted as something normal, allowing Orlando to go
on with his/her life as a poet. The story is humorous, as Orlando discovers certain advantages
of being a woman. Orlando’s individualistic mindset remains unchanged and readers see
him/her going through many adventures as both man and woman. Defying a normal human’s
lifespan and the aging process can be seen as breaking free from society’s rules. Orlando also
questions the roles that are based on status traditionally (for a collectivist society) or based on
contract (for an individualistic society), in the modern society. Society had some expectations
by associating a certain behaviour due to the roles individuals should play whether they were
men or women. The other novels by Woolf also have this questioning mindset. To the
Lighthouse shows readers Lily Briscoe, the artist, who focuses on her own achievements as a
painter.
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Traditional expectations are embodied in Mrs Ramsay, the Victorian ideal of the “angel in the
house”, who suggests her she should marry, and Charles Tansley, who claims that women
cannot paint and cannot write. In the end of the novel, Lily will finish her painting. Both
Orlando and Lily struggle for personal achievement, which is an artistic product: a poem for
Orlando and a painting for Lily. Elizabeth Barrett in the novel Flush: A Biography will
symbolically feel better after she leaves her family, meaning their values, and goes for her
own. Her leaving is a departure from the traditional values which keep her imprisoned. Her
freedom in the novel is both literal and figurative, as after leaving her family’s house she can
achieve her potential as an individual. Rachel Virance in The Voyage Out has a similar path,
from feeling imprisoned figuratively in a London suburb, meaning in the values of a
collectivist society, to discovering personal freedom during her journey to South Africa, and
exploring her personal values. Rachel’s path can be compared to Woolf’s, who leaves her
traditional family’s values behind and discovers the individualism and freedom promoted by
the Bloomsbury group (Rose, 1986: 57). Katharine Hilbery, a character from the novel Night
and Day, is also an example that breaks free from family traditions, rules, and values. She is
more attracted to Mathematics and Astronomy than to literature. She refuses to continue the
family’s preoccupation with literature. Katharine Hilbery views marriage differently than her
family, and her perspective is presented in contrast to the traditional one of Cassandra Otway.
Mary Datchet also breaks free from the Victorian traditions and rules, by focusing on
militating for women’s suffrage and also by working, while her family’s fortune would allow
her not to. Rose, from The Years, also supports the Suffragettes’ protests. Both Mary and
Rose, by adhering to the values of the Suffragettes’ movement, adhere to a group that
encourages the struggle for individualism. They break free from the traditions and values that
had been set for the good of the collectivity, for the family, and not for the good of the
individual. Clarissa from the novel Mrs Dalloway reflects on the way she had made choices in
her life, which led her to marry a certain man and not another, and on her self-conscious role
in society while she prepares to host a party. She does not feel she had freedom in her life and
in her choices. Clarissa is living in a traditional, collectivist family and society, where she no
longer feels the freedom she had dreamt of in her youth. Her daughter Elizabeth has other
values, is interested in politics and modern history, dreams of becoming a doctor or farmer,
and prefers spending time in freedom in the countryside instead of London society parties
organized by her mother. Through this behaviour, readers notice how Elizabeth tries to break
free from the demands and values of society and to focus on what she personally wants.
While the accuracy of applying feminist approaches to Woolf’s essay and novels cannot be
questioned, these approaches can be completed and enriched by an analysis through the frame
of Geert Hofstede’s theory of the cultural dimensions, namely through the frame of the
individualism vs collectivism dimension.
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Methodology
Feminism is a usual approach to Woolf’s work. Caughie (in Berman, ed., 2016: 305) offers a
few titles of main research, as well as aspects where we can witness Woolf’s feminist views:
From the first full-length work on Woolf, Ruth Gruber’s, Virginia Woolf: A Study (1935),
based on her 1932 dissertation, to Naomi Black’s Virginia Woolf as Feminist (2004) and
beyond, scholars and common readers alike have linked Woolf and feminism. Herbert
Marder’s Feminism and Art: A Study of Virginia Woolf (1968); Jane Marcus’s edited
collections, New Feminist Essays on VirginiaWoolf (1981) and VirginiaWoolf: A Feminist
Slant (1983); Rachel Bowlby’s Virginia Woolf: Feminist Destinations (1988); Jane
Goldman’s The Feminist Aesthetics of Virginia Woolf (1998); Anne Fernald’s Virginia
Woolf: Feminism and the Reader (2006) – the titles proliferate. It almost goes without saying
that Woolf is feminist. Feminism informed her critique of British institutions, such as the
private home, the university, the British Museum, and Whitehall; her resistance to war,
patriotism, and nationalism; her concept of gender; her reading of history and literary
tradition; her narrative form, even the shape of her sentence. Characters such as Elizabeth
Barrett, Katharine Hilbery, Rachel Vinrace, Elizabeth Dalloway, Mary Datchett, Rose, Lily
Briscoe, and Orlando in Woolf’s novels share with the writer the fact that they are drawn to
individualist values, when it comes to their beliefs about family life, personal achievements,
and personal values. Resistance towards traditional values and beliefs results in questioning
whether or not these values benefit the individual. For example, Clarissa Dalloway questions
the idea of marriage in her youth, on several occasions, such as when it comes to her
independence towards her husband, in her discussions with Peter Walsh, as well as even when
it comes to not marrying at all, in her discussions with her friend Sally Seton. Clarissa has
longed since her youth for personal freedom during her marriage, which Richard, her current
husband, offers her:
She would marry a Prime Minister and stand at the top of a staircase; the perfect hostess he
called her (she had cried over it in her bedroom), she had the makings of the perfect hostess,
he said...
So she would still find herself arguing in St. James’s Park , still making out that she had been
right—and she had too—not to marry him. For in marriage a little licence, a little
independence there must be between people living together day in day out in the same house;
which Richard gave her, and she him. (Where was he this morning for instance? Some
committee, she never asked what.) But with Peter everything had to be shared; everything
gone into. (Woolf, 2002a) However, the wish of her rebellious youth to “reform the world”
together with Sally had been left aside, together with other aspirations to more personal
freedom. They both viewed in their youth marriage as a “catastrophe” to their personal
freedom, yet at present they are both married. Even if they both maintain a level of personal
independence, they long for more. The degree of their independence is measured by the
distance they take from society: Sally takes more distance, while Clarissa has become the
“perfect hostess”, as Peter Walsh had predicted in her youth. Clarissa looks back on her
memories with Sally with nostalgia, and on their enthusiasm to be free from the norms of
society back then. While Clarissa looks back with nostalgia on her past of strong individualist
values, other characters maintain their individualist outlook all the time, such as Orlando, Lily
Briscoe, Katharine Hilbery, Mary Datchet and Rose.
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Orlando never gives up his/ her wish to become a good writer, Lily Briscoe finishes her
painting, while Katharine Hilbery stands for her own beliefs and values which do not coincide
with those of her family. As for Mary and Rose, they are not conforming to traditional
Victorian values regarding the role of women and choose an alternative community that
supports their values, as well as their individual freedom. Other characters discover the
benefits of having an individualist mindset, such as Elizabeth Barrett, who becomes healthy,
and Rachel Vinrace, who finds discovers personal freedom with the occasion of her trip.
However, whereas Clarissa Dalloway reaches a compromise, with having freedom in her
marriage but at the same time being a perfect hostess, Rachel Vinrace refuses to return to a
society of collectivist values, after the trip where she explored her feelings, thoughts, and
freedom. Before she gets married, significantly, she dies from an illness she got while on her
trip. Isolation is a common feature of all the characters previously discussed. It is also a
frequent theme in Modernist literature. The characters, if they are feeling isolated, will
express themselves in a confessional mode, focusing on themselves and not on what is
external to them. They will think about themselves and only secondly about the others. Woolf
focuses in her works on the isolation of the individual that is caused by modern society.
Magda Long, in The bitter glass: demonic imagery in the novels of Virginia Woolf (1975)
writes about this issue in The Years, yet we can find it in all novels by Woolf. For instance,
“Orlando naturally loved solitary places, vast views, and to feel himself for ever and ever and
ever alone.” (Woolf, 2002b) There is no real communication between Clarissa and Richard
Dalloway, and feeling isolated makes her at the same time feel an extent of freedom from the
marriage rules she had rejected in her youth when talking with her friend Sally. Isolation is
experienced as a means of preserving their own identity and values throughout experiences
where the characters may need otherwise to think about the good of the group and of the
values imposed by the traditional, collectivist society. Had Elizabeth Barrett respected her
father’s rules, she wouldn’t have married Robert Browning and she wouldn’t have been free.
Robert Browning embodies her values and the lifestyle she prefers, as both of them are poets.
Otherwise, her personality is crushed under her family’s expectations and values which she
does not adhere to. As Rachel Vinrace has no choice after the trip but to abide by the
traditional values, symbolized by marriage, she breaks free, symbolically, through dying.
While her death is something that could be blamed on external factors and not a choice, it
symbolically shows how submitting to collectivist values would have killed her personality.
Lily Briscoe, Mary Datchett and Rose are characters that never marry, as they would be
expected to by the traditional mindset, and continue to pursue their individual interests:
painting, in the case of Lily, and supporting the Suffragettes, in the latter two cases. Mary
Datchett chooses to be independent and not marry, and also to work while she does not have
to. It is true that Mary had had an unsuccessful love experience with Ralph Denham, yet she
does not let this determine her value as a person. When Ralph proposes to her after all, she
realized he is not honest and rejects him. She does not see herself as depending on how
society would view her. She believes her value matters as an individual, and she continues
with the lifestyle that matters to her and that makes her an independent person. When it comes
to Orlando, readers can notice the situation is reversed when he/she explores life as a man and
then as a woman. As a man, Orlando is supported by Queen Elizabeth I, as she loved him. As
a woman, Orlando strikes readers as having more power, especially in the situation where
men are troubled by Orlando as a woman, who is very seductive. What is more, as a woman,
Orlando seems more mature, probably due to the life experience gained throughout the ages.
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Orlando starts out as a man, who in his youth is not very experienced, and goes on as a
woman, who makes use of the previous life experience. As a man, Orlando cannot write well,
but improves his/her skills as a woman. In this fantasy world, the issues regarding women not
being able to write and create, or paint, as Charles Tansley from To the Lighthouse claims, are
present in the part of life when Orlando is a man, not a woman. Everything seems reversed,
when dealing with the society’s expectations of Woolf’s times. The women previously
mentioned assert themselves in Woolf’s novels through their reflections. The readers feel that
they have a distinctive voice. Through the interior monologues, the readers understand their
aspirations and values that coincide with individualism. The confessional mode helps readers
side with the values of these characters, since the confessional mode prompts empathy. The
characters’ individualistic values prompt them to move away from the traditional values; the
latter are kept through power distance means. In the Victorian family and society, there was
inequality, and women generally had to obey the authority of men, as fathers and husbands.
The same held true at the larger level of society. The definition of power distance is the
following:
Power distance can therefore be defined as the extent to which the less powerful members of
institutions and organizations within a country expect and accept that power is distributed
unequally. Institutions are the basic elements of society, such as the family, the school, and
the community; organizations are the places where people work. (Hofstede, 2010: 61) The
traditional mindset meant high power distance, as authority was accepted and obeyed. This
mindset also correlated with collectivist values, as women, by obeying their fathers and
husbands, contributed to the good of the family as a group. A low power distance society
means that members should be equal. By trying to break free from the traditional roles, the
women in Woolf’s novels wished for both equality and individualistic pursuits.
RESULTS
By witnessing characters questioning the authority of tradition, readers notice a change in
values from collectivist to individualist, as well as from high power distance to low power
distance. These changes are reflected in the way in which the characters feel isolated. They
feel isolated since they believe that they are not understood by their family and by the larger
traditional society. In their isolation, they step back and judge the traditional values. They do
not feel that their personal values coincide with those held up by their family and by society.
Through the inner reflections, the characters analyse what sets them apart from their society’s
common values, and they analyse what their own values are. Through their interior
monologues, the characters reveal to the readers their mindframe. As a result, the readers
understand better the position of women such as Clarissa Dalloway, Elizabeth Dalloway,
Katharine Hilbery, Mary Datchett, Lily Briscoe, Rachel Vinrace, Rose, and Orlando. Orlando
makes the reader believe that, since chronologically he/she becomes a woman after he/she
was first a man, he/she should have been a woman after all. Most novels start with the
character in his/her childhood, and the readers witness the development of the character from
childhood to youth and or/to adulthood. Woolf suggests that, in his/her mature years, Orlando
grows to become a woman. The situation could be interpreted, on a symbolic level, as
Orlando accepting that he/she is a woman, and simply be him/herself, regardless of what role
society at any time can give to him/her and regardless of what values society can impose on
him/her. Feminism in Woolf’s works can be seen in correlation with a set of individualistic
values.
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It encourages these characters to pursue their own interests and values, if they are at odds with
the values that society at the time imposes on them. Some characters achieve the
individualistic mindset after being confronted with a crisis, between their own values and
those preached and imposed by society. This is the case of Katharine Hilbery, Mary Datchett,
Lily Briscoe, and Elizabeth Barrett. These are also the characters whose crises are resolved by
strengthening and maintaining their individual values and pursuits. They are at some point in
a dilemma, yet eventually they end up freed from the values imposed on them by their family
and by society. Rose in The Years seems at odds with what society and family expects of her
ever since she is a young girl, and she has a boyish behaviour. Her father mentions that she
does not behave like a lady, since her clothes are ragged. As an adult, she supports the
Suffragettes’ movement. Rachel Vinrace realizes that her values are at odds with those of
society, but cannot resolve the dilemma. Symbolically, she dies in the end of the novel. The
message is that collectivist societies can kill the personalities of individuals. Clarissa
Dalloway and Sally Seton start out as rebelling against values imposed by traditional, and thus
collectivist, society, yet in the end they adapt to the demands, while also maintaining a degree
of their independent spirit. Orlando suggests an independent spirit at all times due to his/her
ability to move on, suggested figuratively through his/her literal moving on across historical
ages, after his/her deceptions in love and in being appreciated for his/her writing skills. Other
characters, such as Cassandra Otway, and Mrs Ramsay, have personal values which coincide
with those put forth by society and family. They are examples of the traditional women, of the
Victorian ideal, through their own personal structure not just through the demands of society.
CONCLUSION
The issue with Woolf’s characters lies in the ways they are allowed to live according to their
own sets of values by their family and by society. Once their sets of values do not resonate
with those at the scale of the family and society, they may face problems regarding their
personal freedom and identity. Society and family may not allow them to be who they really
are, and they will need to take action for this. Virginia Woolf explains in her essay A Room of
One’s Own the necessity for having an individualistic society, but also a low power distance
one, as in this way women’s lives would improve by allowing them to choose what they
wanted their lives to be like. They would be allowed by society to make a choice regarding
their values, lifestyle and struggle for personal achievement. The characters in the novels
analysed in this paper are examples of this frame of mind. At the same time, the context of the
period shows the struggle between the two types of mindsets, traditional, collectivist and
modern, individualist. The isolation specific to Modernist characters suggests a turn inward,
not only to confession mode, but also to an analysis of one’s personal values, beliefs, and
needs. The ones mostly in need of this were women. This is exemplified by the Suffragettes’
movement. Since Victorian society was high power distance, a change could only be achieved
through revolution and rebellions. Hofstede claims that this is the usual way for achieving
change in high power distance cultures, and the society portrayed in Woolf’s novels is no
exception. On the one hand, there is an acceptance of traditions and authority of the Victorian
times, and on the other hand, there is questioning and striving for change during the
Modernist period. Woolf’s writings deal with the issue of individual freedom within the
constraints of society, through imposed rules and values, a theme which had been previously
explored by philosophers.
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For example, regarding the issue of individualism versus collectivism, readers may recall
John Stuart’s Mill question: “What, then, is the rightful limit to the sovereignty of the
individual over himself? Where does the authority of society begin? How much of human life
should be assigned to individuality, and how much to society?” (Mill 2021) in relation to
Woolf’s concern with the freedom of women in society. Woolf prompts her readers to ask
themselves these questions. Her characters’ situations illustrate these dilemmas, together with
showing consequences of a society that restraints individuals’ freedom, at least through a
traditional mindset.
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA ANA-OĞUL MÜNASİBƏTLƏRİ
Aynur Aydın qızı Fərəcova
Azərbaycan Texniki Universiteti, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ORCID: 0000-0002-9416-3235
XÜLASƏ
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ananın heç kimlə əvəz olunmayan mövqeyi vardır. Analar
oğul qəhrəmanlarını təkcə südləri ilə deyil, həm də lirik-mənəvi duyğuları ilə qidalandırır,
onların əsl humanist keyfiyyətlərə malik qəhrəmanlar kimi yetişməsində müstəsna rol
oynayırlar. Oğuz qəhrəmanları da öz psixoloji cizgilərinin bütün coşqunluğunu atalarından
alırlarsa, analardan da təmkinli, səbirli olmağı öyrənirlər. Dastanın üçüncü boyunda məclisdə
bəylər Baybörənin bir oğlunun olması üçün Allaha dua edəndə Baybican bəy də ayağa durub
bəylərdən xahiş edir ki, onun da qızının olması üçün Allaha dua etsinlər. Göründüyü kimi,
oğuzlar üçün oğlan övladının da, qız övladının da öz dəyəri, öz yeri və qədir-qiyməti var.
Baybörə oğlan həsrəti ilə yaşayırsa, Baybican da qız övladı istəyir. T.Hacıyev bununla bağlı
qeyd edir ki, türkün erkək və dişi övlada ictimai baxımdan uyğun baxışı, ögey-doğma
münasibətdə olmaması dil vahidlərinin lüğəti mənasında da görünür: həm qıza, həm də oğlana
“oğul” deyilməsi, bacının “qız qardaşı” adlandırılması bu cəhəti əks etdirir. “Qazan bəyin
oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da da Qazan öz oğlu ilə yeddi günlük ova gedir. Onun
arvadı xan qızı Boyu uzun Burla xatun eynilə Dirsə xanın arvadı kimi düşünür və hərəkət
edir. “Dirsə xan oğlu Buğac xan” boyunda ana namərd xəyanətinin qurbanı olmuş oğlunu
xilas edir. Burada biz ananı təkcə fədakar qadın kimi görmürük. O, eyni zamanda müdrik
insandır. Buğaca namərd toruna düşərək öz doğma oğlunu öldürməyə qalxmış atasına
qəzəblənməməyi, onu bağışlamağı məsləhət görür. Kristal mənəvi-əxlaqi dəyərlər daşıyıcısı
olan hər bir oğuz qəhrəmanı kimi Buğac da anasının sözünü qəbul edir. Oğuz qəhərmanların
anasına münasibəti “Salur Qzanın evinin yağmalanması” boyunda daha səciyyəvi şəkildə öz
təcəssümünü tapmışdır. Yağmalanmış evini, ailəsini xilas etməyə gedən Qazan ilk növbədə
anasından ötrü narahat olur. Qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Oğul-Ana
münasibətləri bu verilən nümunələrlə məhdudlaşmır. Dastandan bu xətlərə dair çox
nümunələr gətirmək olar. Biz daha çox səciyyəvi, tipik nümunələrə üstünlük verdik.
Dastandan müraciət etdiyimiz və etmədiyimiz bütün nümunələr qəhrəman obrazını həm ana,
həm də oğul kimi xarakter keyfiyyətləri ilə təqdim edir.
Açar Sözlər: ana, fədakar, qız, dastan, övlad
MOTHER-SON RELATIONS IN THE EPOS “KITABI-DADA GORGUD”
ABSTRACT
Just as sons and daughters have their place in Oguz, so does the mother have an irreplaceable
position. Mothers feed their son heroes not only with their milk, but also with their lyrical and
spiritual feelings, and play an exceptional role in their development as heroes with true
humanistic qualities. If the Oghuz heroes get all the enthusiasm of their psychological traits
from their fathers, they also learn to be restrained and patient from their mothers. In the third
part of the saga, when the beys prayed to God for Baybora to have a son, Baybijan bey also
stood up and asked the beys to pray for God to have a daughter. Apparently, for Oguzs, both
boys and girls have their own value and place.
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If Baybora longs for a boy, Baybijan also wants a girl. In "Boy Bey's son Uruz Bey's prison",
Kazan goes hunting with his son for seven days. His wife, the khan's daughter Boyu Uzun
Burla Khatun, thinks and acts like Dirsa khan's wife. In "Dirsa khan oglu Bugaj khan" the
mother saves her son, who was a victim of cowardly betrayal. Here we do not see the mother
only as a selfless woman. He is also a wise man. The bull advises not to be angry with his
father, who fell into the trap of a fool and tried to kill his own son, but to forgive him. Like
every Oghuz hero who carries crystal moral values, Bugaj accepts his mother's word. The
attitude of the Oghuz heroes to their mother is more characteristic of "The looting of Salur
Gza's house". Kazan, who is going to save his looted house and family, is primarily worried
about his mother. It should be noted that the son-mother relationship in the epos "Kitabi-Dada
Gorgud" is not limited to these examples. There are many examples of these lines in the saga.
We preferred more typical, typical examples. All the examples from the saga, which we refer
to and which we do not, present the image of the hero with both mother and son character
traits.
Keywords: mother, selfless, girl, saga, child
GİRİŞ
“Kitabi-Dədə Qorqud”eposu Azərbaycan folklorşünaslığı və filologiyası, ümumiyyətlə isə,
bütün humanitar-ictimai elmlər üçün çox əhəmiyyəti bir mənbədir. Belə ki, Azərbaycan
folklorunu, ədəbiyyatını, dilini, tarixini, etnoqrafiyasını, etnopsixologiyasını və s. bu abidədən
kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir. “Kitabi-Dədə Qorqud” bu cəhətdən ən etibarlı
qaynaq, ən mükəmməl şifahi tarixdir. Abidəyə böyük önəm verən Ulu Öndər H.Əliyev yazır:
“Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli mənəvi dəyərlərimiz “Kitabi-Dədə
Qorqud” eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos bizim ümumi sərvətimizdir və hər bir
azərbaycanlı onunla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Dastanın məzmununu, mənasını, onun hər bir
kəlməsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir. Bu, bizim ana kitabımızdır
və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini, xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı
bir o qədər də çox sevəcəkdir” (1, 8). Folklorumuzun, ədəbiyyatımızın, dilimizin və
tariximizin kökləri bu dastana gedib çıxmaqla qalmır, ondan da keçməklə tarixin ən dərin
qatlarına doğru uzanır. Prof. Yaşar Qarayev yazır: “Min üç yüz ildir ki, Qorqud xalqın qan və
gen yaddaşı kimi yaşayır və özündən əvvəlki min üç yüz ilin də bədii və genetik arxetipini hər
sətrində, hər sözündə yaşadır. Üstəlik, növbəti, min üç yüz il üçün də ən sabit, etibarlı,
mənəvi-əxlaqi kodlar və genlər yenə bu «ana kitabın» bətnində və ruhunda qorunub saxlanır.
Müstəqillikdə minillik və əbədilik üçün əsaslar, xalqlarla kültürlər, yer və göy, torpaq və
millət, təbiət və ekologiya arasında davranış və rəftar kodeksi, qanun və ana yasa... hamısı,
hamısı öz əksini bu kitabda tapır. Və müstəqillik dövründə də Qorqud yenidən mənəvi
intibahın simvolu, milli heysiyyətin və özünüdərkin sənədi olur» (2, 4). Dastanşünas alim
Yeganə İsmayılova da yazır ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı «Kitabi-Dədə Qorqud»la sıx və
qırılmaz tellərlə bağlıdır. XIX əsrdən elm aləminə bəlli olub, Azərbaycan elmi və ədəbi
düşüncə dövriyyəsinə XX əsrin birinci yarısında daxil olmuş «Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsi
elə həmin zamandan milli ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənətimizə güclü şəkildə təsir etməyə
başlamışdır. Həmin təsir fasiləsiz olmuş, onilliklər keçdikcə abidənin ədəbiyyatımıza təsiri
getdikcə güclənmiş, «Kitabi-Dədə Qorqud»un obrazlar aləmi, ideya və mövzuları ilə bağlı
çoxsaylı nəsr, nəzm və dram əsərləri yazılmış və bu proses indi də davam etməkdədir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan tarixinin bütün kəşməkeşlərini özündə inikas edərək
onun ayrılmaz, qopmaz parçası olmuş və bizimlə birgə milli müstəqilliyə qovuşmuşdur.
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Abidə XX əsr sovet totalitarizminin, stalinizmin bütün amansız zərbələrinə sinə gərərək milli
varlığımızı dağılmağa qoymamışdır. Özündə Azərbaycan-oğuz xalqının birliyi və vəhdəti
ideyalarını daşıyan «Kitabi-Dədə Qorqud» XX əsr tarixinin ən dəhşətli çağlarında
ziyalılarımızı sınmağa qoymamış, abidədə daşınan milli birlik, vəhdət və bütövlük ideyaları
ədəbiyyat və incəsənətimizə nüfuz edərək kütlələr arasında yayılmış və xalqın mənəviyyatını
dağılıb məhv olmaqdan qorumuşdur. «Kitabi-Dədə Qorqud» müasir ədəbi düşüncəni daim
milli ideyalarla zənginləşdirmiş və ədəbiyyatda yaşayan bu ideyalar xalqımızı müstəqillik
uğrunda mübarizəyə qaldıraraq müstəqilliyə qovuşdurmuşdur. (3, 4-5). “Kitabi-Dədə
Qorqud”da ana-oğul münasibətləri mövzusu müasir zaman, milli-mənəvi dəyərlər və müasir
mənəviyyatla müəyyənləşən aktual bir mövzudur. Dastanda həm analar, həm də oğul
qəhrəmanların mənəvi xüsusiyyətləri Türk xalqlarının milli psixologiyasını ifadə edir. Eposda
oğul və qız övladlarının öz yeri olduğu kimi, ananın da heç kimlə əvəz olunmayan mövqeyi
vardır. Analar oğul qəhrəmanlarını təkcə südləri ilə deyil, həm də lirik-mənəvi duyğuları ilə
qidalandırır, onların əsl humanist keyfiyyətlərə malik qəhrəmanlar kimi yetişməsində
müstəsna rol oynayırlar. Oğuz qəhrəmanları da öz psixoloji cizgilərinin bütün coşqunluğunu
atalarından alırlarsa, analardan da təmkinli, səbirli olmağı öyrənirlər. Dastanın üçüncü
boyunda məclisdə bəylər Baybörənin bir oğlunun olması üçün Allaha dua edəndə Baybican
bəy də ayağa durub bəylərdən xahiş edir ki, onun da qızının olması üçün Allaha dua etsinlər:
“Bəglər, mənim dəxi həqqimə bir dua eylən. Allah-təala mana da bir qız verə”, – dedi” (4,
52). Göründüyü kimi, oğuzlar üçün oğlan övladının da, qız övladının da öz dəyəri, öz yeri və
qədir-qiyməti var. Baybörə oğlan həsrəti ilə yaşayırsa, Baybican da qız övladı istəyir.
T.Hacıyev bununla bağlı qeyd edir ki, türkün erkək və dişi övlada ictimai baxımdan uyğun
baxışı, ögey-doğma münasibətdə olmaması dil vahidlərinin lüğəti mənasında da görünür: həm
qıza, həm də oğlana “oğul” deyilməsi, bacının “qız qardaşı” adlandırılması bu cəhəti əks
etdirir (5, 16). Qeyd edək ki, dastanda oğulların qəhrəmanlıq psixolgiyası ana- oğul
münasibətlərində öz təcəssümünü tapmışdır. Atalar öz oğullarının ilk hünərinə sevindikləri
kimi, abidədə anaların da eyni cür hissləri təsvir olunmuşdur. Eposun “Dirsə xan oğlu Buğac
xan” boyunda Dirsə xan oğlu ilə ova gedir. Onun arvadı “oğlancığımın ilk avıdır” – deyü,
atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. “Qanlı Oğuz bəglərin toylıyayım” –
dedi” (4, 38). “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da da Qazan öz oğlu ilə yeddi
günlük ova gedir. Onun arvadı xan qızı Boyu uzun Burla xatun eynilə Dirsə xanın arvadı kimi
düşünür və hərəkət edir: “Atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı.
Oğlancığımın ilk avıdır; qanlu oğuz bəglərin toylıyayım” – dedi” (4, 72). “Dirsə xan oğlu
Buğac xan” boyunda ana namərd xəyanətinin qurbanı olmuş oğlunu xilas edir. Burada biz
ananı təkcə fədakar qadın kimi görmürük. O, eyni zamanda müdrik insandır. Buğaca namərd
toruna düşərək öz doğma oğlunu öldürməyə qalxmış atasına qəzəblənməməyi, onu
bağışlamağı məsləhət görür. Kristal mənəvi-əxlaqi dəyərlər daşıyıcısı olan hər bir oğuz
qəhrəmanı kimi Buğac da anasının sözünü qəbul edir. Oğuz qəhərmanların anasına
münasibəti “Salur Qzanın evinin yağmalanması” boyunda daha səciyyəvi şəkildə öz
təcəssümünü tapmışdır. Yağmalanmış evini, ailəsini xilas etməyə gedən Qazan ilk növbədə
anasından ötrü narahat olur: “Qaracıq çoban, anamı kafərdən diləyəyim, at ayağı altında
qalmasun”, – dedi” (4, 48). Qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Oğul-Ana
münasibətləri bu verilən nümunələrlə məhdudlaşmır. Dastandan bu xətlərə dair çox
nümunələr gətirmək olar. Biz daha çox səciyyəvi, tipik nümunələrə üstünlük verdik. Beləliklə,
dünya xalqlarının qəhrəmanlıq eposları tipoloji baxımdan universal cəhətlərə malikdir. Hər bir
qəhrəmanının mənəvi xüsusiyətləri onu yaradan xalqın milli psixologiyasını ifadə edir.
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Məhz milli psixologiya hər bir milli epos qəhrəmanını digərlərindən fərqləndirən əsas poetik
keyfiyyət kimi çıxış edir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Türk xalqları üçün müqəddəs
olan Oğul-Ana münasibətləri özünü ən yüksək formada göstərmişdir. Bütün dünyaya nümunə
olacaq qədər böyük dəyərlərimizi bu gün də yaşatmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etmək
hamımızın müqəddəs vəzifəsi olmalıdır.
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ŞƏXSIYYƏTIN TEMPERAMENT XASSƏLƏRININ CINS FƏRQLƏRI
Turanə Əhmədağa qızı Hüseynova
ARTİ-nin Psixologiya və xüsusi təhsil şöbəsinin baş mütəxəssisi
0000-0002-8155-451X
XÜLASƏ
Məqalədə bir şəxsiyyətin temperament keyfiyyətlərində cins fərqləri problemi araşdırılmışdır.
Mizaç plastisiyası, somatip bağları, şəxsiyyət və temperamentin özünü qiymətləndirməsi ilə
bağlı cinsiyyət fərqləri, başqaları haqqında fərdi fikir ifadə etməsinin kişi və qadının
temperament keyfiyyətlərindən asılılığı təsdiq edilmişdir.
Açar sözlər: temperament, şəxsiyyət, cins, xassə, təkamül, təsnifat
GENDER DIFFERENCES IN TEMPERAMENTAL CHARACTERISTICS OF A
PERSON
ABSTRACT
In the article the problem of gender differences in the temperamental qualities of a personality
are examined. The genderdifferences data about the temperament plasticity, the somatype
bonds, the selfestimation of a personality and temperament. The dependence of expression of
personal opinion about others on temperamental qualities of man and woman is confirmed.
Keywords: temperament, personality, gender, texture, evolution, classification
Половые различия темпераментных особенностей личности
В статье рассматривается проблема гендерных различий в темпераментных качествах
личности. Гендерныеразличия свидетельствуют о пластичности темперамента,
соматотипных связях, самооценке личности и темперамента.Подтверждается
зависимость выражения личного мнения о других от темпераментных качеств
мужчины и женщины.
Ключевые слова: темперамент, личность, пол, свойства, эволюция, классификация
GİRİŞ
Temperament insanın ətraf aləmdə baş verənlərə reaksiyasını, onun intensivliyini, dinamikasını
əks etdirir. K.N.Kornilov temperamenti insan davranışının dinamikası ilə əlaqələndirərək onun
öyrənilməsinə bu aspektdən yanaşmanı məqsədəuyğun hesab edirdi. O, temperament tiplərini
aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə səciyyələndirir :
1) cəld və güclü bələdləşməyə meyilli olanlar: əzələli-fəal tip;
2) cəld və zəif bələdləşməyə meyilli olanlar: əzələli-passiv tip;
3) ləng və güclü bələdləşməyə meyilli olanlar: sensor-fəal tip;
4) ləng və zəif bələdləşməyə meyilli olanlar: sensor-passiv tip.
V.S.Merlin də temperament xassələrini psixofizioloji istiqamətdə səciyyələndirən tədqiqtaçılardandır. O, temperament tiplərinin təlim prosesində təzahür xüsusiyyətlərinin xarakterini aydınlaşdırmış, hər bir temperament tipinə xas olan cəhətləri ayırd etmiş, bu xassələrin
davranışda nizamlayıcı rolunun izahını vermişdir. V.S.Merlinin yetirməsi V.V.Belaus riyazi
modelin köməyi ilə temperamenti 2 yerə böldü.
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A tipinə malik olanlar güclü oyanmaları, yüksək və zəif dinamik ləngimə, ekstroversiya,
plastiklik, qayğısızlıq, yüksək və zəif emosionallıqları ilə xarakterizə olunurlar. B tipinə malik
olanlara isə zəif oyanma, yüksək və aşağı qıcıqlanma, introversiya, lənglik və həyacanlılıq
xasdır. Polşa tədqiqatçısı Y.Strelyau temperamentin insan bədəninin konstitusional quruluşu
ilə bağlılığı haqqındakı fikirlərlə kifayətlənməyərək onun həyata, fəaliyyətə uyğunlaşması
kimi məsələlərə də diqqət yetirməyin vacibliyini önə çəkdi. O, İ.P.Pavlovun insanın ətraf
mühitə adaptasiyasında temperamentin rolu və D.Hebbin qıcıqlanmanın optimal səviyyəsi
haqqındakı yanaşmalara əsaslanaraq bu sahədə daha irəli getdi. Beləliklə, Y.Strelyau özünün
temperamentin nizamlayıcı rolu haqqında nəzəriyyəsini yaratdı. Y.Strelyau temperamentin
fundamental xarakteri olaraq onun stimullara qarşı reaktivliyini (insan orqanizminin qıcıqlayıcı
təsirlərə qarşı cavab reaksiyalarının həcmi, miqdarı, həssaslıq, dözümlülük və işəqabilliyi) və
aktivliyini (davranış aktlarının intensivliyi, müddəti, hərəkətlərin həcmi və əhatə dairəsi)
qəbul edirdi. Y.Strelyaunun nəzəriyyəsində bir sıra müddəalar ümumiləşdirilir:
 Davranışın formal xarakteristikasına - intensivliyinə (energetik aspekt) və zamana (temporal
aspekt) münasibətdə stabil fərdi fərqlərdən danışmaq olar.
 İntensivlik və zaman keyfiyyətinə görə temperament bütün canlılar üçün də xarakterizə
olunur.
 Temperamentin xarakteristikası bioloji təkamülün nəticəsi olduğundan onun fərdi təzahürləri
orta təsirlərə malik olmayıb genetik bazaya malikdir.
Digər tədqiqatçılar, P.V.Simonov və P.M.Yerşov temperamentlə bağlı apardıqları araşdırmalarda İ.Pavlovun təsnifatı əsasında onun bir sıra xüsusiyyətlərinin təsvirini vermişlər :
- xolerik - güclü, oyanıq, səbatsız;
- melanxolik - zəif;
- sanqvinik - güclü, səbatlı, hərəkətli;
- fleqmatik - güclü, səbatlı, inersiyalı.
Aktivliyin ölçülməsi temperamnet xassələrinin gender fərqlərinin təhlil edildiyi dörd
tədqiqatda (T.C.Gleason 2005, B.B.Lahey,2008) və bir cross-mədəni tədqiqat (C.C.Porter,
2005) geniş yaş aralığında (doğumdan 9 ilədək) qiymətləndirilmişdir. Dörd tədqiqatda
oğlanların qızlardan daha aktiv olduğunu göstərmişdir.1 P.V.Simonov və P.M.Yerşova görə,
güclü tip hiddətlənməyə, özündən çıxmağa, zəif tip qorxmağa meyillidir. Sanqviniklərə
müsbət emosiyalara sahibolma xasdır. Fleqmatiklər isə öz emosiyalarını ətrafdakılara hiss
etdirmirlər. Danimarka rəssamı X.Bidstrup skamyada oturarkən yanına qoyduğu şlyapanınbaşqası tərəfindən əzildiyini görərkən müxtəlif temperament tiplərinə malik olan şəxslərin
reaksiyasını təsvir etmişdir: xolerik özündən çıxır, melanxolik kədərlənir, sanqvinik gülür,
fleqamatik isə hirslənərək onu öz başına keçirir. V.M.Rusalov temperamenti - özündə insan
psixikasının müstəqil baza qurulmalarını ifadə etməklə onun xarakteristik xüsusiyyətlərinin
məzmun zənginliyini yaradan psixo-sosio-bioloji kateqoriya adlandırır. V.M.Rusalovun
izahında temperament bütövlükdə insanın fərdiliyini, şəxsiyyətini tam ifadə etmir. O, ümumi
konstitusiya daxilində (ana bətnində) inkişaf edərək, hələ uşaqlıqdan insanın iştirakçısı olduğu
fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşır.

1
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Əgər klassik mənbələrdə temperamentin humoral (Hippokrat) və somatik (Kreçmer, Şeldon,
Lazurski) təsnifatından bəhs edilirdisə, müasir dövrdə daha çox psixobioloji determinasıyasına üstünlük verilməklə onun sinir sisteminin xassələrindən asılı olması, insanın
psixoloji görünüşündə təzahür etməsi fikri önə çəkilir . V.M.Rusalov hesab edir ki, insanın
temperament tipini onun nitq davranışında yetərincə müəyyən etmək mümkündür. Bu zaman
aşağıdakı xarakteristikalar diaqnostik əlamətlər kimi götürülür: intonasiyanın qalxıb-enməsi;
deyilişlərin müddəti; partnyora müraciətin tezliyi; söhbətə qoşulmanın asanlığı; perseverasiya
(qeyri-iradi, ardıcıl olaraq təkrarlanan ifadələr); səsin yüksəkliyi; nitqin axıcılığı, anlaşıqlığı;
cavabların tezliyi; fasilələr-durğunluqlar; nidalardan istifadə; qrammatik pozuntular və yenidənqurulmalar. Əgər danışan şəxs iradənin gücü ilə söhbətin mahiyyətindən yayınaraq onun yalnız
formal tərəflərinə mərkəzləşirsə, temperamentin etibarlı mənzərəsini əldə etmək mümkündür. İnsan
təbiətinə görə biokimyəvi, biomexaniki, neyrofizioloji və digər xassələrin normalarına malikdir.
Nəticədə insanda əzələ-sinir sisteminin, hərəkət sisteminin fərdi inkişafı baş verir. Bu
xassələr əmmə refleksindən başlayaraq oyun, təlim və əmək fəaliyyətinə qədər, insanın
genetik davamlılığına əsaslanaraq fərdi hərəkət tərzini, iş üslubunu, fəaliyyət üslubunu
formalaşdırır. Bu üslubda elastiklik, sürət, emosional özünəməxsusluq və temperamentə xas
olan digər xüsusiyyətlər yaranaraq müxtəlif fəaliyyət növlərinin yerinə yetirilməsini, bədənin
enerji balansının düzgün tənzimlənməsini, israf edilməsini və yenidən hasil olunmasının
təmin edir. Beləliklə, temperamentin başlıca vəzifəsi insan orqanizminin enerji balansını
nizamlamaqdır. Bundan çıxış edərək V.M.Rusalov temperament anlayışının mahiyyətini izah
edərək ona aşağıdakı tələblərə cavab verən psixoloji xassələri aid edir:
temperament fəaliyyətin formal aspektini ifadə etməklə onun məqsədindən, mahiyyətindən
və motivindən asılı deyildir;
enerji gərginliyinin fərdi-tipik ölçüsü və insanın dünyaya, özünə münasibətini xarakterizə
edir;
universaldır, həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində özünü göstərir;
hələ uşaqlıqdan onu təyin etmək mümkündür;
insanın həyatı boyu özünün davamlılığını qoruyub saxlayır;
bioloji altsistemlər: əsəb, humoral, bədən sxemi və d. ilə yüksək səviyyədə korrelyasiya
olunur;
nəsildən-nəslə ötürülür.
V.M.Rusalov temperament haqqında öz nəzəriyyəsini yaradarkən P.K.Anoxinin anadangəlmə
funksional sistem və hər hansı davranış aktının korreksiyası haqqındakı təliminə əsaslanırdı.
Onun yeni fikirləri psixologiyada temperamentə daha çox formal davranış ölçüləri sistemi,
funksional sistemin müxtəlif bloklarının fundamental xüsusiyyətləri kimi izah etməyə imkan
verdi. Əgər insanın həyat fəaliyyətinə bütün davranış aktları kontekstində yanaşsaq, onların
hər birinin 4 blokdan əmələ gəldiyini görə bilərik:
 afferent sintez (sensor informasiyaların bütün kanallardan toplanması);
 proqramlaşdırma (qərar qəbulu);
 icra;
 əks əlaqə.
Birinci blok: orqanizmin mühitlə əlaqəsindəki gərginlik dərəcəsini təsvir edir.
İkinci blok: bir proqramdan digərinə keçərkən davranışın çətinliklərini ifadə edir.
Üçüncü blok: bu və digər davranış proqramının yerinə yetirilmə tezliyini bildirir.
Dördüncü blok: əks əlaqəni- nəzərdə tutulmuş real nəticələrin əldə edilməsində uyğunsuzluqların hiss edilməsi həssaslığını bildirir.

200

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

V.M.Rusalova görə tepmeramentin quruluşu
Əşyavi-bələdləyici fəallıq
1.Enerjililik
Аfferent sintez
5.Sosial enerji
Subyekt-bələdləyici
fəallıq

Emosionallıq
2.Plastiklik
Proqramlaşdırma
6. Sosialplastiklik
Emosionallıq

3.Sürət
İcra
7. Sosialsürət

4. Emosionallıq
Əks əlaqə
8. Sosial emosionallıq

Əşyavi enerjililik əqli və fiziki gərginlik arzusunu, gücün artıqlığını və ya itməsini xarakterizə
edir. Sosial enerjililik ünsiyyətə açıqlığı, əlaqələrin genişliyini, qurulmasındakı asanlığı ifadə
edir. Əşyavi plastiklik təfəkkürün çevikliyini, bir fəaliyyət növündən digərinə keçmək
qabiliyyətini, müxtəlifliyə canatmanı ifadə edir. Sosial plastikaya ünsiyyət çətinliyi,
maraqsızlıq, ləngimə, sosial proqramların genişliyi, qarşılıqlı əlaqələrin təbiiliyi aiddir.
Əşyavi temp dedikdə motor-hərəki əməliyyatların sürəti, sosial temp dedikdə - nitq fəallığı,
verballaşdırma qabiliyyəti başa düşülür. Əşyavi emosionallığa V.M.Rusalov real nəticələrin
arzu olunan nəticələrə uyğunluğuna qarşı həssaslığı aid edir. Burada uyğunsuzluğa qarşı
yüksək həssaslıq neqativ emosiyalara sahibolma ilə ifadə edilir. Sosial emosionallıq olaraq
ünsiyyətdə özünəəminlik hissetmə, emosional senzitivlik, ünsiyyətdə uğursuzluq zamanı
həyəcanın ölçüsünü bildirir. V.S.Merlinin təhlillərindən bu qənaətə gəlmək olur ki,
temperament xassələrini öyrənərkən daha çox hərəki metodlara üstünlük verilməlidir. R.İ.Əliyev
anadangəlmə xassə olan temperamentin mühüm əlamətlər bazası rolunu oynamasına
baxmayaraq, şəxsiyyətin yalnız dinamik xassələrini səciyyələndirdiyini bildirir. Bunlara
mütəəəssirlik, emosionallıq, impulsivlik və çılğınlıq daxildir. Müəllifə görə, mütəəəsirik müxtəlif qıcıqlayıcıların təsir dərəcəsi və hafizədə onun hifz olunması müddəti, bu təsirə verdiyi
reaksiyanın gücüdür. Emosionallıq - emosional proseslər və vəziyyətin dərinliyi, məzmunu,
keyfiyyəti, sürəti və dinamikliyin təzahürüdür. İmpulsivlik - xarici qıcıqlayıcıların təsiri altında
insanın gözlənilmədən təzahür edən emosional fəaliyyəti və ona verdiyi cavab reaksiyasıdır.
Aparılan tədqiqatlara əsasən kişi cinsi qadın cinsinə nisbətən, impulsivliyin müxtəlif növləri
ilə daha yüksək korrelyasiya göstərməmişdir.2Çılğınlıq - insanın hər hansı bir həyat hadisəsinə, hətta buna əsaslı səbəb belə olmadan göstərdiyi yüksək narahatlıqdır. Temperamentin bu
xüsusiyyətləri, R.İ.Əliyevə görə, insan qabiliyyətlərinin təzahürünə və inkişafına təsir edən
xarakterik əlamətlər kimi qiymətləndirilir. Temperamentin əhəmiyyətli xassəsi onun
ekstraversiya və introversiyalılığıdır. L.A.Vyatkina ekstroversiyalı şagirdlərlə rollu oyunlar
təşkil edərkən onlarla necə rəftar etməyin yollarını öyrənmşdir. O müəyyən etmişdir ki, oyun
zamanı ekstraversiyalı şagirdlər (xolerik və sanqviniklər) introversiyalılar (fleqmatiklər və
melanxoliklər) üzərində dominantlıq edirlər. Eksperimentin gedişində onların ünsiyyətini
aydınlaşdırmaq mümkün olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, ekstrovertlər daha təşəbbüskardır.
Onlar oyunun təşkilində, gedişində daha fəallıq göstərir, ideyalar irəli sürürlər. Mövzu seçir,
süjet qurur, onu rollara bölür, özlərinə də istədiyi rolu götürürlər. İntrovertlər isə oyun
atributlarından istifadə edir, nə edəcəklərini başqalarından soruşur, öz fəaliyyətini başqalarının
məsləhəti olmadan qurmaqda çətinlik çəkirlər.

2

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.02.362

201

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Təlim prosesində müəllimləri düşündürən digər problem temperament və intellekt arasındakı
əlaqədir. Yanlış olaraq bəzən pedaqoqlar melanxolik şagirdlərə yalnız tənbəl kimi deyil, həm
də əqli imkanları məhdud olan şagird kimi yanaşırlar. Psixologiyanın faktları bunu təsdiq
etmir. Psixologiyada aparılan tədqiqatlarda intellekt və temperamentin korrelyasiyasının üstüstə düşmür. Bəzi hallarda belə faktlara melanxoliyalı şagirdlərdə rast gəlinir. Daha çox
melanxolik tipli şagirdlər əlverişsiz təlim mühitində səmərəli fəaliyyət göstərə
bilmədiklərindən fərdi potensialını, intellektual imkanlarını reallaşdıra bilmirlər. Ancaq bunu
heç də bütün melanxoliyalı şagirdlərə şamil etmək doğru olmazdı. İntellekt üçün əsas sayılan
keyfiyyətlərə hər bir fərddə rast gəlmək mümkündür. Genetik amillərə əsaslanan belə
uyğunluqlar temperament tiplərində də vardır, lakin heç də o demək deyildir ki, zəif intellekt
göstəriciləri olanların hamısı zəif temperament tipinə malikdirlər. İntellektin strukturunun
müasir tədqiqatçılarından C.P.Gilfоrd bildirirdi ki, intеl
lеktin səviyyəsi krеаtivlik tеsti üzrə yüksək göstəricilərin оlmаsını şərtləndirir. O, bununlа
bаğlı оlаrаq krеаtivliyin bir sırа pаrаmеtlərini fərqləndirmişdir :
а) prоblеmi görmək və qаvrаmаq qаbiliyyəti;
b) idеyаlаrın böyük bir qismini gеnеrаlizə еtmək qаbiliyyəti;
c) müstəqil idеyаlаr irəli sürməkdə çеviklik qаbiliyyəti;
ç) qıcıqlаyıcılаrа qеyri-stаndаrt, оrijinаl cаvаb vеrmək qаbiliyyəti və s.
C.P.Gilfоrd krеаtiv şəхsiyyətə хаs оlаn dörd əsаs kеyfiyyətlərə bunları aid edir: оrijinаllıq;
bаyаğı оlmаmаq; irəli sürülən idеyalаrın qеyri-аdiliyi; intеllеktuаl yеniliyə аçıq ifаdə оlunmuş
şəkildə cаn аtmаq. C.P.Gilfоrd həm də yаrаdıcı insаnın həmişə və hər yеrdə, digərlərinin
qərаrlаrındаn fərqli qərаrlаr vеrmək, özünün idеyаlаrınа хаs оlаnlаrı ахtаrmаğа çаlışmaq
xüsusiyyətlərini aid edir.
 Fikirlərdə sеmаntik uyğunluq, оbyеktləri yеni bахışdа görə bilmək, оnlаrdаn istifаdənin yеni
yоllаrını tаpа bilmək və təcrübəyə tətbiq еtməyi bаcаrmаq.
 Оbyеkt və hаdisələrin qаvrаnışmаsınа yеni nöqtеyi-nəzərdən yаnаşmаqlа оnun müşаhidədən
kənаrdа qаlаn tərəflərini görə bilmək, bunun üçün məntiqi qаvrаmа və аdаptаsiyаnın zirəkliyi.
 Qеyri-müəyyən situаsiyаdа sеmаntik və spоntаn çеviklik göstərərək özündə оnun icrаsınа
bəldləşməni ifаdə еdən yеni idеyаlаr istеhsаl еtmək qаbiliyyəti.
Həyati göstəricilərdəki tarazlıq dedikdə bunlar başa düşülür: dinamika və əhval-ruhiyyədə
təmkin, mətanət, sakitlik, yekcinslik. Onlarda kəskin dəyişmələr, enmələr və qalxmalar, nitqdə
axıcılıq və emosionallıq olmur. Əsəb proseslərinin hərəkətliliyini xarakterizə edən
göstəricilərə yeni mühitə tez uyğunlaşmaq, həyati stereotiplərlərdə (vərdiş, adət) asan və tez
bir zamanda dəyişmə yaratmaq, yenidən qurmaq, yeni insanlara, yeni şəraitə tez alışmaq, bir
məşğuliyyətdən digərinə tez keçmək, dərin yuxuya tez getmək, tez yadda saxlamaq və tez
hasil etmək, hisslərin tez yaranması və axıcılığı, nitqdə, motorikada, hərəkət tempində davamlılıq olur. Əksqütblü xassələrdəki həyati göstəricilər (zəiflik, dayanıqsızlıq, inersiya) çox
zaman bir-birinə əks göstəricilərdə qeydə alınır. Temperamentin təzahür xüsusiyyələrinin
təhlili zamanı tez-tez üzləşdiyimiz senzitivlik, reaktivlik, plastiklik, yaxud möhkəmlik
anlayışlarının mahiyyətinə də ayrıca baxmaq lazım gəlir. uşaqlarda temperament və cinsiyyət
arasındakı bu xüsusi əlaqə məktəb yaşına çatmamış uşaqlarda Kross-mədəni tədqiqatlarda zəif
öyrənilmişdir. Temperamentin gender fərqləri kontekstində əlavə tədqiqatlarını aparılması
zərurliyi diqqəti cəlb edir. Senzitivlik və ya həssaslıq insanda bu və digər psixi reaksiyanın baş
qaldırması üçün xarici mühitin təsirlərini (qıcıqlayıcıların) səviyyələrindən asılıdır.
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Məsələn, eşitmə orqanı səsin tezliyinə, görmə orqanı məkanda yerləşən obyektin hansı məsafədə yerləşməsinə, uzaqlığına və göz aparatının koordinasiyası kimi ölçü vahidlərinə əsaslanır.
Başqa sözlə, qıcıqlayıcıların təsirinin gücü necə olmalıdır ki, insan ona reaksiya versin, yaxud
güclü təsirə qarşı hövsələsizlik edərək özündən çıxsın. Reaktivlik məhz insanın bu və digər
təsirə necə reaksiya verməsində baş verir. Bu prosesə temperament nəzarət edir. Yuxarıda
şlyapasının əzilməsinə müxtəlif temperament tiplərinə xas olan fərqli insanların fərqli
reaksiyalarında bunu nəzərdən keçirdik. El arasında da temperament tiplərini davranışda
təzahürünü səciyyələndirən müxtəlif bənzətmələr var: “cırtqoz”, “darqursaq”, “ağlayıb-gülməyi
bilinməyən”, “hövsələsiz”, “lal-dinməz”, “suyun lal axanı, adamın yerə baxanı” və s. Plastiklik
və onun əksqütblü xassə olan möhkəmlik insanın xarici mühitə nə qədər tez alışması ilə izah
olunur. Plastik insanlar davranışında tez düzəliş edir, möhkəmlər isə bunu çətinliklə bacarır.
E.İ.Mastvilisker və V.E.Dikopolskaya temperamentin ünsiyyətdə rolunu önə çəkən
tədqiqatçılardandırlar. “Ünsiyyətdə gərginliyin dərəcəsi temperamentdən, partnyorların şəxsi
keyfiyyətlərindən, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdən, ünsiyyət vərdişlərindən asılıdır.
Gərginlik nə qədər yüksəkdirsə, fəaliyyətə tələbat da özünü o qədər psixodinamik və şəxsi
keyfiyyətlərdən asılı olaraq büruzə verəcək. Bu, eyni şəxsin hansı səbəbdən müxtəlif situasiyalarda ünsiyyət əməliyyatlarının fərdi xassələrin müxtəlif səviyyələtində baş verdiyini
aydınlaşdırır. Ünsiyyətin fərdi üslubunun öyrənilməsinə həsr edilmiş bu eksperimentdə onun
ziddiyyətləri üzə çıxır. Aydın olur ki, birgə fəaliyyət- “hansısa işgüzar” münasibətdir. Bu
prosesdə “vahid qrup dili” yaranır. Bu dil çeviklik, qarşılıqlı uyğunlaşma tələb edir. Eyni
zamanda, fərdi üslubun əsas xarakteristikası davamlı əməliyyat quruluşudur. Bu tədqiqatın
başlıca əsas sualı birgə fəaliyyətdə ünsiyyətin fərdi üslubunun qorunub saxlanılmasını
müəyyənləşdirmək olmuşdur.
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MAHİRƏ NAĞIQIZI POEZİYASINDA ZƏFƏR MÖVZUSU
Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
ORCID:0000-0002-1829-7178
XÜLASƏ
Çoxəsrlik tarixə malik Azərbaycan ədəbiyyatı bütün dövrlərdə məzmun və mündəricə
cəhətdən zənginliyi ilə səciyyələnmiş, tarixi olayları lirik, epik, dramatik müstəvidə
ədəbiyyata gətirən bədii nümunələr özündə xalqın keçmişini, mücadiləsini, ağrı-acısını,
itkisini, yaşam yolunu əks etdirmişdir. Hələ şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində söz insan
mənəviyyatının yüksəlişi, əxlaqi saflıq, vətənə sədaqət, mübarizlik, hörmət, ehtiram
motivlərinin tərbiyəsinə xidmət etmişdir. Yazılı ədəbiyyatda da söz sahibləri – şair və
yazıçılar fərdi duyğuların tərənnümündən daha çox bəşəri mövzulara yer vermiş, yaratdıqları
hər bir əsərdə ümumi amalı, milli dəyərləri, xalqın əzəmətini, azərbaycançılıq ideyalarını
tərənnüm etmiş, poetik sözlə tarixə şahidlik etmişlər. XX əsrin 80-ci illərindən etibarən
Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ ağrısı, torpaq itkisi, yurd həsrəti kimi mövzular başlıca
yer tutur. İki əsrdən artıq tarixi torpaqlarımızı itirə-itirə yaşadığımız bir dönəmdə
ədəbiyyatımız buna biganə qalmamış, sovet ideologiyasının iç üzünü, erməni vandalizminin
dəhşətlərini bədii əsərlərdə əks etdirmişdir. Vətən tarixini sözün sehrində yaşadan
sənətkarlardan biri də çağdaş Azərbaycan poeziyasının ünlü nümayəndəsi Mahirə
Nağıqızıdır. Bədii yaradıcılıq ilə elmi yaradıcılığın harmoniyasında yorulmaz fəaliyyət
göstərən Mahirə xanım poeziyaya olan sevgisini əlinə qələm aldığı gündən heç nə və heç
kimlə bölüşmür. Cəmiyyətin tərəqqisində xüsusi rol oynayan pedaqoji kadr hazırlığında
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı, Dövlət Dil Komissiyasının üzvü, AAK-nın
siyahısına daxil olan “Linqvistika problemləri” elmi jurnalının təsisçisi və redaktoru, bir çox
beynəlxalq konfransların təşkilatçısı, Elm və Təşkilat komitəsinin üzvü, respublikanın bir çox
nüfuzlu jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, elmi monoqrafiyalar
müəllifi, filologiya elmləri doktoru, professor Mahirə Hüseynova, eyni zamanda, lirik və
səmimi şeirlər müəllifidir. Yaradıcılıq kredosu vətən, millət, azərbaycançılıq olan Mahirə
Hüseynova II Qarabağ müharibəsində qələmini silaha çevirdi. Müzəffər ordumuzun hər
qələbəsinə, Ali Baş Komandanın müdrik siyasətinə şairə bir şeir qoşdu, şəhidlik zirvəsinə
ucalanlara ana kimi ağı dedi, igidliklərini vəsf etdi. Erməni işğalından azad olunmuş
torpaqlarımıza Mahirə xanım sözdən çələng hördü, o yerləri sözlə qarış-qarış gəzdi, qələbə
müjdəli şeirləri zəfər nəğməsinə çevrildi. 1941-45-ci illər Böyük Vətən müharibəsində
S.Vurğunun “Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən”, S.Rüstəmin “Gün o gün olsun ki, qurtarsın
dava”, Ə.Vahidin “Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx torpağımızdan” çağırışları kimi, 44 günlük
Vətən müharibəsində Mahirə Nağıqızı təkcə poeziyada deyil, elmi-publisistik yaradıcılığı ilə
də “zəfər ədəbiyyatı”nın parlaq nümunələrini yaratdı.
Açar Sözlər: çağdaş poeziya, Mahirə Nağıqızı, Vətən müharibəsi, azərbaycançılıq, zəfər
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THEME OF VICTORY IN MAHIRA NAGIGIZI'S POETRY
ABSTRACT
Azerbaijani literature, which has a centuries-old history, has always been characterized by its
richness in terms of content and content. Still, in the examples of oral folk literature, the word
served more for the rise of human morality, moral purity, loyalty to the motherland, struggle,
respect and esteem. In the written literature, the speakers - poets and writers - covered more
human subjects than the hymns of individual feelings, in each of their works glorified the
general purpose, national values, the greatness of the people, the ideas of Azerbaijanism,
witnessed history in poetic words. Topics such as the pain of Karabakh, the loss of land, and
longing for the homeland have been prominent in Azerbaijani literature since the 1980s. At a
time when we have been losing our historical lands for more than two centuries, our literature
has not been indifferent to this, reflecting the inner face of Soviet ideology and the horrors of
Armenian vandalism in works of art. Mahira Nagigizi, a famous representative of
contemporary Azerbaijani poetry, is one of the artists who lived the history of the homeland
in the magic of words. Working tirelessly in harmony with artistic and scientific creativity,
Mahira khanum has not shared her love for poetry with anyone or anyone since the day she
took the pen. Dean of the Faculty of Philology of ADPU, member of the State Language
Commission, founder and editor of the scientific journal "Linguistic Problems" included in
the list of EAC, organizer of many international conferences, member of the Science and
Organizing Committee, one of the republic's She is a member of the editorial board of many
prestigious journals, Presidential Fellow, author of scientific monographs, Doctor of
Philology, Professor Mahira Huseynova, as well as the author of lyrical and sincere poems.
Mahira Huseynova, whose creative credo was homeland, nation, Azerbaijanism, turned her
pen into a weapon in the Second Karabakh War. The poet added a poem to every victory of
our victorious army, to the wise policy of the Supreme Commander-in-Chief, mourned as a
mother to those who rose to the peak of martyrdom, and praised their bravery. Mrs. Mahira
made a wreath of words to our lands liberated from the Armenian occupation, walked through
those places word for word, poems on victory. In the Great Patriotic War of 1941-45,
S.Vurgun's "Let the motherland know, let the motherland hear", S.Rustam's "Let the day be
the day to end the fight", A.Vahid's "Get out of our land", during the 44-day war, Mahira
Nagigizi created brilliant examples of "victory literature" not only in poetry, but also in
scientific and journalistic work.
Keywords: modern poetry, Mahira Nagigizi, homeland war, theme of victory, azerbaijanism,
victory
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GİRİŞ
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə öz lirik, duyğusal şeirləri ilə imza atan qadın şairlər
olmuşdur; XII əsrdə Məhsəti Gəncəvi, XVIII əsrdə Ağabəyim ağa, XIX əsrdə Xurşidbanu
Natəvan, Heyran xanım, XX əsrdə Nigar Rəfibəyli, Mədinə Gülgün, Hökümə Bülluri
ənənələrini XXI əsrdə davam etdirən Mahirə Nağıqızı (Hüseynova) imzası çağdaş poeziyada
tanınan imzalardandır. Mahirə Hüseynova 1960-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonunun) Sust kəndində anadan olub. Orta təhsilini
Xalxal kənd səkkizillik orta məktəbi, daha sonra Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsi 1 saylı
orta məktəbdə almışdır. 1980-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun
(indiki ADPU-nun) filologiya fakültəsinə qəbul olan Mahirə Hüseynova təhsil illərində
fəallığı ilə seçilmiş, fakültədə keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak etmiş, tələbə və müəllim
heyətinin dərin rəğbətini qazanmışdır. 1984-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən
sonra o, orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi fəaliyyətə başlayır. Gənc
müəllimənin pedaqoji fəaliyyəti Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Respublikanın qabaqcıl təhsil
işçisi” adına layiq görülmüş, döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 2003-cü ildə isə “İlin nümunəvi
müəllimi” Respublika müsabiqəsinin qalibi olaraq I dərəcəli diplomla mükafatlandırılmışdır.
Lakin çox çəkmir ki, dilə, ədəbiyyata, elmi yaradıcılığa olan sevgisi onu yenidən ADPU-ya
qaytarır. 2012-ci ildə “Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında filologiya məsələləri” adlı elmi işini,
2017-ci ildə “XIX-XX əsr Qərbi Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub
xüsusiyyətləri (Dərələyəz mahalı üzrə)” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla
müdafiə edir. Cəmiyyət və şəxsiyyət formalaşmasında pedaqoji kadr hazırlığını həyata
keçirən ölkənin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri − Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya fakültəsinin dekanı prof. Mahirə Hüseynova hazırda pedaqoji-təşkilatçılıq
fəaliyyəti ilə yanaşı, elmi-publisistik və bədii yaradıcılıq sahəsində də öz sözünü deyir.
Alimin “Azərbaycan poeziyasında “dağ” obrazı”, “Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el
şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair (Dərələyəz mahalı üzrə)”, “XIXXX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin
linqvopoetikası (Dərələyəz mahalı üzrə)”, “Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi (Dərələyəz
mahalı üzrə)”, “Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası (Dərələyəz mahalı üzrə)“, “Dilin
estetik problemləri” adlı monoqrafiyalarında dilçiliyin aktual məsələlərinə münasibət
bildirilmiş, dil vahidlərinin sistemli tədqiq aparılmışdır. 28 elmi monoqrafiya, dərs vəsaiti,
respublikada və xarici mətbuatda 400-ə qədər elmi məqalə müəllifi Mahirə Hüseynovanın
elmi yaradıcılığının harmoniyası bədii yaradıcılığında tamamlanır. Xalq ədəbiyyatına
vurğunluq, lirizm, səsin poetikası, bənzərsiz məcazlar, danışıq dilinin ecazı dilçi-alimin elmi
yaradıcılıq görüşlərindən bədii təfəkkürünə cığır salmış, dilin möcüzəsi bayatı və qoşmalarda,
bədii nümunələrdə fərqli düşüncə tərzi və çalarlarla əksini tapmışdır. Hələ tələbəlik illərində
qələmə aldığı poetik nümunələrdə Mahirə Hüseynovanın səmimi duyğuları, kövrək lirizmi,
duz-şörəyə, ana süfrəsinə, ata öyüdünə, vətənin quruca daşına belə sədaqəti, vurğunluğu
tərənnüm olunur.Böyük bir ailədə böyüyüb tərbiyə aldığındanmı, ruhunun sözün sehrilə
yoğrulduğundanmı, Mahirə Hüseynova poeziyasının məhək daşını Ana, Vətən anlayışları
təşkil edir.
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Şairənin mövzu dairəsi nə qədər geniş olsa da, ən mübhəm duyğuları, ən gözəl məcazları
Anaya, Vətənə ünvanlanır:
Bu vətən deyilən torpaq deyil ki,
Ananın dizinin yanı −vətəndir.
Başını qoymağa bir sinə varsa,
Ruhuna beşiksə, tanı, vətəndir.
“Ananın dizinin yanı”, “başını qoymağa bir sinə”, “ruhun beşiyi” poetizmləri yaşından asılı
olmayaraq, hər bir kəsə Vətən sevgisinin dadını, duzunu hiss etdirir. Nədən yazırsa, yazsın,
milli-mənəvi dəyərlər, azərbaycançılıq ideologiyası, Vətən sevdası, ailə təəssübkeşliyi,
olaylara nikbin baxış şeirlərinin ana xəttini təşkil edir. Professor Elman Quliyev yazır: “Həyat
hadisələrinə fəal müdaxilə şairin yaradıcılığı üçün xarakterik məsələlərdən biridir. Mahirə
Nağıqızının bir vətəndaş-şair olaraq mənsub olduğu millətin taleyüklü məsələləri fonunda
sinəsini qabağa verib öndə görünməsi və qələmini süngüyə çevirməsi sənətində milli
təəssübkeşlik amillərinin bariz göstəricisi kimi diqqətdən yayınmır. Milli təəssübkeşlik və
vətənpərvərlik ruhunda yazılmış şeirlərində keçmişdən bu günə, bu gündən gələcəyə
ünvanlanan çağırış və haray səslərində Mahirə Nağıqızının ürəyində və zərif çiyinlərində
gəzdirdiyi yükün ağırlığını, müsəlləh əsgər kimi döyüşə atılmaq istəyini, göynəyən yaralarını,
düşmənə nifrətini və s. görmək və hiss etmək o qədər də çətin deyil. Çünki onun qələmindən
qopan bu cür misralar gözü ilə gördüyü, ruhu ilə duyduğu, xəyalında qurduğu real poetik
nümunələr kimi dəyərlidir”. Müsahibələrindən birində jurnalistin: “Bəzən yaşadıqlarımızı
göstərmək üçün mübaliğələr belə acizdir. Bəs haqqın tərəzisi?! Görə-görə kor olmaq
olurmu?” – sualına şairə belə cavab verir: “- Hə, bu, xəyalən min dəfələrlə olduğum, 1992-ci
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalının − özü elə böyük olamayan bir qəsəbənin dünya
boyda dəhşət mənzərəsidir… O mənzərədə insanlığını itirən kəsin ən vəhşi heyvandan belə
amansız olduğunu görmək olar… O mənzərənin vəhşəti insanın qəlbində Allahın özünə belə
etiraz nidaları yaradır. Yox, söhbət ancaq ondan getmir ki, bu amansız cinayəti törədən
erməni millətindən olan qatillərə qərinələrlə bir millətə-türklərə qarşı aşılanmış nifrət hissi
impuls verib… Söhbət ondan gedir ki, həmin gecə ancaq azərbaycanlı olduqlarına görə
amansızlıqla öldürülən, içərisində körpələrin və qadınların da olduğu 613 nəfərin qanı
laxtalanmayıb… Şəxsən mən hesab edirəm ki, o Qan təkcə onu tökənlərin deyil, bu
mənzərəyə laqeyd qalanların da vicdanındadır və Xocalı ədaləti bərqərar olmayınca, o qan
laxtalanmayacaq”. Mahirə Nağıqızı poeziyasında hər şeydən əvvəl, bir vətəndaş şairin
naraharlığı, ürək çırpıntıları duyulur. Vətənin baharını, yazını, gülünü-çiçəyini, dağını-daşını,
leysanını sevə-sevə vəsf edən şairə ağır sınaq günlərində − XX əsrin 20-ci ilinin sonları Vətən
müharibəsi günlərində qələmini süngüyə çevirir. 44 günlük Vətən müharibəsinin dəhşətləri,
erməni nankorluğu, xəyanət, düşmən gülləsinə sinəsini sipər edən igid oğulların rəşadəti,
bombalanmış yurd yerlərinin göynərtisi, körpələrin iniltisi, anaların naləsi, dinc sakinlərin
qisası şairənin şeirlərində misra-misra şeirə çevrildi.
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Göynəyən yaraynan yatmaqmı olar,
Dərd, çara axtarır ahu-zarıynan.
Qəlbmi dözər buna, yaşadı ancaq
Dalıyca getdiyi arzularıynan.
Burda, Alxanlıda fəryad səsi var,
Bir ana çağırır haqqa dünyanı.
Almasa bədəlin erməni xunkar,
Boğar hamımızı Zəhranın qanı.
44 gün davam edən Vətən savaşında şairənin yaradıcılıq kredosu qələbə əzmi, zəfər sevinci
ilə kökləndi. Silsilə şeirlərlə Mahirə Hüseynova çağdaş ədəbiyyatşünaslıqda zəfər poeziyasını
yaratdı. Onun Vətən müharibəsi ərəfəsində yazdığı zəfər şeirlərində Vətən sevgisi,
ordumuzun şanlı qələbələri, Ali Baş Komandanın müdrik siyasəti, işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızın tərənnümü hansı biçimdədirsə, düşmənə nifrət, qəzəb hissləri də o
biçimdədir. Şairə bir ana kimi sinəsini qabağa verib döyüşə yollanan vətənin əsgər oğullarına
xeyir-dua verdi, onları son döyüşə hazır olmağa, yolun sonuna varmağa səslədi:
Gücün sənin – bu dünyada olan haqqım,
Göz dağımdır düşmanımda qalan haqqım.
Yağı versin: o can haqqım, bu can haqqım,
Haqq sənindir, öz haqqını almağa get.
Bərkiyibsən tənə, qınaq sınağında,
Get, qalmayaq bu dünyanın qınağında.
Özü seçib, boğulsun qan çanağında,
Tarix yarat, kitabında qalmağa get! [3, s.79]
İşğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasını, uzun illərin həsrətinə son qoyulmasını
Mahirə xanım hər bir azərbaycanlı oğulun mənəvi borcu sayır. Tarixdə qalmaq üçün onu
yenidən yazmaq, tarixi yaratmaq gərəkdir, lazım gələrsə, fələyin çarxını döndərmək gərəkdir.
Bu gün oğullar döyüşə getməzsə, dünyanın qınağında qalarıq. Param-parça parçalanan, isti
ocağından köçkün olan, qaçqın taleyi ilə barışmağa məcbur olan insanların qınağında
qalarıq. Bu döyüş − suallara cavab döyüşüdür, bu döyüş – zəfər döyüşüdür deyən şairə inam
və qətiyyət dolu misralarla qələbə çalacağımıza inanır:
Komandanın özü verib dəyər sənə,
O güvəndi, arxalandı, ey ər, sənə.
Milyonların gözü baxırr, əsgər sənə,
Bu məqamdır, zəfərini çalmağa get! [3, s.80].
Azərbaycan əsgəri yolun Şuşaya gedər,
O yürüşün naminə son döyüşə hazır ol!
İntizarda Laçındı, Zəngilandı, Kəlbəcər,
Pir görüşün naminə son döyüşə hazır ol!
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Sən Vətənin gücüsən, vətənin əsgər oğlu,
Vətən haya çağırmaz, haraylamaz hər oğlu,
Qızlar gül-çiçəyiylə süslər müzəffər oğlu,
O gəlişin naminə son döyüşə hazır ol!
Müzəffər Azərbaycan ordusunun işğal altında olan torpaqları azad etdiyi xəbərini Mahirə
Hüseynova sanki illərlə sinəsində gəzdirdiyi duyğularla, bədii təfəkküründəki düşüncələrlə
qarşılayırdı. Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa döyüşlərindən sonra orada qaldırılan üçrəngli
bayrağın bütün Qafqaz dağlarından görünməsindən şairənin qəlbi fərəhlə dolur, içindəki
duyğular dil açır. Ayaqyalın yola çıxıb Laçına boylanan müəllif Kəlbəcərin dağlarına baş
çəkir, “Dədə Şəmşirin şenliyində” dövran görənləri yad edir. Şuşada verilən azan səsi illərin
ağrı-acısını göz önünə gətirir; İbrahim xanın saldığı şəhərə yağdırılan mərmilər, Vaqifin
qəbrinə atılan güllələr, Cabbarın səsinin içində boğulması, Nəvvabın naxışının odlara
qalanması, millətin Kəbəsi Şuşanın dustaq edilməsi şairəni bir daha əmin edir ki, insanlıq
durduqca Haqq məbudu da var olacaq. O ötən illərin ağrı-acısına elin birliyi, yenilməz
ordumuzun rəşadəti son qoyur. Azərbaycan əsgərinin yalın əllə Şuşanı düşməndən azad
etməsini Şairə Kəbənin dardan azad edilməsinə bənzədir:
El qalxdı, igidlər keçdi qabağa,
Qurtaraq dedilər Kəbəni dardan.
Onlar Şuşamızla qucaqlaşmağa,
Yalın əl qalxdılar sərt qayalardan.
Hər biri dikəldi, durdu dağ kimi,
Düşmən qabağına verdilər sinə.
Gecənin bağrından bir mizraq kimi,
Çıxıb sancıldılar düşmən köksünə.
O keçən illərin ağrı-acısı,
Çiynimdə yük oldu, qəlbimdə qəhər.
Söndü ürəyimin Şuşa yanğısı
Hilala qol açdı müqəddəs şəhər [3, s.136].
Şairənin zəfər poeziyasında şəhid Xudayar Yusifzadəyə həsr ediyi şeir bu gün gəncliyə bir
çağırış, bir himn kimi səslənir. 44 günlük Vətən müharibəsinə könüllü yollanan Xudayar
Yusifzadənin erməni ilə üz-üzə cəbhədə, şəhidliyindən 3 gün əvvəl duyğuları köksünə sığmır,
döyüş yoldaşlarını başına yığıb güllə altında uğrunda canını qurban verməyə hazır olduğu
Vətənin – Azərbaycanın dağına, daşına söykənib onu vəsf edir, Ə.Vahidin sözlərinə
bəstələnmiş təsnifi oxuyur və özü də lentə alır. Vətən tarixini 44 günlük müharibədə bir
dastana çevirir. Şəhid Xudayarın Vətən sevdası dillərdə dastan olur. Mahirə Hüseynova
Xudayarın “Vətən nədən yaxşıdır?” sualını şəhidin dumanlar içində göylərə çəkilməyi, millət
üçün bir qəhrəmanlıq ünvanına dönməyi, bu “qismət oyununu” özünün seçməyi kimi
cavablandırır. Bundan sonra nə qədər şeirlər yazılsa da, Xudayarın öz yazdığı ilə − şəhidlik
zirvəsinə ucalmağı ilə dastana döndüyünü şairə şəninə yazılan şeirlərdən üstün tutur, çünki
o, qəlblərdə ən əziz bir mehman olmuşdur:
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Çıxdın zirvəsinə uca dağların,
Göylərə çəkilib dumana döndün.
Silib göz yaşını al yanaqların,
Qəlblərdə ən əziz mehmana döndün.
Göydən Allah baxır, Haqq divanı var.
Soraq məqamı var, sorğu anı var.
Hərənin qəklbinin qəhrəmanı var,
Minlərin gözündə mizana döndün.
Bilirdin bu Vətən nədən yaxşıdı,
Qoynunda göyərən, bitən yaxşıdı.
Övladda havara yetən yaxşıdı,
Havara yetişib aslana döndün [3, s.136].
Azərbaycan ordusunun döyüş ruhunun yüksəldilməsində, gənclərə hərbi vətənpərvərlik
duyğularının aşılanması istiqamətində Mahirə Nağıqızının şeirləri tərbiyə vasitəsi kimi böyük
rola malikdir. Onun şeirlərində qələbəyə inam notları ilə yanaşı, bir ana narahatlığı, ana
nigarançılığı, ana qayğısı da özünü göstərir. “Şəhid anasına məktub”, “Cəbhədən məktub”,
“Cəbhəyə məktub”, “Yaraşır”, “Görünür”, “Get”, “Bayrağımız”, “Salam olsun”, “LaçınımLaçınım”, “Tarix yazan əsgər” və s. şeirlər Mahirə Hüseynovanın 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə duyğularının tərənnümünə çevirdiyi şeirlərdir. Bu şeirlərdə Azərbaycan
əsgərinin şücaətinə, Ali Baş Komandanın müdrik siyasətinə, xalqın bu savaşdan zəfərlə
çıxacağına inam hissləri ilə yanaşı, ana təlaşı, ana narahatlığı, nigarançılığı kimi motivlər də
özünü göstərir. Professor Məhərrəm Hüseynova görə, Mahirə Naağıqızının həyat amalı,
yaşam qayəsi xalq və Vətən üçün alışıb-yanan ürəyinin nurundan gənc nəslin, çox saylı
oxucularının mənəvi təmizliyinə, idrakı qabiliyyətinə işıq saçmaq, təhsil və təfəkkür işiğının
əhatəsini genişləndirməkdir. Bu gün Mahirə Hüseynovanın zəfər mövzulu şeirləri çağdaş
Azərbaycan poeiyasında Vətən müharibəsi mövzusuna zamanında həsr edilmiş dəyərli
poetik nümunələrdir.
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ÖZET
Menstruasyon, kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri sebebiyle ayda bir
kez, rahimlerinin hamileliğe hazır hale gelmesidir. Adet siklusu menstruasyonda önemli bir
noktadır. Menstrual döngünün fizyolojisinde birçok adım rol almaktadır. Menstruasyon
fizyolojisinde; östrojen, GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone), Lüteinleştirici Hormon
(LH), Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) ve Progesteron gibi birçok hormon etkilidir. Kadınların
premenstrual dönem ve menstruasyon dönemde beslenme durumları, besin tercihleri ve yeme
tutumları üzerinde farklılıklar mevcuttur. Duygusal, bilinçsel ve davranışsal belirtilerle
tanımlanan Premenstrual Sendrom (PMS); günümüzde birçok kadını etkileyen önemli bir
kavramdır. Premenstrual Sendrom; fiziksel, duygusal, davranışsal ve bilişsel bir bozukluktur.
Sinirlilik, tatlı yeme isteği, karında şişkinlik, huzursuzluk, fiziksel aktivitede azalma gibi
belirtiler görülmektedir. Menstruasyon öncesinde tüketimi artan besinler çikolata, yağlı
yiyecekler ve atıştırmalıklar gibi gıdalardır. Süt tüketiminin arttırılması, kahve ve çay
tüketiminin azaltılması gibi beslenme davranışında yapılan birtakım değişiklikler
Premenstrual Sendrom semptomlarının azalması üzerinde etkili olmaktadır. Vitamin ve
minarel açısından bakıldığında; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko, demir
mineralleri ile tiamin, riboflavin, B6, E ve D vitaminlerinin Premenstrual Sendrom ile ilişkili
olduğu görülmektedir. Elzem yağ asitleri ve fitoöstrojenler de menstruasyon dönemi öncesi
meydana gelen premenstrual sendrom ile bağlantılıdır. Aynı zamanda menstruasyon dönemi
ile meydana gelen demir eksikliği gibi eksikliklerin suplementasyon kullanımıyla veya
besinlerle karşılanması önem taşımaktadır. Beden Kütle İndeksi ve Premenstrual Sendrom
arasında da güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Kilo kontrollerinin sağlanması semptomların
giderilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri, düzenli
egzersiz, günlük tutma, bilişsel ve davranışsal terapiler, farmakolojik yöntemler gibi
önlemlere başvurulabilir. Sonuç olarak, menstruasyon döneminde bireylerde vücut ağırlığında
ve besin alımında artış saptanmıştır. Hem Premenstrual Sendromun önlenmesi hem de bu
durumun eşlik ettiği semptomların şiddetinin hafifletilmesi açısından, vitamin ve mineral
açıklarının kapatılması, menstruasyon döneminin daha rahat bir şekilde geçirilmesi amacıyla
kilo kontrollerinin sağlanması, sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması
önem taşımaktadır. Bu derlemede menstruasyonun tanımına, fizyolojisine, Premenstrual
Sendrom döneminde meydana gelen değişimlere ve menstruasyon döneminde beslenme
önerileri gibi konulara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Menstruasyon, Premenstrual Sendrom, Beslenme, Yeme tutumu, Sağlık
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NUTRITION DURING MENSTRUATION
ABSTRACT
Menstruation is when women get their uterus ready for pregnancy once a month due to their
monthly hormonal cycles of reproductive hormones. The menstrual cycle is an important
point in menstruation. Many steps play a role in the physiology of the menstrual cycle. In
menstrual physiology; Many hormones such as estrogen, GnRH (Gonadotropin Releasing
Hormone), Luteinizing Hormone (LH), Follicle Stimulating Hormone (FSH) and
Progesterone are effective. There are differences in nutritional status, food preferences and
eating attitudes of women in the premenstrual period and menstruation period. Premenstrual
Syndrome (PMS) defined by emotional, conscious and behavioral symptoms; It is an
important concept that affects many women today. Premenstrual Syndrome; It is a physical,
emotional, behavioral and cognitive disorder. Symptoms such as irritability, desire to eat
sweet, abdominal bloating, restlessness, and decrease in physical activity are observed. Foods
whose consumption increases before menstruation are foods such as chocolate, fatty foods
and snacks. Some changes in nutritional behavior such as increasing milk consumption and
reducing coffee and tea consumption have an effect on the reduction of Premenstrual
Syndrome symptoms. When considered in terms of vitamins and minerals; Calcium,
magnesium, sodium, potassium, zinc, iron minerals and thiamine, riboflavin, B6, E and D
vitamins appear to be associated with Premenstrual Syndrome. Essential fatty acids and
phytoestrogens are also linked to premenstrual syndrome occurring before menstruation. At
the same time, it is important to meet the deficiencies such as iron deficiency that occur with
the menstrual period with the use of supplements or foods. There is also a strong relationship
between Body Mass Index and Premenstrual Syndrome. Providing weight control is important
in relieving symptoms. For this purpose, measures such as lifestyle and diet changes, regular
exercise, diary keeping, cognitive and behavioral therapies, pharmacological methods can be
used. As a result, an increase in body weight and food intake was found in individuals during
menstruation. In terms of both preventing Premenstrual Syndrome and alleviating the severity
of symptoms accompanied by this condition, it is important to close vitamin and mineral
deficits, to provide weight control in order to pass the menstrual period more comfortably,
and to gain healthy and correct eating habits. In this review, topics such as the definition of
menstruation, its physiology, the changes that occur during the Premenstrual Syndrome period
and nutritional recommendations during the menstrual period are discussed.
Keywords: Menstruation, Premenstrual Syndrome, Nutrition, Eating attitude, health
1.GİRİŞ
Menstruasyon dönemi, kadınların yaşamında önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu
dönemde kadınların üreme hormonları aylık hormonal döngüleri nedeniyle ayda bir kez,
rahimleri hamileliğe hazır hale gelmektedir. Oluşumunda birçok fizyolojik olay meydana
gelmektedir [1]. Normal koşullar altında her kadın ortalama 28 günde bir, kanamanın 2-8 gün
arasında olduğu Adet Siklusu denilen dönemi yaşamaktadır. Erişkinliğe ulaşıldığı zamandan
itibaren beyinde bulunan hipotalamus bölgesinden GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)
olarak adlandırılan bir hormon salgılanmaktadır. GNRH beyinde bulunan hipofiz bezini
uyarır. Hipofiz bezinden FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) ve LH (Lüteinleştirici Hormon)
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hormonları salgılanmaktadır. Bu hormonlar adet döneminin farklı zamanlarında farklı
miktarlarda salınımlar göstererek kana karışırlar ve yumurta hücrelerinin gelişimini overleri
uyararak başlatmaktadırlar. Overlerden östrojen ve progesteron denilen hormonlar
salgılanmaktadır. Folikül denilen yumurta hücrelerinin yalnızca 1 tanesi gelişerek tam
olgunluğa ulaşır, uygun hormonal ortam sağlandığında çatlar ve yumurtlama gerçekleşir. Bu
olay ovulasyon olarak adlandırılır. Ovulasyon sonucunda fırlatılan yumurta hücresi tubalar
tarafından tutularak rahime doğru ilerler. Bu esnada şayet döllenme gerçekleşirse meydana
gelen embriyo hormonlar ile hazırlanan endometriuma tutunur ve sonuç olarak gebelik
meydana gelir. Şayet döllenme gerçekleşmez ise hormon miktarları gittikçe azalır ve
endometriumu muhafaza eden düzeyin altında kaldığında kalınlaşmış olan endometrium; adet
kanaması denilen kanamayla beraber vajina yoluyla vücuttan atılmaya başlar. Bu döngü
menopoza kadar sürdürülür. Regl döneminin ovulasyona dek süren bölümü "folliküler faz"
yada "proliferatif faz" olarak adlandırılır. Ovulasyon sonrası ise "luteal faz" yada "sekretuar
faz" olarak adlandırılmaktadır [2].
1.2. Menstruasyon Tanımı
Kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleriyle (özellikle östrojen ve
progesteron) birlikte ayda bir kez, rahimlerinin hamileliğe hazırlanma sürecine menstruasyon
denmektedir. Aynı zamanda üreme döngüsünün de bir bölümüdür. Döl yatağı da denilen
rahmin, endometrium tabakası embriyonun tutunması amacıyla kalınlaşıp hazır duruma
ulaşırken, birkaç katmana ayrılır aynı zamanda kan damarlarıyla kaplanır. Şayet bu süreçte
kadın gebe kalmaz ise progesteron düzeyi azalır ve kalın endometrium tabakası damarlarıyla
beraber parçalanarak vajinadan atılmaya başlar. Atılım sonucunda kanama meydana gelir [1].
Adet siklusu (döngüsü) menarş adı verilen ilk adetten menopoz denilen son adete kadar
devam eden, adet kanamasıyla karakterize, gayesi üreme ile birlikte soyun devam ettirilmesi
olan ve bütün bedeni etkileyen olaylar zinciridir. Regl döneminin ilk gününden bir sonraki
regl döneminin ilk gününe kadar geçen süreye adet siklusu veya adet dönemi denir. Normal
siklus dönemi; 21- 35 günde bir görülen ortalama 28 gün süren, 2-8 gün arasında kanamanın
olduğu ve 20-80 ml kanamayla karakterizedir [2].
2.NORMAL MENSTRUAL DÖNGÜNÜN FİZYOLOJİSİ
İnsan hayatını bir süreç olarak ele aldığımızda bu süreci belli bölümlere ayırarak inceleme
yapılabilir. Çünkü her dönem kendine has farklı özellikler gösterir ve her dönemde insan
duygusal ve fiziksel değişimler içerisine girmektedir.
Kadın yaşamı, genel olarak beş ayrı dönemde ele alınabilir:
1- Çocukluk Dönemi (0-8 yaş)
2- Ergenlik Dönemi (9-18 yaş)
3- Cinsel Olgunluk Dönemi (19-49 yaş)
4- Klimakteryum ve Menopoz Dönemi (50-64 yaş)
5- Yaşlılık dönemi (64 yaş üzeri).
Yukarıda verilen yaş sürelerinin sınırları kesin bir şekilde belirlenemez çünkü bireysel
farklılıklar, beslenme koşulları, toplumsal gelişme ve çevresel faktörler; yaş başlangıç ve bitiş
sürelerinin değişmesine sebep olabilmektedir. Menarj yani ilk menstruasyon kanamasının
gerçekleşmesi, ergenlik döneminin (puberte ve adölesan dönemi) en mühim olayıdır.
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Adolesan dönemi yaşam boyu toplam enerji ihtiyacının en yüksek olduğu zaman dilimidir ve
menstrual siklusun başlamasıyla birlikte kişinin bilhassa demir ihtiyacı bu dönemde
artmaktadır. Menstruasyon kadın yaşamanın 30-35 senesini kapsayan fizyolojik bir olaydır.
Östrojen, GnRH salınımını negatif geri besleme ile engeller. Negatif geri besleme fetal
yaşamda, çocukluk ve erken puberte periyotlarını etkilemektedir. Ancak pubertenin geç
döneminde östrojen belirgin seviyeye ulaştığında pozitif geri beslenme etkisi gösterir ve
GnRH salınımı artışına sebep olur, ardından LH seviyelerinde artış ve ovulasyon
tetiklenebilmektedir. Normal adet döngüsünün ‘foliküler fazında’ FSH artışı baskın folikül
gelişimini ve östrojen salınımını uyarmaktadır. Östrojen belirgin bir seviyeye ulaştığında
GnRH üzerinde uyarıcı etki gösterir ve LH salınımıyla beraber ovulasyon gerçekleşir. Ovulasyonun
ardından korpus luteum oluşarak progesteron salgılar. Progesteron döllenen yumurtanın tutunabilmesi
amacıyla endometriyum tabakasını hazırlar. Bu hadise gerçekleşmezse yaklaşık 14 günün sonunda
korpus luteum geriler ve ardından progesteron seviyesi azalır. Progesteron seviyesinin düşmesi ile
beraber endometrium bütünlüğünü koruyamaz ve adet kanaması meydana gelir. Endometriumun
işlevsel ve bazal katmanlarında yer alan spiral arteriyoller kasılma özelliği göstererek yaklaşık yedi
gün içinde kanamayı durdururlar. Luteal faz Korpus luteumun oluşumundan sonraki dönemdir. Luteal
fazın suresi neredeyse sabittir ve aşağı yukarı 14,0 ± 2 gün sürmektedir. Endometrium tabakası
üzerinden progesteronun çekilmesi menstruasyonun vaktinde oluşabilmesi ve durabilmesi için
gereklidir. Yeterli östrojen olmadığında ovulasyon ve pozitif geri besleme meydana gelmez, ‘östrojen
eksik amenoreye’; östrojen yeterli fakat ovulasyon yoksa progesteron geri çekilemez ve ‘östrojen
yeterli amenore’ karşımıza çıkar. Östrojenin endometrium üzerindeki tesiri progesteron eksikliği
sebebiyle dengelenemezse kişi kısa devrede disfonksiyonel uterus kanaması, uzun devrede ise
endometrium kanseri riski içindedir. Dolaşımdaki hormonların miktarındaki değişimlere bağlı olarak
bir takım fiziksel ve psikolojik yakınmalar adet döngüsü boyunca görülmektedir. Bu yakınmalar
içerisinde premenstrual dönemdeki şikayetler ile dismenore kadının günlük hayatını etkileyen en
önemli sorunlardandır. Fakat premenstrual dönem ve menstruasyon süreci boyunca saptanan şikâyetler
birbirinden farklı olmaktadır. Üreme çağı boyunca, kadınların büyük bir kısmında premenstrual
dönemde farklı şiddette psikolojik ve/veya bedensel septomlar ortaya çıkmaktadır. Kişide görülen
psikolojik değişikliklerden bazıları gerginlik, uykusuzluk, duygusallık, hassasiyettir. Ergenlik
döneminde vücuttaki hormonlardan cinsiyetle alakalı olan östrojen ya da androjenlerin üretimi pik
yaptığından bu dönemde kişinin psikolojisi daha çok değişkenlik gösterebilirmektedir. Menstruasyon
döneminde ergen genç kızlar arasında duyguların kısa süreler içinde değişimi, yalnız kalma isteği,
kararsızlık ve utangaçlık gibi duygusal değişimler de görülebilmektedir [3].

3. PREMENSTRUAL SENDROM TANIMI
Kadınlarda yaygın olarak görülen Premenstrual Sendrom (PMS), adet döngüsünün luteal
fazında görülen ve adet kanamasının başlamasıyla birlikte düzelen bilişsel, davranışsal,
fiziksel ve duygusal bozukluklardır. Amerika Obstetrik ve Jinekologlar Birliği'ne göre, PMS
tanısının konabilmesi maksadıyla, belirtilerin adet döneminden önceki 5 gün içerisinde
yaşanması ve adet kanamasının başlangıcından sonra 4 gün içerisinde bitmesi gerekmektedir.
Görülen semptomlar, okul ve çalışma hayatı başta olmak üzere sosyal yaşamı negatif yönde
etkileyerek yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir. Farklı tanılama kriterlerinin ve
ölçeklerinin kullanılmasına bağlı olarak PMS’nin prevalansı oldukça geniş bir aralıktadır [4].
Orta ve şiddetli PMS belirtileri değerlendirildiğinde, PMS prevalansının %5-43 arasında
değiştiği gözlemlenmiştir [5]. Belirtiler bireyden bireye hatta aynı bireyde birbirini izleyen iki
siklus sırasında değişkenlik gösterebilmektedir. Yaklaşık 150’ye yakın semptom
tanımlanmasına karşın bu semptomlardan yalnızca birkaçı ağır tabloya sebep olmaktadır [6].
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PMS’ye ilişkin ruhsal belirtiler; irritabilite, ağlama, kızgınlık, gerginlik, depresif ruh hali,
konsantrasyonda azalma, huzursuzluk, anksiyete, şiddete eğilim, unutkanlık ve yalnız kalma
hissidir [4]. Fiziksel belirtiler; memelerde büyüme ve hassasiyet, aşırı susama, vücutta ödem
oluşumu, kabızlık, baş ağrısı, vücut ağırlık artışı, bulantı, kusma, ishal, ciltte akne oluşumu
ve/veya artışı, yeme arzusu, bel ve sırt ağrısıdır [4,6]. Davranışsal belirtiler ise baş dönmesi,
uykululuk hali veya uykusuzluk, yorgunluk, cinsel istekte değişiklik, iştahta artma veya
azalmadır [4]. PMS patofizyolojisi kesin olarak bilinmemekle beraber, merkezi
nörotransmitterler ve gonadal steroidler arasındaki dengeyi etkileyen bazı değişikliklerin
PMS’ye sebep olabileceği yönündeki düşünce kabul görmektedir. Buna hipoglisemi benzeri
glukoz metabolizması değişimleri, tiroid işlev bozukluğu, genetik faktörler, sıvı ve elektrolit
dengesizlikleri, stres ve psikolojik sebeplerin de eşlik ettiği bilinmektedir [4]. Progesteron
seviyelerindeki düşüklük, östrojen-progesteron oranlarında değişiklikler, aldosteron, östrojen
seviyelerinin yüksekliği ya da düşüklüğü, renin-anjiyotensin ve adrenal bez aktivitesindeki
artışlar, merkezi katekolamin değişiklikleri, endojen endorfinlerin düşüklüğü, prolaktin
salınımının artışı PMS semptomlarının ortaya çıkmasından sorumlu hormon değişiklikleri
arasında yer almaktadır [5]. Hormonal değişimlerin yanı sıra, kişinin yaşadığı kültürün,
annenin çalışma ve eğitim durumunun, menstruasyona ilişkin tutumun ve dismenore benzeri
problemlerin bulunması da PMS’nin açığa çıkmasında etkili olabileceği bildirilmektedir [4].
3.1. Premenstrual Sendrom ve Besin Alımı İlişkisi
Adet döngüsüne bağlı hormonal dalgalanmalar, iştah kontrolündeki değişimlere bağlı olarak
yeme tutumunu etkileyebilmektedir. PMS’nin bulunması bilhassa bazı besinlerin
tüketimlerinin artması ya da azalması ile ilişkili bulunmuştur. Bu besinlerden; kola, çay,
kahve ya da alkollü içecekler; şeker içeriği zengin atıştırmalıklar, çikolata, ve süt ön plana
çıkmaktadır. Çay, kahve, kola gibi kafein açısından zengin içeceklerin göğüslerde hassasiyet,
sinirlilik ve uykusuzluk benzeri sorunlara neden olduğu gerekçesiyle aşırı tüketimlerinden
kaçınılması gerektiği önerilmektedir. Premenstrual dönemde kadınların çikolata tüketme
isteğinde ve tüketiminde bir artış olduğu bildirilmiştir. Bunun yanında çikolata isteğinin adet
döngüsüyle yakından bağlantılı olduğu ve çikolata tüketiminin menopoz sonrası dönemde
%38 oranında azaldığı saptanmıştır. Abdominal şişkinlik, kramp, baş ağrısı, bazı besinleri
tüketme arzusu ve genel iştahta artış, sosyal manada geri çekilme benzeri semptomların ise
süt tüketimiyle azaldığı görülmüştür. PMS’li kadınlarda şeker oranı yüksek besinlerin ve
atıştırmalıkların tüketimi premenstrual dönemde artarken, kompleks karbonhidratların
tüketimi azalmaktadır [7]. Karbonhidrat içeren besin tüketimi, serotonin seviyeleriyle
ilişkilendirilip; beyindeki düşük serotonin seviyelerinin PMS’ye yol açabildiği gösterilmiştir.
PMS'de su tutulumunun önlenmesi için sodyum kısıtlaması gerekmektedir. Aynı zamanda
yüksek oranlarda yağ alımının kandaki östrojen seviyesini artırdığı görülürken, fazla miktarda
doymuş yağ tüketiminin ise su tutulumuyla önemli ölçüde ilişkili olduğu saptanmıştır. Elzem
yağ asitleri alımı ise PMS semptomların şiddetini azaltmaktadır. Beden Kütle İndeksi (BKİ)
ile PMS belirtileri ve riski arasında güçlü doğrusal bir bağ bulunmaktadır. Yaşam stili ve diyet
değişikliklerinin yapılması genelde farmakolojik bir tedaviye gerek olmadan hafif ve orta
seviyede PMS’yi ortadan kaldırabilir. Bu amaçla, günlük tutma, beslenme değişiklikleri,
düzenli fiziksel aktiviteler, bilişsel ve davranışsal terapi, vitamin ve mineral takviyeleri
uygulanabilmektedir. Serotonin geri alım inhibitör grubu antidepresanlar, oral kontraseptifler,
gonadotropin-salınımlı hormon agonistleri, diüretikler benzeri farmakolojik yöntemlere ise
şiddetli PMS semptomlarında başvurulabilmektedir.
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Mikro besin ögeleriyle PMS ilişkisine bakıldığında, sodyum, potasyum, kalsiyum,
magnezyum, çinko mineralleri ile riboflavin, tiamin, D ve B6 vitaminlerinin PMS ile
bağlantılı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda minerallerden diyetle non-hem
demir ve çinko alımının olumlu, potasyumun aşırı alımının ise olumsuz etki gösterdiği
saptanmıştır. Kalsiyumun ise belirtileri büyük ölçüde azalttığı ve belirtilerin tamamında
kalsiyum takviyesinden sonra düzelme görülmüştür. Bununla birlikte PMS’li kadınlarda
kandaki D vitamini ve kalsiyum seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir [5].
4.MENSTRUASYON BOYUNCA ENERJİ ve MAKRO BESİN ÖGESİ
ALIMI
Besinlerin bileşiminde farklı ölçülerde “besin ögesi” olarak adlandırılan kimyasal moleküller
vardır. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller besinlerin içerisinde bulunan besin
ögeleridir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan besinlerin bileşiminde 50’ye yakın besin ögesi yer
alır. Bu ögeleri kimyasal özelliklerine ve vücudun çalışmasındaki etkinliklerine bakılarak 6
grupta toplanabilir.
Bunlar:
1. Proteinler
2. Yağlar
3. Karbonhidratlar
4. Mineraller
5. Vitaminler
6. Su
Yeterli ve dengeli beslenme; bedenin ihtiyaç duyduğu 50’ye yakın besin ögesinin her birinin
vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması maksadıyla gereken ölçülerde tüketilmesi ve
vücutta uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Bedenin ihtiyaç duyduğu kadar besin ögesi
alınamazsa, yeterli enerji oluşumu sağlanamaz ve vücut dokuları yenilenemez “yetersiz
beslenme” olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Bireyin ihtiyacından fazla besin tüketimi
ise besin ögelerinin bedende yağ olarak birikmesine ve sağlığa zarar vermesine neden olur.
Bu duruma “dengesiz beslenme” denilmektedir. Kişinin yeterince yemesine rağmen, uygun
seçimler yapamadığı veya yanlış pişirme yöntemi uyguladığından ötürü bu besin öğelerinin
bazılarında kayıp meydana gelebilir ve vücuda yeterince besin ögesi alınamayabilir. Bu
durumda, o besin öğesinin yetersizliğine bağlı olarak vücut işleyişindeki görevi yerine
getirilemediğinden sağlık bozukluğu oluşmaktadır. Bu durum da “dengesiz beslenme” olarak
tanımlanmaktadır. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yeri yaşamın her döneminde
vazgeçilmezdir. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülen bir yaşam
şekli vücut ağırlığı denetimi açısından oldukça önemlidir. Birçok beslenme ve sağlık
problemleri kadınları yakından ilgilendirir. Vücutta makro ve mikro besin öğeleri ihtiyacının
karşılanması büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme sadece kadının kendi
sağlığını belirlemeyip, gelecek kuşakların da sağlığının göstergesidir. Kadının annesinin
rahminden itibaren başlayan hayatı; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yaşlılık dönemlerinde,
hamilelik, emziklilik, menarş, ve menapoz sürecinde ek besin öğelerine olan ihtiyacının
artmasıyla devam etmektedir. Menstruasyona bağlı besin tüketiminin gözlemlendiği bir
çalışmada, kadınların premenstrual, menstrual ve postmenstrual üç ayrı periyotlarında besin
alımları incelenmiş; sonuç olarak premenstrual dönemde tüketilen karbonhidrat, protein ve
yağ miktarlarının menstrual döneme nazaran anlamlı ölçüde fazla olduğu görülmüştür [3].
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4. 1. Menstrual Dönemde Vitamin ve Minerallerin Beslenmeye Etkileri
4.1.1 Demir
Demir insanın bedeninde yaklaşık 2-4 gr arasında bulunmaktadır. Hemoglobinin yapısında da
bulunur. Akciğerlerden hücrelere oksijen , hücrelerden akciğerlere karbondioksiti taşımak
hemoglobinin görevidir. Bağışıklık sisteminde rol oynar. Vücudun günlük demir ihtiyacı,
erkeklerde 10 mg, kadınlarda 18 mg’dır. Bilhassa balık, kırmızı et ve kümes hayvanı etleri
(tavuk, hindi vb.) gibi hayvansal ürünler demir açısından zengin kaynaklardır. Kuruyemiş, tahıllar,
tofu, sebze, meyve, ve süt ürünlerinde (süt, peynir, yumurta) de bulunmaktadır. Fakat süt ürünlerinde
cüzi miktarlarda demir bulunduğundan, süt ürünleri çok fakir demir kaynaklarıdır [3]. Demir,
triptofanın serotonin öncüsü olan 5-hidroksitriptofana dönüşümünü sağlayan triptofan hidroksilaz
enziminin kofaktörüdür. Beyinde Gama Amino Bütirik Asit (GABA) sistemine ilişkin hücreler demir
yönünden zengindir. GABA’nın PMS açısından ehemmiyeti büyüktür. Düşük demir seviyelerinin
ovaryum hormonlarındaki değişiklikleri ile bağlantılı olduğu bilinen postpartum depresyon riskini
artırdığı saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada ise, nonhem demir tüketimiyle birlikte PMS riskinde
azalma görülmüş ve bu olumlu etkinin >20mg/gün demir alındığında ortaya çıktığı görülmüştür [5].
Menstruasyon gören kadınlarda demir yetersizliği riski bulunmaktadır. Menstruasyon esnasında
kaybedilen demirin, premenstrual dönemde yerine konmasıyla birlikte dengesizlik önlenmektedir.
Menstrual kan kaybı kişide aydan aya sabittir, lakin kadınlar arasında farklılık söz konusudur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, kadınların genellikle % 90’ında
menstruasyon sırasında görülen günlük demir kaybı ortalama 1.4 mg’dır. WHO’nun
raporunda, adet kanaması gören 144 kadından 66’sında (% 45,8) demir eksikliği anemisi yani
kansızlık görülmektedir. Demir depolarını etkileyen faktörler arasında adet kanamasının da
kısmen bir etken olduğu neticesine ulaşılmıştır [3].
4.1.2 Kalsiyum
Kandaki kalsiyumun normal düzeyi 9 ila 10,4 mg/100 mL arasında olmalıdır. Kalsiyum;
kanın pıhtılaşmasında, demirin aktif bir biçimde kullanılmasında ve sinirsel uyarıların
iletiminde görev almaktadır [3]. Kalsiyum ve kalsiyum düzenleyen hormonlar ovulasyon
esnasındaki östrojen dalgalanmaları ve adet döngüsünün luteal fazı ile ilişkilidir. İntrasellular
ve ekstrasellular olaylarda kalsiyum önemli bir role sahiptir. İntrasellular kalsiyum serotonin
gibi PMS ile ilgili nörotransmitterlerin sentezini etkiler. Ekstraselüler kalsiyumdaki
değişiklikler ise PMS’deki duygusal düzensizliklerle birlikte ruh haline ilişkin semptomlara
yol açmaktadır. Parathormon, 1,25(OH)2D3 ve 25(OH)D3 plazma kalsiyum düzeyini
düzenleyen temel unsurlardır [5]. PMS teşhisi konulan 466 kadının katılımı ile yürütülen bir
çalışmanın sonucunda, günlük 1200 mg elementel kalsiyum alımının, üç siklusun arkasından
PMS’ye dair gözlemlenen semptomlarda %48’lik bir azalmayla birlikte su tutulumu yani
ödem, ağrı ve yeme arzusu benzeri semptomlarda kalsiyum desteğinden sonra tamamen
düzelme gerçekleşmiştir. Bunun yanında kalsiyum tüketiminin dismenore ve irritabiliteye
benzer semptomlarda da önemli seviyelerde azalma sağladığı bildirilmektedir [7]. Yapılan
çalışmalar sonucunda PMS’li kadınların kandaki kalsiyum ve D vitamini seviyelerinin daha
düşük olduğu görülmüştür [5]. Diğer bir taraftan kalsiyumun suplemantasyondan öte besin
kaynaklı alınması gerektiği, besinler aracılığıyla alınan kalsiyumun PMS prevelansı üzerinde
baskılayıcı bir etkisinin bulunabileceği söylenmektedir [7].
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4.1.3 Magnezyum
Yaşa ve yaşam tarzına göre magnezyum ihtiyacı değişmektedir. Magnezyum vücut tarafından
üretilemediği için besinler yoluyla vücuda alınması gerekmektedir. WHO’nun ve Almanya
Beslenme Enstitüsü’nün (DGE) belirlediğine göre, insan bedeninin günlük ortalama
magnezyum ihtiyacı 280 ila 350 mg arasındadır. Koyu yeşil sebzeler, balık, tahıl ürünleri,
badem, ceviz, hurma, fındık, fıstık, soya fasulyesi, kuşkonmaz, havuç, kereviz, pırasa, soğan,
domates, gravyer peyniri, kakao, muz, kara turp, ayçiçeği, dil balığı ve sert sular magnezyum
açısından zengin kaynaklardır [3]. Bireyin vücudundaki magnezyum düzeyindeki düşüklük,
beyinde bulunan dopaminde düşüşe yol açmaktadır. Beyin dopaminindeki düşüş ise
aldosteron yüksekliğine, adrenal korteks hiperplazisine ve sıvı tutulumuna sebep olmaktadır.
Yapılan bir çalışma sonucunda günde 200 mg magnezyum suplement kullanımının PMS
belirtilerinden olan su tutulumunu azalttığı görülmüştür. Başka bir çalışmada ise aldosteron
seviyesindeki artışla birlikte idrarla magnezyum atımı gözlemlenmiştir. Magnezyum, PMS’de
görülebilen olası hipoglisemik durumları da glikoza bağımlı insülin sekresyonunu azaltarak
düzenleyebilmektedir [5].
4.1.4 Sodyum
Kadınlarda menstruasyon döneminde ağırlık kazanımı görülebilmektedir. Adet kanamasının
luteal fazında sodyum ve su tutulumuna bağlı olarak periferik ödem gelişebilir. Tuz tüketimi
ile birlikte su tutulumu artacağından dolayı, özellikle bu periyotta diyetle sodyum alımı
kısıtlanmalıdır [3]. Salam, pastırma, sosis, sucuk vb. şarküteri ürünleri, konserve ürünler,
turşular, bilinmeyen içerikteki hazır gıdaların tuz içeriği yüksektir [8]. Premenstruasyon
döneminde birçok kadında ödem oluşur ve günlük yaşamı etkiler. Bu dönemde ödem
oluşumunda kadın cinsiyet hormonlarının mühim bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Orta luteal faz döneminde yüksek progesteron ve yüksek östrojen seviyeleri, uyarılan
epitelyal sodyum kanal (ENaC) aktivitesini inhibe etmektedir. Geç luteal faz döneminde ise
östrojen ve progesteron seviyeleri giderek azalmaktadır. Östrojen üretiminin azalması ile geç
luteal fazda ENaC inhibitör etkisi önlenir. ENaC aktive olur ve bunun sonucunda
premenstruasyon döneminde gözlenen ödem açıklanabilir [3]. Yapılan bir çalışmada sodyum
tüketimini artışıyla birlikte PMS şiddetinin artabileceği gözlemlenmiştir. Başka bir çalışmada
ise besin ögelerinin PMS ile bağlantısı değerlendirildiğinde sodyum tüketimiyle PMS riski
arasında önemli bir bağlantı bulunmamıştır. Çalışma sonuçlarının tutarsız olmasına karşın
Amerika Obstetrik ve Jinekolojistler Birliği ile İngiliz Diyetisyenler Derneği benzeri önemli
kuruluşlar rahat bir menstruasyon döneminin geçirilmesi ve PMS belirtilerinin hafifletilmesi
maksadıyla tuz tüketiminin azaltılmasını önermektedir [7].
4.1.5 Çinko
Çinko eksikliği gelişen ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Plazma çinko düzeyi çinko
açısından beslenme vaziyetinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılmaktadır. Fakat
plazmadaki çinko seviyeleri bazı faktörlerin beraberinde değişebilmektedir. Ülkemizde
kadınların büyük çoğunluğu çinko biyoyararlığı düşük olan tahıl ve bitkisel besinlerle
beslenmektedir. Bireylere kansızlığı önlemek maksadıyla yalnızca demir verilmesi çinko
yetersizliğindeki riski arttırabilmektedir. Et ve deniz ürünleri çinko yönünden zengindir.
Üremede çinkonun rolü oldukça fazladır. Kadınlarda ovulasyon, cinsel gelişim ve adet
döngülerinde rol oynar. Eksikliğine bağlı olarak anormal adet döngüleri görülmektedir.
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Çinko seviyeleri çok düşük olan kadınlara çinko takviyesi verilmesinden sonra, bu kişilerin
ilk menstruasyon dönemini yaşadıkları görülmüştür [3]. Aynı zamanda çinkonun kişinin
endometriumuna progesteron bağlayıcı etkisinden ötürü PMS’de mühim olabileceği
düşünülmektedir. Çinkonun linoleik asitten Prostoglandin E1 (PGE1) meydana gelmesinde
lüzumlu olduğu ve GABA sentezinde vitamin B6 ile birlikte bulunduğu da bilinmektedir.
Günlük 50 mg çinko suplement kullanımı, serum progesteron seviyelerindeki baskılanmaya
sebep olan prolaktin artışını inhibe etmektedir. Prolaktin seviyelerindeki artışın, PMS
belirtilerini açığa çıkardığı düşünülen etmenlerden biri olduğundan çinko alımlarının olumlu
etkisi bulunabilir [7].
4.1.6 Potasyum
Potasyum alımının PMS semptomları üzerinde olumlu etkilere neden olabileceği
düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada, potasyumun önerilen düzeyin (4700 mg/gün) altında
tüketiminin dahi PMS semptomlarını artırabileceğini yönünde bir etki gözlenmiştir. Yüksek
aldosteron seviyelerinin de PMS belirtilerine ortam hazırladığı bilinmekte; beslenmeyle
birlikte alınan potasyumun da aldosteron agonisti olarak rol oynayabileceği sanılmaktadır.
Potasyum alımının karında şişkinlik, ekstremitelerde şişlik benzeri belirtilerle de bağlantısı
olabilir [5].
4.1.7 D Vitamini
Vitamin D metabolizması, plazma kalsiyum ve fosfor konsantrasyonları, parathormon plazma
konsantrasyonu ve Fibroblast Büyüme Faktörü-23 (FGF-23) benzeri diğer etmenler tarafından
düzenlenmektedir. D vitamini konsantrasyonlarında, 29 ng/mL seviyeleri D vitamini eksikliği
göstergesiyken; 150 ng/mL seviyeleri intoksikasyon riski taşımakta; 20 ng/mL seviyelerinin
altı ise şiddetli yetersizlik göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yapılan kesitsel bir
çalışmada, 400 IU/gün ve üzeri D vitamini alan bireylerde daha düşük seviyelerde D vitamini
alan bireylere göre PMS prevalansının daha düşük olduğu gözlenmiştir . Yapılan diğer bir
çalışmada ise D vitamini alımının prevalansla ilişkili olduğu ve diyetle 100 IU/ gün ve
üzerinde D vitamini alanlarda PMS riskinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Güncel bir
çalışmada ise, 2 ay süresince 200 mg/gün D vitamini alan kadınlarda herhangi bir yan etki
görülmemiş ve müdahale sonrasında sıvı tutulumu, anksiyete ve depresyon benzeri belirtiler
ile PMS skorlarında anlamlı derecede düşüş gözlenmiştir [7].
4.1.8 E Vitamini
E vitamininin göğüslerde şişlik ve hassasiyet benzeri semptomları hafifletmede rol
oynayabileceği vurgulanmıştır. Prostoglandin sentezinin düzenlenmesinde rol oynar.
Tokoferol, prostoglandin E2 (PGE2)’nin oluşumunda eksilmeye sebep olarak fosfolipidlerden
araşidonik asit açığa çıkışını azaltır. α-tokoferolün, nörotransmitterler üzerinde düzenleyici bir
rolü bulunmaktadır. E vitamini suplement kullanımı, GABA seviyesinde azalmaya sebep olan
araşidonik asidi bloke eder. GABA seviyesindeki bu azalmanın PMS semptomlarından
depresif olma durumunun ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülürse; E vitamini,
semptomlarda olumlu etkilere sebep olabilmektedir. Çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada,
2 ay süresince günde 100 mg E vitamini kullanımıyla birlikte PMS skorlarında ve semptom
seviyelerinde önemli derecede azalma sağladığı görülmüştür.

219

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

Fakat tüm yapılan çalışmalarda aynı neticeye ulaşılamamasından dolayı E vitamini alımının
PMS etiyolojisi yönünden önemli olabileceği, yeterli ölçüde alımının sağlanması ve olası
terapötik dozunda netlik sağlanması maksadıyla daha çok çalışmaya gereksinim
bulunmaktadır [7].
4.1.9 B Grubu Vitaminler
4.1.9.1 B6 Vitamini
Karaciğer, böbrek, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, havuç, patates, muz, avokado,
kurubaklagiller ve tahıllar B6 vitamini açısından en zengin besinlerdir. B6 vitamini içeren
besinler regl dönemlerinde oluşan gerginlik ve ağrıların azalmasında oldukça etkilidirler
[9,10] Vücutta yatıştırıcı hormonlar salgılanması için gerekli bir vitamindir. Sinir sistemini
etkiler ve kanda hemoglobin oluşmasını sağlar. Günlük ortalama gereksinme 0.6-0.3 mg
kadardır. Sistematik bir derlemede günde 100 mg B6 vitamini takviyesinin PMS
semptomlarını ve premenstrual depresyonu azalttığı belirtilmektedir. PMS problemleri görülen
kadınların, ayrıntılı bir beslenme hikayesi alınmalı ve sağlıklı besin tercihleri yapmalarına yardımcı
olunmalıdır. Takviyeler gerekiyorsa doktor kontrolünde kullanılmalıdır [3].

4.1.9.2 Vitamin B2 (Riboflavin)
Süt, yumurta, arpa, karaciğer ve yeşil yapraklı sebzeler riboflavinden zengin ve doğal
kaynaklardır. Vitamin takviyeli bir çalışmada menstruasyon migrenine karşı vitaminler
mühim bir rol oynamaktadır. Riboflavin; mitokondriyal disfonksiyonu etkileyerek
menstruasyona bağlı migren oluşumunun önüne geçmektedir [3]. Aynı zamanda, triptofandan
serotonin oluşumunun sağlanmasında vazifeli B6 vitamininin aktivasyonu için gereklidir.
Riboflavinin diyetle birlikte 2,5 mg/gün alımının PMS riskini %35 oranında azalttığı tespit
edilmiştir [5].
4.2. Elzem yağ asitleri
Yapılan çalışmalarda, elzem yağ asitleri ile PMS riski ilişkisine bakıldığında özellikle karın
bölgesinde şişkinlik, anksiyete, depresyon, dikkat bozukluğu benzeri semptomlarda elzem yağ
asitleri tüketimiyle birlikte bir azalma olduğu görülmüştür. Prostoglandin E1 (PGE1), insüline
bağlı glikoz yanıtını inhibe ettiğinden gamma-linolenik aside (GLA) dönüşümdeki bir
problemden dolayı meydana gelen bir eksiklik, PMS’li hastada görülen hipoglisemi, tatlı
yeme arzusu ve iştah artışı benzeri semptomlara neden olabilmektedir. PGE1’in prolaktine
doku duyarlılığını azaltmada rol oynaması, PGE1’e ilişkin bir diğer mekanizmadır. Prolaktin
çokluğuı ise PMS’nin oluşumunda tesirli olduğu bilinen bir hormonal değişikliktir. Yapılan
bir çalışmada, beslenmedeki α-linolenik asit yetersizliğinin dopamin seviyelerinde %40-75
oranında bir düşüşe sebep olduğu görülmüştür. Dopamin düzeyindeki azalmayla birlikte de
kişilerde aldosteron düzeyindeki artışla birlikte su tutulumu görülmektedir. Ayrıca n-3:n-6
yağ asitleri oranının (1:4, 1:6’dan 1:10’a kadar) sapması durumları yani n-6 yağ asitlerinin
olması gerekenden fazla alımı, araşidonik asit gibi proinflamatuar yağ asitlerinde artışa
sebeptir. Araşidonik asitin fazlalaşmasıyla, gamma amino-bütirik asit (GABA) seviyelerinde
azalma görülür ve bu durum PMS semptomlarını tetiklemektedir. Aynı zamanda, yağın
yüksek oranda tüketimiyle kandaki östrojen seviyesi artmaktadır. Bu durum PMS
semptomlarını şiddetlendirmekte; doymuş yağın fazla alımıyla birlikte ise su tutulumu
artmaktadır [5].
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4.3. Fitoöstrojenler
Fitoöstrojen içeriği kurubaklagil ve soyada fazladır. Bireyin bedeninde endojen östrojene
benzeyen etkinlikler gösteren bitkisel kaynaklı kimyasallardır [3]. Çift körlü plasebo kontrollü
bir çalışma, BKİ değerleri 19-30 kg/m2 arasında olan kadınların bulunduğu, soya izoflavonları
bulunan izole soya proteini alımı ile PMS arasındaki ilişkiyi inceleme maksadıyla
uygulanmıştır. Katılımcılara iki menstrual döngü süresince soya izoflavonlarına sahip 68 mg
izole soya proteini veya süt proteini (plasebo) tüketmeleri söylenmiştir. Çalışmanın
sonucunda, soya protein izolatı tüketen grupta, genellikle semptomların görülmesinde,
şişkinlik, aşırı yeme arzusu, benzeri fiziksel semptomlarda ve baş ağrısı, meme hassasiyeti
gibi spesifik PMS semptomlarında önemli ölçüde azalma gözlemlenmiştir. Plasebo
tüketiminden sonra ise önemli bir değişiklik görülmemiştir.İzoflavon alımında plaseboya göre
şişme, kramplar gibi semptomlarda da daha iyi sonuçlar elde edilmiştir [5].
5.MENSTRUASYON DÖNEMİNDE BESLENME ÖNERİLERİ
Bireyler menstruasyon dönemini rahat bir şekilde geçirme açısından bilinçlendirilmelidirler.
Buna göre;
1. Kadınlara PMS’de yeterli ve dengeli beslenmenin yeri unutulmayarak doğru beslenme
konusunda fizyolojik ihtiyaçlarına uygun sağlık personeli (diyetisyen, doktor, hemşire vb.)
tarafından eğitimler verilmelidir.
2. Vücudun fizyolojik gereksinimleri açısından menstruasyon öncesi dönemde besine
duyulan arzu ve enerji alımı artar. Vücudun artan enerji ihtiyacı doğrultusunda
menstruasyondan 5-8 gün önce karbonhidrat, yağ ve enerji alımı artabilir. Karbonhidrata
duyulan arzu; meyve gibi sadece şeker içeriğine sahip olmayıp besleyici ögeler de taşıyan
besinlerle karşılanmalıdır.
3. Kadınların sağlıklı besinler hazırlaması konusunda uygun pişirme yöntemleri kullanmaları
teşvik edilmelidir.
4. Bireylere sağlıklı beden ağırlığında olmaları ve süreklilik sağlanmasının önemi konusunda
gerekli eğitimler verilmelidir.
5. Kilo kontrolü açısından porsiyon kontrolleri, fiziksel aktivitenin arttırılması sağlanmalı ve
sürekliliğin sağlanması amacıyla keyif duyulan egzersiz programlarına yönelim olabilir.
6. Premenstrual dönemde tüketimi artan basit şekerler ve yüksek yağ oranına sahip fast food
gibi besinlerin tüketiminin semptomların şiddetini arttırdığı görülmektedir. Bu dönemde gazlı
ve şekerli içecek tüketilmemelidir. Yarım yağlı süt, ayran benzeri içecekler, vitamin ve
mineral yönünden zengin taze sıkılmış meyve suları tüketilebilir.
7. Sağlıklı beslenme amacıyla beslenmede pilav, makarna ve beyaz ekmek yerine kompleks
karbonhidrat içeren esmer unlu mamüllerin tüketimi arttırılmalıdır.
8. Kompleks karbonhidrat tüketimi, kalsiyumun yeterli alımı sağlanarak; diyette toplam yağ,
katı yağ alımı ile kafein ve sodyum tüketiminin azaltılması semptomların şiddetini
azaltmaktadır.
9. Öğün saatleri planlanarak öğün atlanmaması gerekmekle birlikte her gün 3 ana ve 2-3 ara
öğün tüketmeye özen gösterilmelidir. Besin çeşitliliği sağlanmalıdır.
10. Kırmızı et tüketimi artırılarak yanında maydonaz, sivri biber ve domates gibi C
vitamininden zengin besinler birlikte tüketilerek demir emilimi arttırılmalıdır. Böylece
kanamayla birlikte vücuttan atılan demir yerine konabilir [3].
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11. Yemekten hemen sonra çay ve kahve içilmesi demir emilimini azaltacağından
önerilmemektedir. Yemekten 45-60 dakika sonra içilebilir [9].
12. Bireyler bol sıvı almaya özen göstermelidir.
13. Kuru kayısı, kuru erik, hurma, kuru üzüm ve muz benzeri meyveler hem tatlı isteğini hem
de magnezyum ihtiyacını karşılanmada etkilidir. Yapılan araştırmalarda kadınların adet
dönemlerinde magnezyumu yeteri kadar alımalarıyla birlikte tatlı ihtiyaçlarının olmadığı ve
regl ağrılarında azalma görülmüştür.
14. Ödeme neden olan tuz içeriği yüksek besinlerden uzak durulmalıdır.
15. Kadınlarda regl dönemi öncesinde görülen semptomların önlenmesinde bilhassa E
vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden zengin besinlerin
tüketimi önerilmelidir.
16. Olumlu etkisi bulunduğu düşünülen gıda takviyeleri veya bitkisel ürünler bir uzmana
danışılmadan kullanılmamalıdır [3].
17. Ananas suyunda bulunan bromealin adet bozukluklarını düzeltir ve ağrılı periyotları
azaltır. Özellikle hamilelik ve adet döneminde oluşan ödemi atmaya yardımcı olur [11] . Fakat
aşırı miktarda ananas tüketimi cilt döküntülerine, kusmaya, ishale ve aşırı âdet kanamalarına
neden olabilir [12].
18. Maydanoz, adet kanamasını destekler ve ağrıların hafifletilmesini sağlar. İçeriğindeki
miristisin ve apiol, menopozda kullanımlarını anlamlı kılan östrojen üretimini artırma
özelliklerine sahiptir [13].
19. Menstruasyon döneminde kabızlık şikayetleri de artabilmektedir. Kabızlık şikayetinde
meyve ve sebze, yağlı tohumlar gibi posa yönünden zengin besinlerin tüketimi arttırılabilir.
Su tüketiminin arttırılması da yarar sağlayacaktır [14].
6. SONUÇ
Kadınlarda menstruasyon döneminde görülen fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerin
kadınların günlük yaşamını ve beslenme düzenini etkilediği rapor edilmektedir. Menstruasyon
öncesi dönemde meydana gelen PMS bu değişikliklerin ortaya çıkmasında en önemli
nedenlerden biridir. Gerek PMS’nin meydana gelmesinde gerekse belirtilerin baskılanması
veya şiddetlenmesinde bazı besin veya besin ögeleri etkili bulunmuştur. Besin tüketimleri
bakımından öne çıkanlar yetersiz süt tüketimi ile aşırı kola, çay ve kahve gibi kafeinli içecekler
veya alkollü içecekler; çikolata ve şeker içeriği zengin atıştırmalıkların tüketimidir. PMS’ye
bağlı olarak enerji ve karbonhidrat tüketimlerinde bir artış görüldüğü; elzem yağ asitlerinin,
kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, sodyum ve demir mineralleri ile riboflavin, D, E, ve
B6 vitaminlerinin aynı zamanda fitoöstrojenlerin PMS ile bağlantılı olabileceği yapılan
çalışmalarda bildirilmiştir. Premenstrual dönemde tüketimi artan basit şekerler ve fazla yağ
oranına sahip besinler semptomları şiddetlendirmektedir. Bunun yerine kompleks
karbonhidrat tüketiminin arttırılması ve yeterli süt tüketiminin sağlanması ile birlikte;
kalsiyum, magnezyum, çinko, demir alımı da yeterli düzeyde olmalıdır. Toplam ve doymuş
yağ alımı, sodyum ve kafein tüketiminin azaltılması ile semptomların hafifletilmesinde
olumlu sonuçlar sağlayabileceği bilinmelidir. Ananas ve maydanoz tüketiminin semptomların
azalmasına yardımcı olduğuna dair çalışmalar da mevcuttur. PMS ile beslenme arasındaki
bağlantıyı tetkik etmek ve böylelikle gerek PMS insidansını düşürmek gerekse şiddetli
semptomları hafifletmek maksadıyla beslenme protokolleri geliştirmeye yardımcı olan daha
çok araştırmaya gereksinim vardır.
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Bu dönemde beslenmenin düzenlenerek görülen semptomların azaltılması veya baskılanması
sağlandığı takdirde menstruasyon döneminin kadınlar tarafından çok daha kolay bir şekilde
atlatılarak eziyet olması önlenebilir.
KAYNAKÇA
Baran Bozdağ. Menstruasyon Nedir ve Kadınlar Neden Adet Olur
2015 [Available from: https://bilimfili.com/menstruasyon-nedir-ve-kadinlar-nedenregl-olur/ ]
Medicalpark Sağlık Rehberi. Adet Siklusu Nedir
2019 [Available from: https://www.medicalpark.com.tr/adet-siklusu-nedir/hg-11 ]
Çukurovalı Soykurt, S., 20-45 Yaş Arası Kadınlarda Menstrüal Siklusun Her Üç
Döneminde (Menstrual Dönem Öncesi, Menstrual Dönem, Menstrual Dönem Sonrası)
Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2016.
Işgın, K., Ede, G., Büyüktuncer, Z., Farklı Yaş Grubundaki Kadınlarda Premenstrual
Sendrom Varlığı ve Beslenme Durumu İlişkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 2016. 44(2): p.
114-121.
Işgın, K., Premenstrual Sendromda Beslenme Durumu ve Yeme Tutumunun
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara, 2014.
Rakıcıoğlu, N., Pekoz, P., Çiçek, B., Özkeleş, E., Bozkurt, S., Farklı Sosyo Ekonomik
Düzeylerdeki Evli Kadınlarda Premenstrual Sendrom Görülme Durumu ve Beslenme İlişkisi.
Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nııtr and Diet, 1997. 26(2): p. 36-43.
Işgın, K., Büyüktuncer, Z., Premenstrual Sendromda Beslenme Yaklaşımı. Türk
Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2017. 74(3): p. 249-260.
Baysal, A., Tuz Tüketimi ve Sağlık. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2016. 44(3): p. 194195.
Baysal, A., Beslenme. 2015: Ankara.
Medicalpark Sağlık Rehberi. B6 Vitamini Nedir
2020 [Available from: https://www.medicalpark.com.tr/b6-vitamini/hg-2385 ]
Khalid, N., Ahmed, I., Suleria, H., Pineapple Juice. Handbook of Functional
Beverages and Human Health, 2016. 40: p. 489-500.
Suna Cenk. Ananas mı Bizi Yiyor Yoksa Biz mi Ananası Yiyoruz
2019 [Available from: https://tabella.org/2019/10/28/ananas-mi-bizi-yiyor-yoksa-bizmi-ananasi-yiyoruz/ ]
Olorunju A., E, Olatunbosun Banjoko., S, Biochemical and haematological assessment
of toxic effects of the leaf ethanol extract of Petroselinum crispum (Mill) Nyman ex A.W. Hill
(Parsley) in rats. Awe and Banjoko BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013.
13(1): 75.
Akbulut, G., Çiftçi, H., Yıldız, E., Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Beslenme
Tedavisi. 2008: Ankara.

223

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI: COVID-19 PANDEMİSİ
Doç. Dr. Fatma BAŞAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4288-9111
ÖZET
Dünyada sağlık çalışanlarının % 70 den fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de ise
toplam sağlık çalışanlarının %56’sı kadınlardan oluşturmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü
raporuna göre de dünyada kadın sağlık iş gücünün %70 olduğu; 100 ülkeye ait verilere göre
de vasıflı sağlık mesleklerinde çalışanların %72’sini kadınların oluşturduğu belirtilmiştir.
Günümüzde global sağlık insan gücünün %50’si de hemşireler ve ebelerden oluşmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı
191 ülkeyi kapsayan “2020 Hemşire Durum Raporu”nda da hemşire işgücünün %80’ini
kadınların oluşturduğu bildirilmiştir. Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için büyük
çoğunluğunu kadının oluşturduğu sağlık çalışanları, Covid-19 salgın sürecinde ön saflarda
mücadele etmektedir. Salgın dönemlerinde, başta yaşam hakkı olmak üzere sağlık, beslenme,
çalışma, eğitim, ulaşım gibi temel insan haklarına ilişkin yaşanan sorunlar, olağan dönemlerle
karşılaştırılamayacak ölçüde artmaktadır. Son günlerde ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 pandemisinde, kadın sağlık çalışanları birçok yönden olumsuz
etkilenmiştir. Sağlık sektörünün başlı başına özellikli bir sektör olması, çalışma saatlerinin, iş
yükünün ağırlığı, nöbet yoğunluğu, tükenmişlik düzeylerinin yüksekliği gibi mevcut çalışma
şartlarının üstüne Covid-19 pandemisi ve kadın olmanın vermiş olduğu sorumluluklar da
eklenince, sağlıkta kadın çalışanlarımızın mevcut durumunu daha da ağırlaşmıştır. Sosyal
yaşamları, özlük hakları, çalışma ortam ve koşulları olmak üzere birçok sorunla mücadele
etmek zorundadırlar. Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilebilmesi için kadın sağlık
çalışanlarının özlük haklarının, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi için pandemi
dönemine ilişkin politikaların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının
yaşadıkları sorunlar ve Covid-19 pandemisinin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin
literatür bilgileri doğrultusunda ele alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlık Çalışanları, Covid-19
WOMEN HEALTHCARE PROFESSIONALS: COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
More than 70% of healthcare professionals in the world are women. In Turkey it constitutes
56% of total health care workers are women. According to the report of the International
Labor Organization, the female health workforce in the world is 70%; According to data from
100 countries, it has been stated that 72% of those working in qualified health professions are
women. Today, 50% of the global health workforce consists of nurses and midwives.
Published by the World Health Organization in 2020, which takes place in 191 countries,
including Turkey's "Nurse 2020 Status Report" have also been reported in 80% of the nursing
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workforce consisting of women. In order to provide qualified and safe healthcare, healthcare
professionals, most of whom are women, are struggling at the forefront during the Covid-19
epidemic process. During epidemic periods, problems related to basic human rights such as
the right to life, health, nutrition, work, education, transportation, increase incomparably with
the usual periods. In the recent Covid-19 pandemic, which has affected the whole world,
including our country, female healthcare workers have been adversely affected in many ways.
When the health sector itself is a specialized sector, the Covid-19 pandemic and the
responsibilities of being a woman are added to the current working conditions such as
working hours, the weight of the workload, the intensity of the shift, and the high levels of
burnout, the current situation of our female healthcare workers has worsened. They have to
struggle with many problems including their social life, personal rights, working environment
and conditions. In order to provide quality and safe health services, it is important to review
and regulate the policies regarding the pandemic period in order to improve the personal
rights, working environment and conditions of women healthcare workers. In this study, it
was aimed to discuss the problems experienced by female healthcare workers during the
Covid-19 pandemic process and the effects of the Covid-19 pandemic on female healthcare
workers in line with the literature information.
Keywords: Women, Healthcare Professionals, Covid-19
INTRODUCTION
More than 70% of healthcare professionals in the world are women. In Turkey it constitutes
56% of total health care workers are women. According to the International Labor
Organization report, the female health workforce in the world is 70%; According to data from
100 countries, it has been stated that 72% of those working in qualified health professions are
women. Today, 50% of the global health workforce consists of nurses and midwives.
Published by the World Health Organization in 2020, which takes place in 191 countries,
including Turkey's "Nurse 2020 Status Report" have also been reported in 80% of the nursing
workforce consisting of women. In order to provide qualified and safe healthcare, healthcare
workers, mostly women, are struggling at the forefront during the covid 19 epidemic process.
During epidemic periods, problems related to basic human rights such as the right to life,
health, nutrition, work, education, transportation, increase incomparably with the usual
periods. The Corona virus, which emerged for the first time in Wuhan, China in December
2019 and affected the whole world, caused the problems related to working life for female
employees employed in the health sector to deepen. Female healthcare workers, who had
already experienced gender-based problems in business life in the period before the Corona
virus pandemic, faced more problems due to the physical and psychological effects brought
about by the epidemic. In the COVID-19 pandemic, which has recently affected the whole
world, including our country, female healthcare workers have been adversely affected in
many ways. In this study, it was aimed to discuss the problems experienced by female
healthcare workers during the covid 19 pandemic process and the effects of the covid-19
pandemic on female healthcare workers in line with the literature information.
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RESULTS
While many healthcare professionals provide services under pandemic conditions, children
who cannot attend school at home after the heavy emotional and physical pressure they
experience every day have to deal with their education, cooking and increasing hygiene needs
and dealing with intensive housework. Moreover, healthcare workers who are elderly,
disabled, and have childcare responsibilities at home have problems in fulfilling these
responsibilities due to the risk of virus transmission. The increase in domestic workloads
increases the risk of both occupational and domestic burnout of female healthcare workers.
Although physicians and nurses are more visible and appreciated and supported by the
society, healthcare workers working in nursing and cleaning jobs also shoulder a heavy
burden during the pandemic period, and they are mainly women. In addition, among the 4Ds
who cannot benefit from the additional payments made for this group pandemic and whose
income does not increase even though their workloads and expenditures increase [Defined as
workers in paragraph D of the fourth article of the Civil Servants Law No. or temporary
workers who are employed in temporary job positions with fixed-term employment contracts
for less than six months in campaign works or forest fire fighting services according to the
relevant legislation. Physicians constitute 38% of the 3474 healthcare workers who were
informed that they were diagnosed with COVID-19. The professions of non-physician
healthcare workers are midwives, nurses, health technicians, health officers, pharmacists,
dentists, cleaning workers, medical secretaries, drivers and engineers. However, information
on gender is not available. The most common problem of healthcare professionals lately is the
increased workload and lack of personal protective equipment and the lack of training
regarding the epidemic. Considering that female healthcare workers are employed more
frequently in areas where patients interact directly with patients, it is observed that the risk of
exposure to the disease is higher for women. Women also carry the burden of unpaid care,
such as raising children and caring for the elderly. Under normal conditions, women do an
average of 4 hours and 25 minutes of unpaid care a day, while men only do 1 hour and 23
minutes. The closure of schools, kindergartens and other care facilities caused by both the
pandemic and the pandemic has greatly increased the daily time that women devote to unpaid
care work. In addition, female healthcare workers who are elderly, disabled and childcare
workers at home have problems in fulfilling these responsibilities due to the risk of virus
transmission. One of the other problems is that staying in places arranged by the institution
after the seizure within the framework of the precautions taken against the risk of
contamination is a protective and necessary practice on behalf of the relatives of female
healthcare workers, as well as the change in living habits, as well as the mental burden of
being away from their children, spouses and parents. The lack of a regulation for single-parent
healthcare workers to take paid leave that enables them to take care of their children is also an
important problem faced by female healthcare workers. All these increase the risk of both
occupational and domestic burnout in female healthcare workers. Problems faced by women
healthcare workers regarding the working environment and conditions include long working
hours, overtime, insufficient health workers, insufficient rest periods, not meeting the
standards or insufficient resting areas, not having enough and balanced nutrition during
working hours, excessive workload, and epidemic-related training. lack, violence, unqualified
and inadequate personal protective equipment.
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In addition, considering that female healthcare professionals are employed more frequently in
areas where patients interact directly, it is observed that the risk of exposure to the disease is
higher for women. The insufficiency of personal protective equipment and the problems in
ensuring its continuity were seen as the most fundamental problem especially at the beginning
of the pandemic. The variety, weight, careful hygienic use and constant change according to
the working environment of the equipment in question negatively affect the physical and
mental health of female employees, create excessive fatigue, and limit the consumption of
food and liquid in order to reduce the need to urinate and defecate during seizures that last for
hours. leads to behavior. In addition, since the personal protective equipment is designed for
men, there are difficulties such as tapping masks, bending the sleeves of aprons and overalls,
checking the spots when menstruation occurs. Ergonomic, qualified and non-useful protective
equipment causes health problems such as pressure injuries, excessive sweating, difficulty in
breathing. The difficulties and problems experienced in all these working environment and
conditions can cause physical health problems in female healthcare workers as well as
anxiety, depression, extreme anger, quitting work, suicidal tendency or suicide, feeling
helpless and guilty. Another problem experienced in the work environment is violence. It is
witnessed that the violence against women, which is an important public health problem and
which is increasing today, continues to increase among female healthcare workers who
struggle under difficult and severe conditions during the pandemic process. The economic
problems of female healthcare workers who lived below the poverty line before the pandemic
have deepened during the pandemic process. Various regulations have been made by many
countries that have experienced COVID-19 disease to prevent economic losses of healthcare
workers. In our country, although the regulation for the payment of additional payments from
the ceiling is a positive initiative, the existence of differences between institutions in these
payments, the incomplete or non-payment of payments, and the unbalanced distribution
among healthcare professionals have led to unhappiness and disappointment in healthcare
professionals. In addition, during this process, female healthcare workers experienced
situations such as compulsory unpaid leave, loss of personal rights due to overtime being
unpaid. Italy has introduced a “babysitter bonus” of up to 1,000 euros (US $ 1,104) for
healthcare professionals to cover home childcare costs. In Austria, France, Germany and the
Netherlands, where childcare facilities and schools are generally closed, some facilities
operated with core staff and continued to care for the children of those working in compulsory
service work. If women healthcare professionals are to continue their mission to fight
COVID-19 and support their families at home, more such measures must be taken and longterm solutions must be found. In addition, considering that attributing unpaid care work only
to women is not the only option anymore, states need to make regulations that eliminate
gender inequality.
CONCLUSIONS
When the health sector itself is a specialized sector, the covid 19 pandemic and the
responsibilities of being a woman are added to the current working conditions such as
working hours, the weight of the workload, the intensity of the shift, and the high levels of
burnout, the current situation of our female healthcare workers has worsened. They have to
struggle with many problems including their social life, personal rights, working environment
and conditions. In order to provide quality and safe health care, it is important to review and
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regulate the policies regarding the pandemic period in order to improve the personal rights,
working environment and conditions of women healthcare workers.
The home care responsibilities of female healthcare professionals arising from their gender
roles should be taken into consideration. Working hours of female health workers should be
reorganized accordingly.
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ABSTRACT
Background
Nigeria like other countries in Sub-Saharan Africa has a high deficit in the female health
workforce, which has slowed the course in reducing the high burden of disease and attainment
of key population outcomes. The current level of investment in the production and
management of the women’s health workforce falls far below what is needed to fill this gap.
The country, innovation on investment involved the training and deployment of WFLHWs as
part of the Task Shifting and Task Sharing (TSTS) health policy strategy to reach every
household with an essential care package for the community level.
Purpose
The study seeks to evaluate the understanding of the knowledge relevance and effectiveness
of investment on WFLHWs on TSTS interventions and practices in Nigeria.
Methodology
The data collection used both qualitative and quantitative method. The data collection sources
explored include: database search, desk review of policy documents, Key information
interview, in-depth interview and focus group discussion.
Results
Majority of the WFLHWs recruited had a varied understanding of the concept of TSTS.
While some had adequate knowledge of the concept, others had little or no knowledge of
TSTS. However, most of the FLHWs are able to demonstrated specific TSTS interventions
they carried out in the health facility to improve universal health coverage and reduction in
maternal mortality. All mentioned training and supervision, monetary compensation as the
component of investment to developed their skills and performance.
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Conclusions
The study concluded that when women health workers have the tools and opportunities they
need to thrive in the careers of their choice, everyone benefits. The study showed that
majority of WFLHWs skills and experiences were developed and Task shifted to them were
carried out optimally to the benefit of the everyone in the community. More investment,
motivation and employment women health workers are recommended to ensure universal
health coverage and bridge the gap of in equality of health workforce.
Key words: Women health workers, Task Shifting and Task Sharing
INTRODUCTION
Task shifting is defined by the World Health Organization (WHO) as “the ‘rational’ redistribution of tasks among health workforce teams” from trained and qualified health
workers to other health workers with shorter training to maximize the available health
workforce1,2 1,2 .Through task shifting, the impact of health worker shortfalls may be
mitigated and improve access to care and optimize the use of limited human resources be
achieved3,4 3,4 Women Frontline Health Workers (WFLHWs) such as the nurses, midwives
and community health workers and village health workers are an important part of a “taskshift” strategy that have contributed to improved access to and coverage of health services in
remote areas leading to improved health indicators and may help address the growing crisis of
health worker shortages5.6 5,6 Nigeria like other countries in Sub-Saharan Africa has a high
deficit in the female health workforce, which has slowed the course in reducing the high
burden of disease and attainment of key population outcomes. The current level of investment
in the production and management of the women’s health workforce falls far below what is
needed to fill this gap. The country, innovation on investment involved the training and
deployment of WFLHWs as part of the Task Shifting and Task Sharing (TSTS) health policy
strategy to reach every household with an essential care package for the community level.
Apart from being an innovative approach new to the country health systems in Sub Sharan
Africa, it is important to have an understanding of effectiveness of innovation among the
health workers for possible scale up or adoption in other country.
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3
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Perez F, Ba H, Dastagire SG, Altmann M: Role of Community Health Workers in Improving Child Health
Programmes in Mali. BMC
International Health and Human Rights 2009, 9:28.
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Haq Z, Hafeez A: Knowledge and communication needs assessment ofcommunity health workers. Human
Resource for Health 2009, 7(59).
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Purpose
The study seeks to evaluate the understanding of the knowledge relevance and effectiveness
of investment on women front line health workers on task sharing and task shifting
interventions and practices in Nigeria.
Methodology Study Design
The study was cross sectional explorative and descriptive analytical in design using
qualitative methods of data collection. The study was conducted in Bauchi and Cross River
State which are located in Northern and Southern part of Nigeria respectively.
Study Population and Inclusion / Exclusion Criteria
The study population were front line health workers (FLHWs) working in public primary
healthcare facilities. This included the doctors, nurses, midwifes, community health officers
(CHOs), community health extension workers (CHEW). that are involved in implementation
of TSTS interventions for more than six months at the primary health care level. However,
health care facilities and staff that are not directly involved in TSTS services provision were
excluded from the study. In addition, qualified health facilities FLHWs that are located in
hard to reach area or not accessible were also excluded from the study.
Sample Size;
Purposive sampling was used to identified key participants for the study. In each of the study
locations, heads of various unit at the Sate Primary Health Care Development Agency
(SPHCDA) and State Ministry of Health (SMoH) that are involved in TSTS policy
implementation and FLHWs at the PHC facilities were selected for the study. In each State
(Bauchi and Cross River), respondents selected are, Fourth (40) front -line health workers and
twenty (20). In overall total sample size was, eighty (80) front -line health workers and fourth
(40. See Table 3 and 4
Sampling Techniques
Multi-stage sampling technique was adopted, while simple random sampling techniques was
used to select the participants for the study.
Study Instrument for Data Collection
Questionnaire: Standardized tools developed by WHO was adapted for data collection after
pre-test, reviewed, corrected and validated. Key informant interview of FLHWs that were
interviewed individually. In addition, focus group discussion (FGD) was also conducted. The
tool was used to conduct series of FGDs interviews with FLHWs in both rural and urban
health facilities of the LGA selected. The FGD was conducted to gain detail information. The
information was used to identified best practices in future preparation for the expanded roles
of Task Shifting and Task Sharing Policy. Total of and twenty (20 FGDs) were conducted.
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Data Collection Method
Study Flow
Data for this study were collected over a total period of three weeks. All the selected health
facilities (Rural and Urban) in each LGA were assessed simultaneously back to back from
Cross river to Bauchi State over a period of three weeks including weekend (10 consecutive
days) per State. The survey and data collection were done by the lead researcher with support
of research assistants and local guide from SPHCDA.
Data analysis
All the data collected were collated, edited and analysis. The qualitative data from the focus
group discussions and key informant interviews were transcribed, anonymized, and coded
using content analysis framework as described by Miles, M. B. and Huberman A. M7 7. From
the themes and sub themes, common emerging issues and concerns were identified and
narratives were constructed. Transcripts were read and reread to identify emerging issues and
themes by site-specific teams first, thereafter responses were analyzed.
Ethical considerations
The protocol for the study was approved by the Health Research Ethics Committee (HREC)
of the Bauchi and Cross River State Ministry of Health. At the commencement of the study,
the Executive Chairman of the SPHCDA directed the HRH focal person in the agency to
introduce the study team to various stakeholders. Telephonic appointments were made ahead
of the visit by the team. All participants were briefed on the study after which they signed an
informed consent form, the information was presented anonymously. The timing of the KII
interviews or FGDs was such that there was no disruption in service delivery at any of the
health facilities. The respondents did not receive any compensation for their participation in
the study. The research was conducted in accordance to the following four ethical principles:
Limitations
The study covered only selected health facilities in both rural and urban area it was not
possible to make contact with all the health facilities to access certain part of hard to reach
area in the state for inclusion in the study. Some facilities are also not included due, the
insurgency and insecurity in the that part of the study locations.

7

Miles MB, Huberman AM: Qualitatie data analysis: a sourcebook of new methods. Beverly Hills: Sage; 1994.
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Location and PHC Health Facilities
Table 1 -Number of LGA, Health Facilities, FLHWs and Beneficiaries in Cross River Sate
SN

Location

1
2
3

Rural

4
5
6

Urban

7
8
9
10

Selected
LGA
Odupanuu

Calabar
Municipality

Selected PHCFs
Facility
Creek Town,
Adiabo kurikang
Adiabo Ikot Out
Ibuot
Odukpani
Okoyong Usang
Big Qua

In each PHC
Fs,Select FLHWS
4
4
4

Ediba,
Ikot Ishie
Ikot Omin
Edim Otop
10

4
4
4
4
40

Total

4
4
4

In Cross River State, five PHC facilities were selected both from rural and urban LGAs and
four front line health workers (FLHWs) with two beneficiaries were selected from each PHC
facility.
Table 2; -Number of LGA, Health Facilities, FLHWs and Beneficiaries in Bauchi Sate
S/N

Location

1
2
3
4
5
6

Rural

Toro

Urban

Bauchi
Municipality

7
8
9
10
Total

Selected LGA

Selected PHCFs
Facility
Riniji Gani
Magama
Riminzayan
Nabardo
Toro
Doya

In each PHC Fs,
Select FLHWS
4
4
4
4
4
4

Tashan Babiye
Wutin Dada
Kofar Dumi
Kurfai
10

4
4
4
4
40
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In Bauchi State, five PHC facilities were selected both from rural and urban LGAs and four
front line health workers (FLHWs) with two beneficiaries were selected from each PHC
facility. However, location of the respondents that are policy makers and mangers were
interviewed in their offices at the SPHCDA, SMoH and LGA or office of head of facility,
while the FLHWS and beneficiaries were interviewed at PHC facilities in both rural and
urban. There are twenty (20) PHC facilities spread across the study area. Ten PHCs facilities
from Bauchi State five (5 PHC) from rural and Five PHC facilities from Urban. The same
spread of PHC facilities for Cross Rivers State. See Table 2 and 3
Respondents
Table 3 Number of KIIs and FGDs Conducted in Bauchi and Cross River State
Location Cross River State
CRS SPHCDA &SMoH
LGA Level
Health facility Level
Urban (HFs)
Rural (HFS)
Total
Location Bauchi State
Bauchi State SPHCDA & SMoH
LGA & Head of PHC Level
Health facility Level
Urban (HFs)
Rural (HFS)
Total

FLHWs
KII FGDs

20
2
20
2
40
4
FLHWs
KII FGDs

20
20
40

3
3
6

The front-line health workers (FLHWs) that made of Nurses, Midwife, Community Health
Officer (CHOs) and Community Health Extension Workers (CHEWs). The KII also include
the beneficiaries which are the health consumers of the health facility. In each of the State
(Bauchi and Cross River), eighty (80 KIIs) Key Informant Interviews were conducted which
made up of 10 KIIs for policy makers, 10 KIIs for health managers, 20 KIIs for FLHWs each
for the rural and in urban LGA level making total of 40 KIIs in each state. The KIIs conducted
among the beneficiaries are 20 with 10 KIIs conducted in each LGA for Rural and Urban
LGA. Total of one hundred and sixty (160 KIIs) was conducted throughout the study. See
table 5 for detail analysis. In addition, twenty (20 FGDs) Focus Group Discussions were held
in PHC facilities listed in the tables 3 and 4 at least one FGD was conducted in each health
facility either for FLHWs or for the beneficiaries of the health facilities in Bauchi and Cross
River State. Total of Twenty (20 FGDs) were conducted among the FLHWs and beneficiaries
of TSTS intervention in the study area. Specifically, In Bauchi State three FGDs among the
FLHWs in each LGA, two FGDs among the beneficiaries in Urban while three FGDs was
conducted among the beneficiaries in rural area.
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However, in Cross River State, with two FGDs among FLHWs in each LGA while five FGDs
among the beneficiary’s two FGDs for beneficiaries in rural area while three FGDs for
benefactrices in Urban area. See table 5 for detail analysis.
RESULTS
Socidemographhc Characteristic of the Respondents
Table 4 SOCIO-DEMOGRAHIC -DATA OF THE RESPONDENTS
____________________________________________________
Nurses
Midwives
CHOs CHEWs
______________________________________________________
Age (years)
20-30
1
0
1
4
31-40
5
1
9
31
41-50
0
0
6
13
51-60
0
0
5
4
Total

21

52

Male

6
1
Gender
1
0

4

10

Female

5

17

42

1

Total
6
1
21
52
Location for FLHWs and Beneficiaries
Rural
0
0
10
32
Urban

6

1

11

20

Total

6

1

21

52

____________________________________________________
*Front Line Health Workers (FLHWs)
The age distribution of the respondents ranged from 20-60 years with mean age of 11.10±
10.17, and modal age group of 31-40 years. Majority of the FLHWs are within the age of 3140 years old. Most of the respondents were females, few male respondents are the policy
makers and CHEWs. PHC facilities in rural LGAs areas were more staffed with CHEWs,
while CHOs and Nurses are in PHC facilities in urban areas. it was found that nurse/midwives
were mostly females, with only one male Nurse.
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FLHWs) Understanding of TSTS in Nigeria.
Understanding (Knowledge & Meaning) of Task Shifting and Task Sharing Policy
Interventions)
All the participants responded to various questions on understanding of TSTS interventions
with appropriate example for illustrations, what TSTS interventions intended to achieve? The
list of tasks performed by the health workers beyond their professional scope and how the
FLHWs developed skills for the mentioned task. Some of the frontline workers selected for
the study had a good grasp of the concept of task shifting and task sharing form the interviews
conducted. These frontline health workers gave succinct enunciation of their understanding of
the concept of task shifting. The respondents gave their opinion on the concept of task shifting
from the perspective of delegation of duties to other lower cadres while others discussed the
concept from the view of filling the gap to provide adequate healthcare services due to
shortage of staff at the health facilities. The health workers who provided responses as
delegation of duties formed the bulk of the respondents. This opinion was aptly represented
by a community health extension worker in Calabar with the following statement:
“Task shifting is a process of delegating work/ task from a highly qualified health personnel
to a less [qualified] health workers” CFLHWs 10
A nurse provided this response:
“Task shifting involves medical personnel working together in a team to achieve task & in
another way delegating duties to people in their cadre or place of work.” CFLHW5
A respondent who understood task shifting from the view of:
“Yes, I have heard of task shifting. Task shifting is a way transferring of duties to help, ease
the work. To improve health needs of the [people].” BaFLHW13
Another respondent provided this statement which combined the need to shift
responsibilities was due to the paucity of human resources:
“Task shifting is a process where authority has [been] delegated to a supporting and people
from higher cadre shift their responsibilities to people in lower cadre because of less human
resources and those lower cadre have a clue or knowledge of that responsibilities you are
shifting to them”. CFLHW17
The explanation of task shifting was further buttressed by examples of task shifting in
their routine work schedule. This illustration was provided by a CHEW
“In my facility as a CHEW delegating their duties to their junior. CHEW is not supposed to
be in a facility, they supposed to be in the community, but they are around because of lack of
staff. They help in assigning during immunization & recording of medical record.”
BaFLHW29
A nurse amongst the respondents provided this illustration to explain her view of task
shifting:
“For example, am a nurse medical. I can do non- complicated delivery, immunization, chews
can also task shift to do Immunization in an example of upward task shift. Task shift is design
to solve the problem of lack of experience & over working.
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It makes the junior have experiences, if the senior officer is not around & to reduce too much
of workload. Task shifting also compensate for absentees at work as unforeseen assistance
can arise that cause the skilled personnel to be absent from work.” CFLHW6
The responses provided by these health workers of the aims of task shifting which
further reflected these view of task shifting/sharing. A nurse gave this response:
“To ensure that there will be no gap in between health given and the patients. To ensure the
availability of health care workers to attend to patients anytime they come into the facility”.
CFLHW17
Tasks had been routinely shifted to some health workers as typified by response of this
CHEW:
“As a CHEW [community health extension worker], PTMTC, FP [family planning] and even
labour & delivery has been tasked shifted to me. Also counselling of patient & dispensing of
drugs has been task shifted to me. I also diagnose minor case e.g malaria in children and
treat.” BaFLHW10
A CHO gave this response when asked about the routine task being shifted:
……. I have task family planning to the CHEW, ANC both the health talk & examination to
the CHEW, I first monitor them. I also went for non- communicable disease training & I did
step down training for the CHEW, we are trained on communicable diseases such as
hypertension & obesity and at the facility we check their weight 7 blood pressure. I also shift
to the CHEW.” BaFLHW26
On the other hand, a significant number of the respondents FLHWs had either no
knowledge of task shifting or struggled to adequately explain the concept. These health
workers regarded the concept as training of health workers and stepping down the
training to others or health workers performing the task upon completion of training.
A few of the respondents simply had no knowledge and responded in the negative as
typified by the response from a JCHEW and a CHEW:
“I don’t know” CFLHW38……….“I haven’t this is my first time” BaFLHW15
Other community health extension workers gave these responses on their view of task
shifting as sharing of work between colleagues:
“Task shifting is the services offered to the people, how you provide them” CFLHW11…“[I]
have not heard of task shifting before. Therefore, it is sharing of work to each other as a
health worker”. CFLHW38….“No. I have heard of it in the school that as they lecture us that
we can do without doctor, CHO. It is the repetition of jobs”. BaFLHW23
Another divergent view of task shifting was that it is the collaboration between health
workers and patients:
“Task shifting is the collaboration between the clients, patient and the health worker”.
CFLHW13
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Examples and Illustrations of TSTS Policy Interventions
When respondents were asked to illustrate their understanding of TSTS with examples. Most
of the respondents FLHWs) mentioned ANC, labour & delivery, immunization, management
of PPH and retained placenta, repaired of perineal tears and laceration including other
suturing. Others mentioned resuscitation of new born baby, treatment of common cases, and
family planning (long acting). Specifically, the example provided by the FLHWs respondent
went thus:
“Like when a client/ patient come to you there are some thing a client do for you so for you
to send the client outside so you have do that thing for that patient ,like sometimes there is
immunization and laboratory tests and labour women and delivery and also there is health
education that we normally conduct for them, do them health education enlighten about some
family planning for 13 years now. There is implant, there is using IUCD, there is injectable
and there is pill tablet”. BaFLHW27
When asked to give examples, a CHEW gave this response:
“Like here, we do immunization, we do FP [family planning], we do health education, we do
delivery, we treat minor ailment. Nothings is new, we have been doing all this before. They
introduced implants now, we trained by the NGO (pathfinder) to do vacuum extraction. We
can do PPH but we are not doing it now because there is no patient. People like to come to
this facility because it is nearer to them and it is cheaper. They accept the way we interact
with them” CFLHW25
Another respondent answered thus:
“Maybe I have been working in immunization. I now moved to another unit to go and work”
CFLHW12
Rationale or What TSTS Policy Intended to Achieve:
Tasks Taken Up By FLHWS Beyond Current Traditional Scope of Professional Practice
Almost all the stakeholders (policy makers, Health managers, FLHWs and Beneficiaries)
affirmed that FLHWs performed many tasks, procedures, activities interventions or services
to the clients that currently beyond their traditional scope of professional practice to cope with
in their daily work. Some of the task mentioned includes scanning of pregnancy women,
insertion and removal of IUCD and implant, manual evacuation of retained products or
retained placenta. Labour and deliveries, management of PPH, in addition CHEWs and CHOs
are allowed to treat common illness and minor surgical operation (suturing, laceration or
incision and drainage ID).
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Table 5. Tasks mentioned by different stakeholders as formally taken up by FLHWs on TSTS
Stakeholders
Nurses
CHOs
CHEWs in Rural and
Urban Area
JCHEWs

Curative Tasks taken up formally by the FLHWs
Deliveries, IUCD, Implant insertion and removal, Suturing’s and
Incision and drainage. MVA of income abortion, retained placenta
and management of PPH
Deliveries, IUCD, Implant insertion and removal, Suturing’s and
Incision and drainage. MVA of income abortion, retained placenta
and management of PPH
Circumcision, treating diseases, delivery, injection, immunization,
blood tests and treating diseases.
Assisting Nurses, CHOs and CHEWs

Mentioned Task and How SKILLS for TSTS Interventions acquired by the FLHWs
Points mentioned by majority of the respondents on ways they developed the skills for
mentioned tasks includes Specialized training, Capacity building, Supportive Supervision,
Mentoring, Feedback, on- Job training, and exchange visits. Most of them agreed on inservice training as a panacea of skills development. Almost all respondents agreed that they
received capacity building training from NGO and supportive supervision from senior
colleagues with utmost passion and interest for assigned tasks.
The respondents FLHWs who provided answers all agreed that supervision and training
of health workers was the way they developed the skills needed to complete the assigned
tasks. This view was typified by the response from a CHEW:
“Training in the school, practical in the clinic, you practice during maternity posting,
supervision” CFLHW14
In addition to training and supervision, monetary compensation was also given as a
means of developing the required skills. This response was also given:
“By supervising them, train the personnel is include, by motivating them if possible, that is by
encouraging the staffs by giving coins to do the work diligently, by training him” BaFLHW20
Concerning the skills among the health workers, majority of the beneficiaries are pleased with
the level of skills and experiences of the health workers.
DISCUSSION
This study shows that TSTS by the women FLHWs in general are appreciated by other
categories of health staff and that their contribution to health care is considered important by
more than 90% of women health workers and other staff. It is almost a universal opinion of
the interviewees that the innovation of TSTS are critical for emergency care delivery,
particularly in rural areas. This view has been pointed out in other studies on TSTS in
Mozambique8 8.
Libombo A, Ustá MB: Mozambique Abortion Situation, Country Report Paper for the conference
'Expanding Access; Midlevel
8
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Interviewees and participants in group discussions placed great emphasis on the life-saving
skills of these cadres and considered that TSTS by women have a key role in the rural
hospitals, which serve vast geographical areas. They contribute to cost reduction and their
activities alleviate the workload of the general and teaching hospitals. The appreciation from
women health workers that TSTS contribute significantly to a cost reduction has been
confirmed in a recent study, in which it was established that the cost effectiveness of TSTS in
relation to medical doctors as far as caesarean section is concerned is approximately three
times more favourable for TSTS than for medical doctors. Even if the salary of TSTS were
doubled, this ratio would be 2.5 times more favourable9 9. Whilst rural hospitals in Nigeria
play a key role in providing emergency maternal and Child health care services including
surgical care, they are very few, only 32 in 2017.1010 Thus, they offer surgical referral care to
a cluster of districts, from three to five. Consequently, these hospitals serve as first surgical
referral units for vast geographical areas which means long distances of up to 300 Km of
frequently bad roads and serving large populations (from 90,000 to 1,500,000 inhabitants) and
a considerable number of health facilities. Some of the interviewees, mainly mid-level cadres
at district level, highlighted this fact as it greatly amplifies the importance of the role played
by the TSTS. In the initial decade of the training of TSTS in Nigeria there was a clear
opinion, above all among senior surgeons, that the introduction of TSTS was only acceptable
as a temporary solution to a critical problem of scarcity of human resources for health. Thus,
no due attention was paid to the institutional and organizational implications of introducing a
cadre playing such an important role. As a result, the career progression of these cadres and
other PHC practitioners is ill-defined. Some interviewed health. professionals, mostly the
Nurses, stressed the problems of career progression and low pay of TSTS, which to a certain
extent leads to low motivation among the TSTS. Although in the interviews and group
discussions the overwhelming majority of health professionals acknowledged the major role
played by these cadres in the provision of surgical care, recognition is in fact inadequate.
TSTS hold unique and vital skills at district level. However, they are still considered and paid
as mid-level cadres. They play a marginal role within the district management structure.
These issues compounded by the elitist culture of the medical doctors, are important in
shaping the existing relationships among them and other health professionals. The findings of
this study can be used to direct efforts to improve motivation of health workers in general and
rural area in particular.
CONCLUSIONS
The study concluded that when women health workers have the tools and opportunities they
need to thrive in the careers of their choice, everyone benefits. The study showed that
majority of WFLHWs skills and experiences were developed and Task shifted to them were
carried out optimally to the benefit of the everyone in the community.

Providers in Menstrual Regulation and Elective Abortion Care. South Africa. 2001
[http://www.qweb.kvinnoforum.se/Archive/expacc/reports/MozamCR.html].
9
Kruk ME, Pereira C, Vaz F, Bergstrom S, Galea S: The cost effectiveness of surgically trained assistant
medical officers in performing
major obstetric surgery in Mozambique. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007, 114(10):12531260.
10
NPHCDA’s national inventory of health workforce, in report of HRH situation in Nigeria 2017
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More investment, motivation and employment women health workers are recommended to
ensure universal health coverage and bridge the gap of in equality of health workforce.
Women health professionals were almost always positive about the work carried out by
FLHWs, though, in some instances, their pre-service training in therapeutic (pharmacologic)
management was considered insufficient. Several interviewees considered that a more
practical training should be decentralized to other hospitals, having a workload situation
closer to the district level than hospitals in the study area capital. The women FLHWs'
professional status was not considered commensurate with the job they are asked to do, and
career and remuneration issues continue to be unsolved problems. It was often recognized that
Women FLHWs contribute to lowering costs by avoiding otherwise unnecessary referrals
from district to state or tertiary level for emergency, surgical and or obstetrical emergencies
requiring major surgery. The sustainability issue was raised frequently and health workers
generally recognized that the retention of WFLHWs at rural level was much higher than that
of doctors, and that without TSTS it will be impossible to provide other medical and surgical
services in rural areas for decades to come.
REFERENCES
World Health Organization: Task shifting. Global recommendations and guidelines.
Geneva Switzerland: WHO; 2010
World Health Organization: Joint WHO/OGAC Technical Consultation on Task
Shifting: key elements of a regulatory framework in support of in-country implementation of
Task Shifting. Geneva, Switzerland: WHO; 2007
Lehmann U, Van Damme W, Barten F, Sanders D: Task shifting: the answer o the
human resources crisis in Africa? Human Resources for Health 2009, 7:49
McPake B, Mensah K: Task shifting in health care in resource poor countries. Lancet 2008,
372(9642):870
Perez F, Ba H, Dastagire SG, Altmann M: Role of Community Health Workers in
Improving Child Health Programmes in Mali. BMC International Health and Human Rights
2009, 9:28
Haq Z, Hafeez A: Knowledge and communication needs assessment ofcommunity
health workers. Human Resource for Health 2009, 7(59)
Miles MB, Huberman AM: Qualitatie data analysis: a sourcebook of new methods.
Beverly Hills: Sage; 1994
Libombo A, Ustá MB: Mozambique Abortion Situation, Country Report Paper for the
conference 'Expanding Access; Midlevel Providers in Menstrual Regulation and Elective
Abortion
Care.
South
Africa.
2001
[http://www.qweb.kvinnoforum.se/Archive/expacc/reports/MozamCR.html]
Kruk ME, Pereija C, Vaz F, The cost Effectiveness of Surgically trained assistant
medial officers in performing major Obstetric surgery in Mozambique. British Journal of
Obstetrics and Gynaecology 2007, 114(10):1253-1260
NPHCDA’s national inventory of health workforce, in report of HRH situation in
Nigeria 2017

241

WORLD WOMEN CONFERENCE-II
February 11-12, 2021
Baku, Azerbaijan
(THE BOOK OF FULL TEXTS)
(Volume-1)
WEB: www.worldwomenconference.org
E-MAIL: info@worldwomenconference.org

GENDER EQUALITY AND HEALTH: THE KEY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Dr. Prachi Motiyani
University School of Law, Assistant Professor University School of Law
ABSTRACT:
Gender equality is a basic right. There is no doubt that women and men have different healthcare needs, but an equal right to live healthily. For many women and girls, however, gender
discrimination systematically undermines their access to health care, for reasons that include
fewer financial resources and constraints on mobility. Gender equality which empowers
women lies in Indian constitution and this concept reflects in its preamble itself where a
principal of social justice has been mentioned. Indian women have got many rights which
ensures them a safe life, some of them are constitutional and some are statutory.
Constitutional safeguards are present in different parts of constitution.
In this paper Researcher tries to redefine the health issues faced by women in India.
Moreover, this paper tries to identify gender inequality (Goal 5) and healthy lives (Goal 3)
achievements under SDGs from the Indian context. Addressing gender inequality will
definitely help in tackling women’s health issues in the long run. In this paper, an attempt is
made to point out interactions between gender equality and healthy lives under SDGs.
Keywords: Gender Inequality, Health Issues, Sustainable Development Goals, Women
INTRODUCTION
The Sustainable Development Goals with Agenda 2030 is the world’s first comprehensive
roadmap for sustainable goals. The recognition of the synergies between health, education and
gender equality are among the core goals of this Agenda. The health of people particularly of
women throughout the world has remained a matter of concern. No doubt the health of people
is improving but our health system has not always understood the factors that influence the
health status of women, nor has it addressed women's health issues adequately. There is a
number of factors which resist women from availing the health facilities globally. Among the
prominent ones include persistent disparities between women and men notably in parts of
Asialxxvii.
INDIA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
India along with other countries has signed the declaration on the 2030 Agenda for
Sustainable Development, comprising of seventeen Sustainable Development Goals (SDGs)
at the Sustainable Development Summit of the United Nations in September 2015. Among the
vital goals of SDGs gender equality under goal 5 and healthy lives under goal 3 has always
remained an important theme for women promotion in sustainability.lxxviii.
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SDG 5: Gender Equality, an Imperative to Sustainable Development
There are several reasons to interlinking of gender equality and sustainable.
First, it is a moral and ethical imperative: achieving gender equality and realizing the
human rights, dignity and capabilities of diverse groups of women is a central requirement of
a just and sustainable world. Second, it is critical to redressing the disproportionate impact of
economic, social and environmental shocks and stresses on women and girls, which
undermine the enjoyment of their human rights and their vital roles in sustaining their families
and communities. Third, and most significantly, it is important to build up women’s agency
and capabilities to create better synergies between gender equality and sustainable
development outcomeslxxix.
There are six gender-specific indicators within SDG 3 on health:8
(i)
maternal mortality ratio;
(ii)
births attended by skilled health personnel;
(iii)
new human immunodeficiency virus (HIV) infections, by sex;
(iv)
satisfactory family planning with modern methods;
(v)
adolescent birth rate; and
(vi)
coverage of essential health services, including reproductive and maternal health.
(vii) Deep legal and legislative changes are needed to ensure women’s rights around the
world.
While a record 143 countries guaranteed equality between men and women in their
Constitutions by 2014, another 52 had not taken this step. In many nations, gender
discrimination is still woven through legal and social norms. Stark gender disparities remain
in economic and political realms. While there has been some progress over the decades, on
average women in the labour market still earn 24 percent less than men globally. Meanwhile,
violence against women is a pandemic affecting all countries, even those that have made
laudable progress in other areas. Worldwide, 35 percent of women have experienced either
physical and/or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence.lxxx
SDG 3: Ensure Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages and Indian
women
The highest attainable standard of health is a fundamental right of every person. Gender-based
discrimination, however, undercuts this right. It can render women more susceptible to
sickness and less likely to obtain care, for reasons ranging from affordability to social
conventions keeping them at home. Among women of reproductive age worldwide, AIDS is
now the leading cause of death. Not only are women biologically more susceptible to HIV
transmission, but their unequal social and economic status destabilizes abilities to protect
themselves and make empowered choices. Countries have committed to universal access to
sexual and reproductive health care services, but many gaps have slowed progress so far.
More than 225 million women have an unmet need for contraceptive methods. In developing
regions, where maternal mortality rates are 14 times higher than in developed ones, only half
of the pregnant women receive the minimum standard for antenatal carelxxxi.
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ISSUES AND CHALLENGES FACED BY INDIAN WOMEN:
there are areas where consideration is required to coup the issues and challenges which
women are facing in India. Some of the main challenges and issues are:
a) Maternal mortality
b) Depression in conflict zones
c) Gender inequality
d) Women’s household roles
e) Malnutrition and morbidity
f) Breast Cancer
INDIAN CONSTITUTION AND GENDER EQUALITY
According to the Constitution of India, both men and women are equal in the eyes of the laws
and hence they have equal rights. The Constitution of India not only grants equality to women
but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women
for neutralizing the cumulative socio economic, education and political disadvantages faced
by themlxxxii. Fundamental Rights, among others, ensure equality before the law and equal
protection of law; prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race,
caste, sex or place of birth, and guarantee equality of opportunity to all citizens in matters
relating to employment. Articles 14, 15, 15(3), 16, 39(a), 39(b), 39(c) and 42 of the
Constitution are of specific importance in this regard. But, unfortunately, legal & political
bias has prevented the law to attain success in gender equality. Declining participation of
women in the social and political sphere is a matter of concern to make the social and political
institutions more representativelxxxiii.
POLICY AND ENABLING ENVIRONMENT
NITI Aayog continues to uphold its commitment to achieving the SDGs in a timely manner,
and is also strengthening an on-going countrywide communication process, both formally and
informally. This process has generated considerable insights and inputs for the VNR.
Moreover, NITI Aayog is keen on encouraging states and union territories to share inter alia
any new knowledge or good practices from various fields to fast track the implementation of
SDGs across the country. For instance, all states and union territories participated in a
national workshop on best practices in the social sector. NITI Aayog has also published a
volume of such best practices from various states in the country, which has been shared with
the states and all ministries and departments of the central government. An important role is
being played by Civil Society Organizations that have been working on SDG-related issues
from the grassroots to the national level. Working individually and in coalitions, they have
also partnered with the government to provide inputs, create awareness and offer feedback.
Their initiatives span the following:
 Preparing information education and communication materials on SDGs, conducting
capacity building workshops and awareness campaigns;
 Supporting states with integrating SDGs into the planning and implementation process;
 Highlighting issues of sustainable energy management and climate justice for necessary
policy action at the state and national levels; and
 Conducting research and documentation on SDGs as well as their relevance to the rights
and entitlements of various vulnerable sections of society.
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CONCLUSION
India has made significant strides in improving various health indicators. Numerous measures
have been put in place for promoting gender equality. For example, the Beti Bachao Beti
Padao initiative focuses on a comprehensive package of interventions for the girl child
including those pertaining to education and protection. The Maternity Benefit Programme
protects women from wage loss during the first six months after childbirth. Further, several
programs are being implemented for enabling greater participation of women in the
workforcelxxxiv. From the above discussion we can conclude that gender equality plays an
important role for sustainable development. Since women constitute half of the population
therefore, it is important to emphasize the needs and interest of the women for the
development of the society and nation at large.
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ABSTRACT
Cancer emerges as the second cause of death in our country as in the whole world. At the
same time, it is extremely important that it is a disease that can lead to many socio-economic
losses. Cancer diagnosis can negatively affect individuals cognitively, psychologically,
emotionally and socially. Cancer can create many different articles in cancer disease, in the
functioning of his life. In women in the American Cancer Association; reports that breast,
lung and bronchial, endometrium cancers are in the top 10 twitter. Cancer, death, treatmentrelated organ loss, requiring a heavy treatment process, as well as causing different mental
depressions at every stage from the diagnosis, and negatively affecting the quality of life. As a
result, patients may experience feelings of powerlessness, fear, uncertainty, anxiety and
helplessness, and if treatment is insufficient, negative perceptions of their patients'
perceptions occur. Insomnia, despair and hopelessness problems are experienced with the
disease. It is affected by many factors in women. Many different types of cancer such as
smoking, alcohol use, age, genetics can cause cancer in women. Health professionals have
important duties to reduce the psychological anxiety of cancer patients, to adapt to treatment
and to increase life. It should not be forgotten that healthcare professionals play important
roles to help patients express their emotions and to increase struggle and survival.
Keywords: Women, cancer, psychosocial effect
KADINLARDA KANSERİN PSİKOSOSYAL ETKİSİ
ÖZET
Kanser bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci ölüm nedeni olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aynı zamanda birçok sosyoekonomik kayıplara yol açan kronik bir hastalık
olması açısından son derece önemlidir. Kanser tanısı bireyleri bilişsel, psikolojik, duygusal ve
sosyal olarak oldukça olumsuz etkileyebilmektedir Kanser hastalığın tanısında ve tedavi
sürecinde hastanın yaşam kalitesinde, hayatının işleyişinde birçok değişiklik
yaratabilmektedir. Amerikan Kanser Birliği’de kadınlarda; meme, akciğer ve bronş,
endometrium kanserlerinin ilk 10 sırada yer aldığını bildirmektedir. Kanser, ölüm, tedaviye
bağlı organ kaybını, ağır bir tedavi süreci gerektirmenin yanında tanının konulmasından
itibaren her aşamada farklı ruhsal çöküntülere neden olmakta yaşam kalitelerini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Buna bağlı olarak da hastalar güçsüzlük, korku, bilinmezlik, kaygı
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ve çaresizlik gibi duygular yaşayabilmekte ve tedavi aşamasında ise kanser hastalarının beden
algılarıyla ilgili olumsuz algılar ortaya çıkarmaktadır. Hastalıkla birlikte uykusuzluk,
çaresizlik ve umutsuzluk sorunları yaşanmaktadır. Kadınlarda görülen kanser türleri birçok
faktörden etkilenmektedir. Sigara, alkol kullanımı, yaş, genetik gibi bir çok faktör kadınlarda
görülen kanser türlerine neden olabilmektedir. Kanser hastalarının psikolojik kaygılarını
azaltmak, tedaviye uyumunu sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak için sağlık
profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Hastaların duyguların ifadesine yardımcı
olmak ve mücadele ve yaşama gücünü arttırmak için sağlık profesyonellerinin önemli roller
üstlenmeleri gerektiği unutulmamalıdır.
Keywords: Kadınlar, kanser, psikososyal etki
GİRİŞ
Kanser bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci ölüm nedeni olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aynı zamanda birçok sosyoekonomik kayıplara yol açan kronik bir hastalık
olması açısından son derece önemlidir (Çevik ve Pirinçci 2017; Yastıbaş ve Dirik 2018;
Siegel, Miller ve Jemal 2017). Kanser tanısı bireyleri bilişsel, psikolojik, duygusal ve sosyal
olarak oldukça olumsuz etkileyebilmektedir Kanser hastalığın tanısında ve tedavi sürecinde
hastanın yaşam kalitesinde, hayatının işleyişinde birçok değişiklik yaratabilmektedir.
Amerikan Kanser Birliği’de kadınlarda; meme, akciğer ve bronş, endometrium kanserlerinin
ilk sıralarda yer aldığını bildirmiştir (Acar 2017; American Cancer Society, 2018). Kanser,
ölüm, tedaviye bağlı organ kaybını, ağır bir tedavi süreci gerektirmenin yanında tanının
konulmasından itibaren her aşamada farklı ruhsal çöküntülere neden olmakta yaşam
kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Buna bağlı olarak da hastalar güçsüzlük,
korku, bilinmezlik, kaygı ve çaresizlik gibi duygular yaşayabilmekte ve tedavi aşamasında ise
kanser hastalarının beden algılarıyla ilgili olumsuz algılar ortaya çıkarmaktadır (İliçin, 1999;
Anuk, 1998;Kızılcı, 1999; Hardman, 1999;Şener, 1999).
Kadınlarda En Sık Görülen Kanser Türleri
Meme Kanseri
Dünya genelinde meme kanseri kanser türleri arasında en çok görülen türdür. Kadınlarda tanı
alan her dört kanserden biri meme kanseri olarak saptanmıştır Türkiye’de de meme kanseri
kadınlarda en çok tespit edilen kanser türüdür (Esen ve ark., 2020). Meme kanserinin, 30 yaş
altı kadınlarda nadir görülmekle birlikte, bu yaşı takip eden yıllarda daha hızlı bir artış
gösterdiği ve bu artışın menopoz sonrasında yavaş bir şekilde yükselmeye devam ettiği
bilinmektedir. Meme kanseri ile mücadelede kadınların meme kanseri ve meme kanserinin
risk faktörleri hakkında bilinçlendirilmesi önemli rol oynamaktadır. Kişiyi etkileyen bu risk
faktörlerin anlaşılması, erken tanı yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi
oldukça önemlidir. Meme kanseri insidans ve epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen
sonuçlar incelendiğinde meme kanserinin oluşumundan tek bir faktörün sorumlu olmadığı,
birçok çeşitli risk faktörünün bulunduğu görülmektedir. Bu risk faktörleri yaş, etnisite/ırk’ı
kapsayan demografik faktörler; ilk regl görülen yaş, canlı doğum sayısı, ilk canlı doğum yaşı,
menopoz yaşı’nı kapsayan reprodüktif öykü; aile öyküsü, meme kanseri riski ile ilişkili
olduğu bilinen veya şüphe edilen meme kanseri 1 geni (BRCA1) ve meme kanseri 2 geni
(BRCA2), p53, PTEN veya diğer gen mutasyonlarını içeren ailesel/genetik faktörler; 30
yaşından önce toraks bölgesine uygulanan radyoterapi, hormon replasman tedavisi, alkol
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kullanımı, meme biyopsi sayısı, atipik hiperplazi, yoğun meme dokusu, vücut kitle indeksi
gibi çevresel faktörleri kapsamaktadır (Çapanoğlu ve Bakar, 2018).
Akciğer Kanseri
Akciğer kanserinde etiyolojik faktörle oldukça önemli bir yer tutmaktadır.Akciğer kanseri
gelişiminde yaş, cinsiyet, ırk, eşlik eden akciğer hastalığı varlığı, sigara, mesleksel maruziyet,
çevresel etmenler ile diyetin etkili olduğu bildirilmektedir (Müsellim, 2007). Yaş, Cinsiyet ve
Irk:. Kadınlardaki akciğer kanseri insidansı ve mortalite hızındaki artış; sigara içme
prevelansındaki artışa paralel seyretmekle beraber genetik, biyolojik, hormonal ve çevresel
faktörler ile yaşam tarzının tek başlarına veya sigara ile birlikte varyasyonlarının bu duruma
neden olabileceği belirtilmektedir (Özkan, 2008). Beyaz ırkta zenci ırka göre akciğer kanseri
görülme sıklığı daha azdır (Müsellim, 2007).
Aile Öyküsü: Otuz iki çalışmayı içeren bir meta-analiz, sigaradan bağımsız olarak ailede
akciğer kanseri öyküsü olan kişilerde akciğer kanseri için 2 kat artmış risk olduğunu
göstermiştir (Matakidou et al., 2005). Eşlik eden akciğer hastalığı varlığı: Astım, tüberküloz,
obstrüktif akciğer hastalıkları, kronik bronşit, amfizem gibi akciğer hastalıklarının da akciğer
kanseri etiyolojisi için birer risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Adlkofer, 2001).
Sigara: Akciğer kanseri etiyolojisinden sorumlu tutulan başlıca risk faktörü sigara ve tütün
kullanımıdır. Akciğer kanserlerinin %80'inden fazlası tütün maruziyeti olan kişilerde görülür.
Sigara içen dokuz kişiden birinde akciğer kanseri gelişir. Uzun süreli sigara içenlerde akciğer
kanseri göreceli risk, sigara içmeyenlere göre 10 kat ila 30 kat olarak tahmin edilmektedir
(Pisani et al., 2002; Jemal et al., 2005). Akciğer kanseri riski sigara içme miktarıyla orantılı
olup, günlük içilen paket sayısı, sigaraya başlama yaşı, soluma derecesi, sigaraların katran ve
nikotin içeriği ve filtrenin kullanılmaması gibi faktörlerden etkilenmektedir. Tütün
kullanımının ortadan kaldırılmasıyla dünyadaki tüm kanser ölümlerinin %20'sinin
önlenebileceği tahmin edilmektedir (Harris et al., 2004).
Çevresel Etmenler ve Mesleksel Maruziyet: Endüstriyel ve tarımsal meslek ortamlarında
kullanılan asbest, kadmiyum, nikel, radon, krom, berilyum, arsenik, eter gibi maddelere
maruz kalma akciğer kanseri riskini arttırdığı belirtilmektedir (Alberg ve Samet, 2003). 2000
yılında, dünya genelinde erkeklerde akciğer kanseri ölümlerinin %10'unun (88.000 ölüm) ve
kadınlar arasında %5'inin (14.300 ölüm) sekiz mesleki akciğer kanserojenine maruz kalması
ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir (Driscoll et al., 2005).
Radon; radyoaktif bir maddedir. DNA hasarına sebep olabilmektedir. Ayrıca radon uranyum
madenlerindeki toprak ve kayalarda bulunmakta ve uranyum madeni işçilerinde, radon içerikli
malzeme kullanılan evlerde yaşayanlarda akciğer kanserinin arttığı çalışmalarla ortaya
konmuştur (Alberg ve Samet, 2003;Gürel, 2018;Yılmaz ve ark., 2001).
Endometriyum Kanseri
Endometriyum kanserleri jinekolojik kanserler içinde en çok güle kanser türü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Görülme sıklığı olarak baktığımızda dünyada 6., Türkiye’de ise 4.
sıradadır. Tip I ve II olarak iki gruba ayrılan endometriyum kanserleri şu şekildedir;
Tip I endometriyum kanseri, östrojene bağımlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tipin obezite ile
ilişkisi olduğu bilinmektedir ve düşük dereceli tümörlerdir. Erken evrede tanı konmasıyla
birlikte ve ölüm oranları daha düşüktür.
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Tip 2 endometriyum kanseri ise, östrojen bağımlı olmayan tip olarak ifade edilmektedir. Bu
grupta ileri yaştaki kadınlar daha çok yer alırken, kötü prognozlu olan seröz ve berrak hücreli
tümörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Günaldı ve ark., 2019).
Over Kanseri
Over kanserleri jinekolojik kanserler arasında ikinci sırada karşımıza çıkmaktadır. Anatomik
olarak overlerin derin lokalizasyonundan dolayı bu kanserlere genellikle ileri evrelerde tanı
konur. Bundan dolayı prognoz genellikle kötüdür ve obez hastalarda over kanserlerini erken
evrede yakalayabilmek oldukça zordur. Tanının geç konulmasından dolayı tüm dünyada
jinekolojik kanserlerden ölüm sıralamasında over kanserleri ilk sırayı almıştır (Vargas, 2014).
Serviks Kanseri
Serviks kanserlerinden büyük oranda Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu
sorumludur. Ayrıca oral kontraseptifler, alkol, sigara, bağışıklık, beslenme durumu ve cinsel
yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar da over kanseri riskini artırabilmektedir Serviks
kanserlerinin obezite ile ilişkisi pek fazla bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili bir çok araştırma
yapılmakla birlikte net sonuçlar söylemek pek de münkün görünmemektedir (Bhaskaran et al,
2014; Cheraghi et al., 2012).
Kanserin Kadın Sağlığına Etkisi
Kanser, hem fiziksel hem psikososyal sorunlara yol çan bir durumdur. İnsanın varoluşuna
ilişkin sorunları da beraberinde getirerek psikolojik açıdan ciddi sonuçlar doğurur. Hastalığın
uzun dönemli yan etkileri hastanın işlevselliğinin sınırlanmasına yaşam kalitesinin düşmesine
neden olmaktadır (Özyurt, 2007).
Kanser hastalarında tedavinin uzun sürmesi birçok psikosoyal sorunu da berberinde
getirmektedir. Hastalarda görülen psikososyal yan etkiler olarak yorgunluk, uykusuzluk,
bilişsel fonksiyonlarda bozulma, cinsel işlev bozukluğu, işlevsellikte azalma ve psikiyatrik
bozukluklar sayılabilir (Berber, 2012).
Kanserin Kadına Psikososyal Etkisi
Kanser, ölüm, tedaviye bağlı organ kaybını, ağır bir tedavi süreci gerektirmenin yanında
tanının konulmasından itibaren her aşamada farklı ruhsal çöküntülere neden olmakta yaşam
kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Buna bağlı olarak da hastalar güçsüzlük,
korku, bilinmezlik, kaygı ve çaresizlik gibi duygular yaşayabilmekte ve tedavi aşamasında ise
kanser hastalarının beden algılarıyla ilgili olumsuz algılar ortaya çıkarmaktadır. Hastalıkla
birlikte uykusuzluk, çaresizlik ve umutsuzluk sorunları yaşanmaktadır (Kızılcı, 1999;Şener,
1999; Anuk, 1999; Dedeli, 2009).
Birey kanserin kendisinden veya kanser hastalığının tedavisinin neden olduğu bir çok fiziksel
şikayetle mücadele etmek zorundadır. Birey ayrıca yeni oluşan bu beden imgesine uyum
sağlamak zorundadır. Örneğin meme kanseri geçirmiş hastanın beden imgesi, mastektomi
sonrasında sonradan yapılmış protezlerle gerçekte karşılanamayacak kadar değişir ve birey bu
duruma uyum sağlamak zorunda kalabilir(Gümüş, 2006).
Kanser, bireyin işlevselliğinde bir çok değişime sebep olabilmekte rol ve sorumluluklarıyla
ilgili önemli farklılıklar yaratabilmektedir (Hallaç ve ark., 2011; Helgeson ve Tomich, 2005).
Kanserde görülen yorgunluk uzun dönemli bir yan etki olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Kanserde gözlenen yorgunluk, günlük aktivitelerin oluşturduğu yorgunluktan farklıdır ve
kanser hastaları için yorgunluk; zamanla büyüyen, motıvasyonu azaltan, yaşam kalitesini
düşüren bir yan etkidir (Karakoç, 2008).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Kanser hastalarının psikolojik kaygılarını azaltmak, tedaviye uyumunu sağlamak, yaşam
kalitesini arttırmak için sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Hastaların
duyguların ifadesine yardımcı olmak ve mücadele ve yaşama gücünü arttırmak için sağlık
profesyonellerinin önemli roller üstlenmeleri gerektiği unutulmamalıdır.
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ABSTRACT
Dependency; It is a disease that can occur against one or more substances at the same time,
and when the substance cannot be reached, it can cause various physical and / or mental
symptoms. Substance addiction can be defined as a set of behaviors that disrupt the balance
and order of the individual, causing many problems on the physical, biological and mental
functions of the individual. According to INCB, men start using substances at an earlier age
than women. However, with the use of "Crystal Meth (methamphetamine)" and heroin, the
situation is the opposite. Once women start consuming substances such as cannabis, opium or
cocaine, they increase their dose in a very short time and become addicted in a shorter time.
On the other hand, women prefer to use heroin less and less frequently or temporarily than
men. When women reach the age of 30, they increase the dosage of their prescription sleep
and anti-depressant drugs. The rate of women among those who die from excessive drug
consumption in Germany is 56%. Reproductive and maternal and child health indicators
showing the development level of countries are particularly affected by the substance use of
women and can bring heavy burdens to the country's economy. Mental health professionals
should mobilize the necessary support systems in order to prevent substance use, especially
since they have a fundamental role in improving the health of the population. In addition,
mental health professionals can contribute to the society on drug cessation by providing
support and counseling in cases of substance use. In addition, necessary training should be
given to the society on the harms of substance use and its physical and psychological effects,
and existing support systems should be activated.
Keywords: Woman, substance addiction, precaution
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TOPLUMSAL SORUN OLARAK KADIN VE MADDE BAĞIMLILIĞI;
POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ
ÖZET
Bağımlılık; bir veya daha fazla maddeye karşı aynı zamanda ortaya çıkabilen, maddeye
ulaşılamadığı zaman fiziksel ve/veya ruhsal çeşitli semptomlara yol açabilen bir hastalıktır.
Madde bağımlılığı, bireyin fiziksel, biyolojik ve ruhsal işlevleri üzerinde bir çok problem
sebep olarak, bireyin dengesini ve düzenini bozan davranışlar bütünü şeklinde tanımlanabilir.
INCB’ye göre madde kullanımına erkekler, kadınlara göre daha erken yaşta başlamaktadır.
Ancak “Crystal Meth (metamfetamin)” ve eroin kullanımında durum tam tersinedir. Kadınlar
bir kere esrar, afyon veya kokain gibi maddeleri tüketmeye başladıklarında çok kısa zamanda
dozlarını artırmakta ve daha kısa sürede bağımlı olabilmektedir. Buna karşılık kadınlar,
erkeklere göre daha az ve daha seyrek veya geçici bir süre için damar yoluyla eroin
kullanmayı tercih etmektedir. Kadınlar, 30 yaşlarına doğru geldiklerinde reçeteli olarak
aldıkları uyku ve anti-depresan ilaçlarının dozajını artırarak kullanmaktadır. Almanya’da aşırı
ilaç tüketiminden ölenlerin içinde kadınların oranı %56’dır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini
gösteren üreme ve ana-çocuk sağlığı göstergeleri özellikle kadınların madde kullanımından
etkilenmektedir ve ülke ekonomisine de ağır yükler getirebilmektedir. Ruh sağlığı
profesyonelleri özellikle toplumun sağlığını geliştirme temel rolleri bulunduğundan madde
kullanımının önüne geçmek amacıyla gerekli destek sistemlerini harekete geçirmelidir. Ayrıca
ruh sağlığı profesyonelleri madde kullanımı durumlarında destek ve danışmanlık vererek
madde kullanımının bıraktırılması konularında topluma katkıda bulabilir. Ayrıca topluma
madde kullanımının zararlarıi fiziksel ve psikolojik etkileri konularında gerekli eğitimler
verilmeli ve var olan destek sistemleri harekete geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, madde bağımlılığı, önlem
GİRİŞ
İnsanlık tarihinde bireyler bazı maddelerin ruhsal olarak kendilerini etkilediklerini
keşfettiklerinden bu yana büütk problemlere yol açmaktadır. Bağımlılık; bir maddeye ortaya
çıkabilen ve madde vücüda alınmadığı zaman çeşitli fiziksel veya ruhsal belirti ve bulgulara
yol açabilen bir durumdur (Köknel, 1998).
Madde Bağımlılığı Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü madde bağımlılığını ''kullanılan bir psikoaktif maddeye kişinin daha
önceden değer verdiği diğer işlerden ve nesnelerden belirgin olarak daha yüksek bir öncelik
tanıma davranışı'' olarak tanımlamıştır (Yorgancıoğlu ve Esen, 2000). Bunlar esrar, eroin,
kokain gibi maddeler ve sedatif, hipnotik, benzodıyazepin gibi ilaçlardır (Ceyhun ve ark.,
2001).
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Madde kullanımında etiyolojik faktörler
-ruhsal ve toplumsal nedenler,
- köyden kente göç,
- sanayileşmenin artması,
- eğitim
- cinsiyet,
- yaş,
-aile yapısı
-işsizlik,
- sosyo-ekonomik düzey (Evcin, 2011).
Kadınlarda Madde Kullanımı
INCB’ye göre madde kullanımına erkekler, kadınlara göre daha erken yaşta başlamaktadır.
Ancak “Crystal Meth (metamfetamin)” ve eroin kullanımında durum tam tersinedir. Kadınlar
bir kere esrar, afyon veya kokain gibi maddeleri tüketmeye başladıklarında çok kısa zamanda
dozlarını artırmakta ve daha kısa sürede bağımlı olabilmektedir. Buna karşılık kadınlar,
erkeklere göre daha az ve daha seyrek veya geçici bir süre için damar yoluyla eroin
kullanmayı tercih etmektedir. Kadınlar, 30 yaşlarına doğru geldiklerinde reçeteli olarak
aldıkları uyku ve anti-depresan ilaçlarının dozajını artırarak kullanmaktadır. Almanya’da aşırı
ilaç tüketiminden ölenlerin içinde kadınların oranı %56’dır (INCB, 2016).
Kadınlarda Madde Bağımlılığının Dahili ve Harici Yan Etkileri
-Kendi Sağlıklarını Tehdit Etmeleri
-Doğacak Bebeklerin Sağlığını Tehdit Etmeleri
-Şiddete Maruz Kalmaları
Madde Kullanımıyla İlgili İstatistiki Bilgiler
Madde bağımlılığı ülkemizde diğer ülkelere oaranla daha düşüktür (Albayrak ve Balcı, 2014).
Ancak ülkemizde madde kullanım sıklığında artış olduğu bildirilmektedir. Ülkemiz geçiş
ülkesi olması sebebiyle madde taşınması, kullanılması konusunda oldukça olmsuz
etkilenebilmektedir (Albayrak ve Balcı, 2014). Esrar dünya genelinde en fazla kullanılan
uyuşturucu maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır (United Nations Office on Drugs and
Crime, World Drug Report, 2014). Ülkemizde esrar temin etme ve kullanımında son beş yılda
büyük oranda artış tespit edilmiştir. Alkol bağımlılığı Avrupa ülkelerinde oldukça yüksektir
(EMCDDA, 2014). Özellikle extacy gibi maddelerde artış daha yoğun olarak saptanmıştır
(Ögel, 2014). Bağımlılık yapıcı maddelerin ülkemizde bir defa denenme oranı bu oran % 2.7
olarak kayıtlara geçerken bu oran Avrupa’da %30’dur (Ceyhun ve ark., 2001). 2013 Madde
kullanımı yaygınlığının artması bir çok ülke için önemli bir endişe kaynağıdır.Türkiye, genç
nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olması sebeiyle madde bağımlılığı için risk
grubundaki ülkelerden biridir (Karaca, 2010). Bu bağlamda yapılan çalışmalarda madde
kullanımına başlama yaşının giderek düştüğü sapatanmış olup ve maddeyle tanışma yașının
beş altı yaşlarına kadar düştüğü görülmüştür (Boztaş, 2010). Madde kullanım bozukluğu
bireyleri psikolojik, sosyal, fiziksel olarak oldukça olumsuz etkilemekte ve yaşam kalitesinde
düşmeye neden olabilmektedir (Gezek, 2007;Toker, 2011;Güleç ve ark., 2007).
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INCB’nin 2016 Raporunda Dünyada Madde Bağımlısı Kadınlar
Uluslararası Bağımlılık Kontrol Konseyi (International Narcotics Control Board: INCB),
uyuşturucu maddelerin denetimine imkan veren 1961 tarihli uluslararası sözleşmenin
kabulünden sonra Viyana’da kurulmuştur. INCB, madde bağımlılığına yol açan bitkilerin
yetiştirilmesi, üretimi ve kullanımının sadece tıbbi ve ilmi maksatlar çerçevesinde sınırlı
kalmasına yönelik denetim yapmaktadır. INCB’ye üye olan hemen bütün ülkelerin, madde ile
ilgili gelişmeleri raporlayıp INCB’ye göndermeleri gerekmektedir. INCB, BM adına her yıl
uyuşturucu maddelerin küresel ticareti ve tüketimi ile ilgili bir rapor hazırlamaktadır.
Raporlarda verilen bilgiler, araştırma sonuçlarına, gelişmelere ve gözlemlere dayanmaktadır.
“Kadın ve Uyuşturucular” (Women and Drugs) konusuna ağırlık verilen 2016 INCB
Raporu’na göre dünyada madde bağımlısı kadın ve kızların sayısında son yıllarda bir artış
gözlemlenmektedir. Madde bağımlısı olanların yaklaşık olarak 1/3’i kadınlardan
oluşmaktadır. Tedavi gören madde bağımlısı kadınların oranı ise 1/5’in üzerine
çıkmamaktadır. Uzmanlara göre bu oranın düşük olmasına sebep teşkil eden faktörlerin
başında sosyo-kültürel ve bireysel engeller gelmektedir (Kaya ve Şahin, 2013; INCB, 2016).
Madde Bağımlılığında Koruyucu Etmenler
-pozitif aile ilişkileri,
-yüksek sosyoekonomik gelir düzeyi,
- işsizlik oranının düşmesi,
-başarılı okul hayatı,
-stress düzeyinin düşük olması,
-güçlü sosyal destek,
-yüksek benlik imgesi (Dilbaz, 2013).
Madde kullanımıyla Mücadelede Görev Alan Kamu Kurumları
-Sağlık Bakanlığı
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
-YÖK ve Üniversiteler
-Milli Eğitim Bakanlığı
-Gençlik ve Spor Bakanlığı
-Başbakanlık
Madde Kullanımı Önleme Politikaları
26 Nİisan 1996 tarihindeki MGK’dan uyuşturucu madee kullanımı ile ilgili kararlar iafade
edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye uygulanan uyuşturucu politikalarının önemi iç ve dış
sebepler olarak iki başlıkta toplnmıştır. İç sebeplere baktığımzda özellikle genç nüfusta
maade kullanımının artması önmeli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Ögel, 2014; AB
Ulusal Raporları, 2006-2009). Dış etkenler olarak 1999 yılında Türkiye’nin AB’ye giriş
sürecinin başlamasıyla uyum paketleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarda başlatılan işbirliği
çalışmaları sonucunda uyuşturucu problemlerini gün yüzüne çıkmıştır (Robins, 2007; Ulusal
Strateji Belgesi, 2007; TUBIM, 2010;KİHBİ, 2010). EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 1993 yılında Avrupab Birliği tarafından kurulmuş
olup üye olan ülkelerde objektif verilere ulaşılması için büyük çabalar sarfetmeketdir(Akgül
ve Kaptı, 2017).
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Başbakanlık Makamı tarafından yetkilendirilmenin ardından ve EMCDDA çalışmalarına daha
aktif katılabilmesi amacıyla “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi’nin (TUBİM) kurulmuştur. Bu bağlamda Ulusal uyuşturucu stratejisinin geliştirilerek
uygulanması” adında bir AB eşleştirme (twinning) projesi hazırlanmıştır. Bu projeyle
belirlenen politikalar çerçevesinde bazı sonuç ve uygulamalar saptanmıştır. Bu politikaların
uygulanmaya başlanmasında öncelikle genç nüfusun ve riskli grupların madde kullanımı
açısından belirlenip gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir (Strateji Belgesi ve Eylem
Planları).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Madde kullanımı bütün dünyada giderek artmakta olup madde kullanımı kadınlarda da
oldukça yaygınlaşmaktadır. Yaygınlaşan madde kullanımıyla birlikte ülkelerin ekonomik
yükleri giderek artmaktadır. Ruh sağlığı profesyonelleri özellikle toplumun sağlığını
geliştirme temel rolleri bulunduğundan madde kullanımınının azaltılamsı ve önlenmesi
amacıyla kaynakları aktive etmelidir. Ayrıca ruh sağlığı profesyonelleri madde kullanımı
durumlarında danışmanlık vererek madde kullanımının sonlandırılması konularında topluma
katkıda bulabilir. Ayrıca topluma madde kullanımının zararlarıi fiziksel ve psikolojik etkileri
konularında gerekli olan eğitimler verilmeli ve var olan destek sistemleri harekete
geçirilmelidir.
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