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Bu fanzin femiskop.org saytında dərc olunmuş məqalələr
və vizual işlərdən ibarətdir. Daha çox feminist məzmun
oxumaq, podkastımızı dinləmək və yeniliklərimizdən
xəbərdar olmaq üçün saytımıza baş çəkin.

Bu fanzini daha çox insana çatdırmağımıza
kömək etmək, platformamız üçün yazmaq, çəkmək və ya bizə hər hansı bir sual vermək istəyirsinizsə bizimlə
editor.femiskop@gmail.com emaili
üzərindən əlaqə saxlayın
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SALAAAAAAM!

3

Qorxulu “f” sözü: niyə Azərbaycana
feminizm lazımdır?
İlahə Abaslı
Feminizmi son əsrin ən uğurlu hərəkatlarından hesab etmək olar.
Bəzən feminizm sözünü radikallıq, ehtiyacı hələ formalaşmayan ideologiya kimi assosiasiya etdiklərindən Azərbaycan gəncliyi hələ də “f”
sözündən çəkinir. Lakin “f” sözündən çəkinənlərə “xoş xəbərim” var!
Bu yalnız Azərbaycanda belə deyil. Maraqlıdır ki, bir çox feminizm
cərəyanının doğulduğu Böyük Britaniya və Almaniyada 2018-ci ildə “siz
feministsinizmi?” sualına yalnız 34% hə cavabını verib və post-feminist
dövrünün yəni gender bərabərliyinin artıq bərqərar olması ilə cavablarını izah edir. Oxşar olmasa da feminizm prosesi bizim cəmiyyətdə də
dəyişir və yeni gedişat qazanır.

Feminizmə hələ də böyük
ehtiyac var.
Feminizimin və gender bərabərliyi siyasətinin sosial, mədəni və
iqtisadi proseslərə inteqrasiyasının
olmamasının mənfi nəticələrini
biz gündəlik xəbərləri nəzərdən
keçirməklə anlaya bilərik. İkinci dalğa feminizminin sevimli sloqanına əsasən şəxsi hər şey əslində
siyasidir. Formal (ədliyyə, polis, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə) və
qeyri-formal (ailə, din, etibar, və s.) institutların gender bərabərliyinə
köklənməməsi qadınlar və LGBTQ üçün zorlama, intihar, iqtisadi, fiziki
və psixoloji qısnama ilə nəticələnir.

müxtəlif formalı qısnamalardan tutmuş reklam lövhələrində seksist
mətnlər, patriarxal münasibətlərdən tutmuş institusional ədalətsizliklərə qədər. 20-ci əsrin əvvəllərində mövcud olmuş xeyriyyəçilik
feminizmi hal-hazırda daha konseptual formaya keçir. Bu ilin mart və
oktyabr ayında baş verən aksiyalar da qadınların ictimai məkanda stretotiplərini qırmağa yardım edən önəmli hadisə idi.

“F” sözü qorxulu deyil, bu gender ədalətsizliyinə qarşı
hərəkatdır.
Feminizmin “düzgün” forması və ya “ən” önəmli olan problemi yoxdur.
Bir əsr öncə qadınlar səsvermə, icbari təhsil haqqı və ya ədalətli əmək
haqqı uğrunda mübarizə aparırdı. Lakin bu mübarizə müxtəlif formalarda bu gün də davam etməkdədir .
Problemləri anlamaq və ünvanlamaq üçün “F” sözündən çəkinmək
deyil, onun linqvistik funksiyasından istifadə etmək lazımdır. Özümüzü
feminist adlandıraq. “F” sözü hamı üçündür – gender mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, tədqiqatçılar, tələbələr, həkimlər , dövlət işçiləri və
s.
Gender ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq naminə!

Dünyada hal-hazırda daha çox miqrasiya, LGBTQI+, sosial bərabərlik
problemlərini ünvanlayan feminizm dalğası bizdə hələ çox körpə və
qeyri-olqun ola bilər, çünki Azərbaycanda feminizmin sual edəcəyi
məsələlər çox əhatəli, qəzəbli və bəzən ilk baxışda görünməyəndir –
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Qadınları öldürmək cinayət olmayanda
Judith Butlerlə müsahibə
Tərcümə: Leyla Həsənova
Yancy: Kosmopolit aktivist hərəkat Ni Una Menos-a simpatiyanız olduğundan xəbərdaram. Latın Amerikada böyük marağa
səbəb olan bu hərəkat zorakılığın fərqli növlərinə qarşı mübarizə aparır. Xüsusilə, femicide [femisayd] – qadınların və qız
uşaqlarının məhz cinsiyyətlərinə görə, yəni qadın olduğu üçün
qətlə yetirilmələriylə mübarizə aparır (Məsələn, Argentinada
hər 30 saatda 1 qadın öldürülür). ABŞ-da da #metoo hərəkatı var.
Belə fərqli, ancaq bir-birinə oxşayan mobilizasiyalar haqqında nə
fikirləşirsiniz?
Judith Butler: Feminizmin həm keçmişdə müxtəlif axınları olub,
həm də günümüzdə fərqli axınları var və bu axınların hədəfləri və
fəaliyyətləri bir-birlərindən fərqlidir. Ni Una Menos qadınlara, translara
və yerli camaata qarşı zorakılığa etiraz etmək üçün milyonlarla qadını
Latın Amerika küçələrində toplayan hərəkatdır. “Bir nəfər də azalmayacaq” sloqanı ilə bundan sonra bir qadının belə zorakılıq qurbanı olmayacağını iddia edir.
Vacib amillərdən biri də bu şüarın artıq birlik olmuş insanların şüarına
çevrilməsidir: “qadın sinfinə mənsub, məruz buraxıldığı zorakılıqlara
qarşı mübarizə aparan bu birlikdən daha bir nəfər də olsa itirməyəcəyik”, və “sıralarımızdan bir nəfər daha əksilməyəcək” deyirlər. Ni Una
Menos ancaq kimliklərlə əlaqəli hərəkat yox, həmçinin sindikatlar,
kilsələr və universitetlərlə əlaqəsinin olub olmamasından asılı olmayaraq işçi qadın və translardan dəstək görən hərəkatdır. Qadınların
öldürülməsinə və zorakılığa məruz buraxılmasına qarşı birlik olmaq və
mübarizə aparmaq çox vacibdir və bu zorakılığa həm translar, xüsusilə
trans qadınlar və transvestitlər də məruz buraxılır. Məhz buna görə
bəzən qadınların məruz buraxıldığı zorakılıq və onun növləri “feminicidio” [feminisidio] adlandırılır, yəni femininləşdirilmiş yaxud feminin
kimi qəbul edilən bütün insanların məruz buraxıldığı zorakılığa qarşı
hərəkat. Bu vacib nüansdır, çünki cinayətlər ancaq “ənənəvi” gender6

lərə qarşı törədilmir. Qadına qarşı zorakılıq qadının femininliyini qəbul
etdirməyin yollarından biridir. Zorakılığın məqsədi qadın sinfinin
öldürülməsi və asan formada yox edilməsini legitim etməkdir. Zorakılıq
qadınların həyatını kişiliyə aid, kişilərin imtiyazlarından asılı qalmış
kimi təyin edən hərəkətdir.
Ni Una Menos həm azadlıq, həm də bərabərlik mübarizəsidir. Bir
tərəfdən abort haqqı, bərabər əmək haqqı üçün mübarizə edərkən
digər tərəfdən həm də qadınların, yerlilərin və gündən-günə kasıblaşan
təbəqənin təhlükəsizliyinin getdikcə daha çox gözardı edilməsinə səbəb
olan neoliberal iqtisadi siyasətə qarşı mübarizə aparır. Abort hüququ
hər qadının öz bədəni haqqında azad qərar vermə haqqıdır. Eyni zamanda dövlət tərəfindən qadınların bədəninə hər hansı formada müdaxilə
edilməsi, zorakılıq, intiqam və həbs edilmə qorxusu olmadan istədikləri
kimi azad yaşamaqlarını dəstəkləyən haqdır.
Ni Una Menos fərdi azadlıqlar və haqları əsas götürən fərdiyyətçi feminizm anlayışından fərqlənir. Bu o demək deyil ki, fərdlərin keçmişlərinin və hekayələrinin dəyəri yoxdur. Hər fərdin keçmişi və hekayəsi
dəyərlidir, lakin kapitalizmi tənqid etməyən feminist axınlar fərdiyyətçiliyi yenidən formalaşdırır. Bir-biriylə oxşar vəziyyətdəolduğunu
görən insanlar aralarında bağ quraraq birlik nümayiş etdirir. Başqalarının da onun kimi zorakılığa, borca, patriarxal avtoritarizmə məruz
buraxıldığını görürlər. Hər hadisə fərqli formada olsa da hamı eyni
təcrübəni yaşayır. Oxşar təcrübələr də öz növbəsində toplu mübarizənin
əsasını yaradır.
ABŞ-da #metoo hərəkatı məruz buraxıldığımız cinsi qısnama və
hücumların iş mühitinə necə nüfuz etdiyini açıq formada göstərdi.
Qadınlar şantaj edilmək və işsiz qalmaq qorxusu altında daimi cinsi
qısnama halları ilə üz-üzədirlər. Bu da öz növbəsində iş təmin edən
tərəfə olan inamlarının itməsinə səbəb olur. Biz bunları görməzdən
gələ bilmərik. Ancaq #metoodakı “mən” birlik olmağın yaratdığı “biz”
qavramıyla eyni deyil. Birlik olmaq da fərdlərin hekayələrinin birləşməsi demək deyil. Mübarizə aparmaq üçün xüsusilə, təşkilatlanaraq
mübarizə aparmaq üçün fərdiyyətçi yanaşmanı bir kənara qoymaq
lazımdır. ABŞ-da siyasi libealizmin davamiyyətini qorumaq uğrunda
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güclü və dözümlü birlik bağları fəda edilir. Ni Una Menos Argentinada
diktator rejiminin başa çatmasıyla başlayan “Nunca Mas”, digər adıyla
“Bir Də Heç Vaxt (Never Again)” bəzi aspektlərdən dövrün gətirdiyi etik
və siyasi məsuliyyəti mənimsəyib. Minlərlə solçu tələbə və aktivistin
öldürülməsi və həyatının məhv edilməsi insanların dövlət senzurasına, təzyiqinə və zorakılığına etiraz etməsinə səbəb oldu. Qadınların
öldürülməsi də eyni dərəcədə vahiməli və vacib mövzudur. Polis və
məhkəmələr qadınların qətlə yetirilməsini cinayət hesab etməyərək,
hökümət isə ölüm qorxusu olmadan rahat və azad yaşamaq istəyən
qadınlara bərabər haqları verməkdən imtina edərək qadınların
öldürülməsinə dəstək olur.

etiraz edən aksiyalarda kişilər qadınların liderliyi ilə bu mübarizəyə
qoşulmalıdır. Zorakılığa göz yuman, zorakılığın tərifini dəyişən və onu
yumşaldaraq cinayət hesab etməyən bu öldürücü gücü olan qardaşlıq
müqaviləsinə qarşı mübarizə aparmaq istəyən kişilər ən birinci bunu
digər kişilərlə üzləşərək və zorakılıqla mübarizə aparan, ondan imtina
edən, radikal bərabərliyi müdafiə edən qruplar, təşəbbüslər təklif edərək
etməlidirlər. Qadınlar və azlıq kimi görülən subyektlərin həyatına
hücum edilir, çünki onların həyatı hamının həyatı kimi və hamının
həyatı qədər dəyərli hesab edilmir. Zorakılığa qarşı mübarizə və
bərabərlik mübarizəsi bir-birindən ayrı və fərqli məsələlər kimi hesab
edilməməlidir.

Yancy: Bu iki hərəkat da siyasi və iqtisadi strukturların qadınları marjinallaşdıraraq təcrid edən və təzyiq altında saxlaması
nəticəsində meydana çıxdı. Bu siyasi və iqtisadi strukturlar
isə bir növ zəhərli (toxic) və maço olan kişiliyin qadınların
bədəni və həyatı üzərində haqq tələb etməsini dəstəkləyir. Bir
az da maçoluğun performativ səviyyədə özünü hansı formada
göstərdiyi haqqında danışaq.

Yancy: Zorakılıq haqqında olan yeni kitabınız qadınların
müdafiəsizliyi mövzusundaki suallara necə cavablar verir?

Butler: düzü, daha nəyin performativ sayıldığından əmin deyiləm, ancaq məncə, kişilərin qadınların həyatını istədiyi kimi yox etməkdə azad
hiss etmələrinin səbəblərindən biri aralarında gizli (yaxud gizlətməyə
ehtiyac belə görmədikləri) qardaşlıq müqaviləsinin olmasından irəli
gəlir. Bir-birlərinin etdiklərini görməzdən gələrək bir-birlərinə bir növ
zorakılıq etməyə icazə verir və etdiklərinin cəzasını almırlar. Bir çox
yerdə qadına qarşı zorakılıq cinayət sayılmır. “Həyat belədir də” yaxud
“sevdiyi üçün belə edib” deyilir. Bu cür ifadələr qadına qarşı zorakılığı
legitimləşdirən, zorakılığı həyatın təbii yaxud normal bir hissəsiymiş
kimi göstərən stereotipləşmiş ifadələrdir. Feminist kişilər bu qardaşlıq
müqaviləsini pozanda bəzi qruplardan təcrid edilmək riskini nəzərə
alırlar və əslində, elə bu cür risklərə ehtiyac var.
Barselonada olanda yaxşı niyyətli bir kişi zorakılığa qarşı olan feminist aksiyalarda iştirak etməyə haqqının olmadığını demişdi. Mən
həm onunla həmfikirəm, həm də deyiləm. Bu cür aksiyalarda iştirak
etmək haqq yox, zərurətdir. Ancaq qadın və translara qarşı zorakılıqlara
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Butler: Qeyri Zorakılığın Gücü adlanan (The Force of Non-Violence)
yeni kitabımın mövzusu qadınlar olsa da, kitab yası tutulmayan bütün
həyatlar haqqındadır. Mən əlaqəliliyə (relationality) feminist perspektivdən yanaşıram. Beləcə həm insanların həyatının bir-birindən asılı
olduğunu, həm də yaşamağa davam edə bilmək üçün bir-birimizə qarşı
etik məsuliyyətlərimizin bu əlaqəlilikdən qaynaqlandığını göstərirəm.
Zorakılığın qadağan edilməsi bütün insanların həyatının eyni dəyərdə
olduğunun təmin edilməsinin əsas şərtidir. Ancaq zorakılığın qadağan edilməsi abstrakt yaxud struktural prinsip deyil. Yaşamaq üçün
bir-birimizə ehtiyyacımız var. Bu vəziyyət ailə və qohumluq münasibətlərində olduğu qədər qlobal münasibətlər üçün də keçərlidir.
Fərdiyyətçiliyin tənqidi həm feminist, həm də marksist yanaşmanın
bir hissəsidir. İnsani və qeyri-insani canlılara, geniş şəbəkə və həyat
sistemlərinə bağlılığımızı anladıqca, bu tənqid daha da güclənir. Yox
edilmək təhdidi özünü dövlət zorakılığında, qadınlara qarşı olan
qətliamlarda, atılmasında, qlobal istiləşmə kimi məsələlərdə biruzə verir. Xüsusilə hücum etməkdən çəkinməyənlərin bu qədər artdığı dövrdə
zorakılığa etirazımızın səbəbini anlamaq üçün bir-birimizin həyatı
arasındaki əlaqə haqqında düşünməliyik.
Yancy: Qeyri-zorakılıq haqqında olan müzakirələriniz hansı
perspektivlərdən mədəniyyətimizdə yayğın olan zorakılığa, xü9
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susilə kişilərin zorakılığına toxunur?
Butler: Yaxşı sualdır. Mənim üçün kişilik zorakılıq demək deyil. Zorakılığın kişilərin təbiətində olduğunu ya da kişiliyin ayrılmaz hissəsi
olduğunu fikirləşmirəm. Ancaq kişi dominantlığı yaxud patriarxal
strukturlardan danışa bilərik. Yox edilməli olan sosial strukturlar və bu
strukturların tarixləridir. Zorakılığı dəstəkləyən, cinayət hesab etməyən
və zorakılığa göz yuman sosial strukturlarda fərdi zorakılıq aktlarını
anlamaq çətindir. Bu sosial strukturlar daxilində həyatını davam edən
sosial varlıqlar olduğumuz üçün özümüzü dəyişdirə bilərik. Buna görə
də kişilərin “sosial strukturları” bəhanə etdiklərinə və belə dediklərinə
inanmıram. Məsələn “sosial kişi dominantlığı strukturu bu zorakılığı
etməyimin səbəbi idi” demirlər.
Həmçinin bu sosial strukturlar içində necə yaşadığımızı, bu strukturların davamiyyətini necə qoruduğumuzu və formalaşdırdığımızı və
bunlarla necə mübarizə apardığımızı sorğulamaq da məsul olduğumuz
məsələlərdir. Buna görə də fərdi mənada dəyişiklik mümkün olsa da rekonstruktiv ədalət modellərinə görə fərdlər, cəmiyyət və münasibətlər
müstəvisində dəyişir. Beləcə köhnə münasibət formaları yeniləri ilə
əvəzlənir. Etik dəyərlər fərdi yenilənmə cəhdlərindən daha çoxunu tələb
edir. Çünki insan həyatı başqa həyatlarla birlikdə yenilənir. Həyatımızın
davamlılığını təmin edən bu münasibətlərdir və buna görə də hamımız
bunun üçün mübarizə aparmalıyıq.
Müsahibə The New York Times saytından götürülərək tərcümə olunmuşdur.
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Genderləş(mə)miş şəhər
Nəzakət Əzimli
İlk baxışdan genderləşməmiş şəhər qulağa çox xoş səslənir, hamımızın
arzuladığı da elə gender normalarından, qısnamalarından və yükündən
azad bir dünya deyilmi? Hannah Arendt yazırdı ki, “şəhər strukturlaşmış yaddaşdır və tarix boyu qadınlar unudulan tərəf olub”. Mövcud
reallığımızda şəhərlərin çoxu kişilər tərəfindən, kişilər üçün dizayn
olunub və bunun nəticəsi olaraq şəhərin resursları hər kəs tərəfindən
bərabər istifadəyə açıq deyil.
Memarlıqda qayda və ənənələrin tarixən kişilər tərəfindən yazıldığını
nəzərə alsaq, təklif olunan dizayn həllərinin qadınları və ümumiyyətlə
digər genderləri nəzərə almaması təəcüblü deyil. Gəlin memarlığın
klassiklərindən sayılan Neufert bələdçəsində qadının təsvirinə baxaq.
Şəkillərdən aydın görünür ki, qadınlar mətbəx, paltaryuyan otağı və
digər ev işlərinin yerinə yetirildiyi məkanlarda təsvir olunublar. Kitabın
məkan dizaynı üzrə ölçülər, işıqlandırma, havalandırma və s. memarı
həll yolları bələdçisi olduğunu nəzərə alsaq, belə nəticəyə gəlmək olar
ki, evdarlıq işlərinə aid məkanların birbaşa qadınlar üçün dizayn olunması nəzərdə tutulur.
Məsələ burasındadır ki, sırf elə
bu dizayn bələdçisində sözü
gedən ev yükü və cəmiyyət
tərəfindən yüklənmiş yaxınlara
qayğı məsuliyyətinə görə uzun
iş saatları tələb edən və güzəştsiz iş şərtləri olan memarlıqda
davamlı işləyə bilən və qərar
verici vəzifələrə gəlib çatan qadınların sayı çox azdır. Məsələn,
memarlıq fakultəsini bitirən qadınların sayına nisbətdə, daha yaşlı
vaxtlarında, xüsusən də analıq məzuniyyətindən sonra memarlığa qayıdan qadınların sayı kəskin dərəcədə azalır. Nəticədə müasir şəhərlərin
planlamasında iştirak etmiş qadınların da sayı çox məhduddur və bu
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mövcud bərabərsizliklərin və işçi haqlarının boğulmasının birbaşa
göstəricisidir.

Səkilərin genişləndirilməsi və piyadalar üçün daha əlverişli
şəhər

Baxmayaraq ki, hal-hazırda icitmai məkanlar və şəhərlərin iştirakçılıq
əsasında dizayn olunması üçün vəkillik geniş yayılmaqdadır, iri miqyasda hər hansı bir nəticələr haqqında danışmaq çox tezdir. Yaxşı, bəs
qadınları da nəzərə alaraq şəhərləri planlayanda nə dəyişir?

Biz feministlərin hələ də savaşdığı cəbhələrdən biri ev yükü və ailə
qayğısının qadınların üzərində qalmasıdır. Vyanada aparılan araşdırma bunu göstərib ki, qadınlar həm iş, həm evdəki öhdəliklərini yerinə
yetirmək üçün, kişilərə nisbətən daha çeşidli nəqliyyat növlərindən
istifadə edirlər və daha çox piyada hərəkət edirlər (uşaqları məktəbdən
götürəndə, məşğələlərə aparanda, evə bazarlıq edəndə və s.). Deməli
piyada zolağının genişliyi ona özü ilə bərabər daşıdığı zənbillər, apardığı
uşaqla rahat hərəkət etməsi üçün müvafiq ölçülərdə olmalıdır. Aşağıdakı infoqrafik bəzi gündəlik vəziyyətlər üçün lazım olan ölçüləri göstərir.
Əfsuslar olsun ki, Bakıda və digər şəhərlərimizdə qadınların hərəkət
vərdişlərinin araşdırması keçirilməyib və elə mövcud dar səkilərimiz də
birbaşa bunun sübütudur.

Hər bir işdə olduğu kimi bu prosesdə də iş ehtiyacların araşdırılmasından başlayır. Qadınlar arasında şəhərdə nə etdikləri, ictimai məkanları
necə mənimsədikləri, hansı nəqliyyat növündən daha çox istifadə
etdikləri barədə sorğu və müşahidələr aparılır. Bunların nəticəsində
şəhər toxumasına qadınların da ehtiyaclarını nəzərə alaraq müəyyən
dəyişikliklər edilir. Bəzi şəhərlər bu işi görmək üçün öz şəhər planlama
institutları və bələdiyyələrində gender mainstreaming [meynstriminq]
(iz. gender yanaşmasının şəhər planlamasına tətbiqi) departamenti
yaradır. Bu işi ilk görənlərdən biri 1990-cı illərdə Avstriyanın paytaxtı
Vyana şəhəri olub. Vyana və bir neçə başqa şəhərin təcrübəsinə əsaslanaraq şəhər dizaynında əsas problemlər və təklif olunmuş həll yolları
sıradakılardır:
Təhlükəsizlik
Qadınların ictimai məkanlardan istənilən vaxtda və yerdə istifadə
edə bilməsi üçün təhlükəsizlik çox vacib şərtdir. Feminist hərəkatı
bir çox qələbələr əldə etsə də, küçə və ictimai məkanlarda təcavüzün
sayı hələ də yüksəkdir. Mövcud reallıqda qadınların özlərini təhlükəsiz hiss etmələri üçün küçələrdə gecə işıqlandırılması artırılmalıdır
və gözlənilməz qarşılaşmaların sayı minimuma endirilməlidir. Praktiki tərəfinə baxsaq qadın bir küçədən o biri küçəyə keçəndə döngədə
quraşdırılmış güzgü qadına o biri küçədə onu heç kimi ‘’gözləmədiyi’’
barədə əminlik verməlidir. Bundan əlavə yeraltı keçidlər problemli məkan olaraq qalır, oxucularımızdan bir çoxu yəqin qaranlıq və
tükürpədici tunellərə görə yolunu dəyişməli və ya imkan olanda piyada
hərəkəti əvəzinə nəqliyyatdan istifadə etməli olub. Əgər yeraltı keçidlər
zəruridirsə ora maksimal işıqlı olmalı və içəriyə mümkün olduğu qədər
təbii işıq daxil olmalıdır.
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Parklar və ictimai məkanlarda qadınların nəzərə alınması
Müəyyən bir yaşdan sonra
ictimai məkanlar və parklarda
oynayan qız uşaqlarının sayı
azalır. Şəhərimizdə də uşaqlar
üçün parklar dizayn olunanda, memarlardan xahiş etmək
istərdim ki, qızların da özünü
rahat və təhlükəsiz hiss etməsini nəzərə alsınlar. Bunun
üçün ilk növbədə oyun sahələri
dizayn olunanda qızların
üstünlük verdiyi oyun növləri
də nəzərə alınmalıdır. Parklardakı müşahidələrə əsasən Vyananın
şəhərsalma departamentinin işçiləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, oğlanlar daha çox böyük komandadan və güc göstərişindən ibarət olan futbol
və basketbol oynayırlarsa, qızlar qeyri-formal kiçik kollektivlə olan top
və ip oyunlarına üstünlük verir. Amma təbii ki, fərqli cəmiyyət və kon17

tekstlərdə bu dəyişə bilər. Bundan əlavə qızlar oyuna qoşulmazdan əvvəl
kənardan oturub müşahidə etməyə üstünlük verir və beləcə mühitə
öyrəşmək imkanları olanda özlərini daha rahat hiss edirlər. Deməli
onların oturub sosiallaşa biləcəyi məkanlar nəzərə alınmalıdır. Və ən
əsası əgər oyun meydançasının ətrafına dəmirdən hasarlar çəkiləcəksə,
qızların özlərini narahat hiss etməmələri və asanlıqla məkanı tərk
etmək imkanlarının olması üçün bu hasarlardan bir yox bir neçə çıxış
yeri olmalıdır.
Yuxarıda sadaladıqlarımın bir çoxu Avropa ölkələrində aparılmış
araşdırma və işlərin nəticəsidir. Əlbəttə, Bakı və ya hər hansı başqa bir
şəhərdə dizayn həlləri təklif edəndə biz kontekst, mədəniyyət və yerli şəraitin fərqini anlamalıyıq. Bunun üçün də ilk növbədə mövcud
vəziyyəti araşdırmalı və qadınları və həmçinin digər qrupların nümayəndələrinin şəhər planlaması prosesinə cəlb etməliyik. Dizayn və
planlamanın hər bir mərhələsində onlar birbaşa iştirak etməlidir.
Sonunda onu qeyd edim ki, gender stereotiplərini cəmiyyətdə daha da
çox gücləndirməkdən yayınmaq üçün, təkcə gender bütün sahələrə
inteqrasiyası (mainstreaming) yox ‘’hər kəs üçün planlanmış ədalətli şəhər’’ konsepti tətbiq olunur- çünki burda həm digər gender nümayəndələri, həm fiziki məhdudiyyətli insanlar, qocalar və uşaqların
da ehtiyacları nəzərə alınır. Belə də ki, geniş səkilər, işıqlı küçələr kimin
üçün əlverişli deyil ki?

Virginia Woolfdan kim qorxur?
İlahə Abaslı
Oxuyarkən Jimmy Smith-dən “Who’s afraid of virginia woolf “ caz
parçasını dinləyə bilərsiniz. Edward Albeenin “Virginia Woolfdan kim
qorxur “ əsəri ilk dəfə 1962-ci ildə səhnələşdirilib və 50-ci illər Amerikasının orta yaşlı cütlüyünün dağılmaqda olan lakin ideal görünməsi
üçün çalışan ailə həyatından və gender rollarından bəhs edir. Əsər
reallıq və illuziya arasında “oyunlar”dan ibarətdir və adı məhz elə bu
səbəbdən də Virginia Woolfdan qorxmağa dair seçilib. Çünki Woolf öz
əsərlərində gender rolları, şüurumuz və sosial normaların illuziya və ya
reallıq olmasını sual edir.
Obrazlar vasitəsilə müəllif sosial və gender normalarının necə insan
həyatına müdaxilə etdiyini və insanların özlərinin bunu ört-basdır etdirdiyini nəzərimizə çatdırır. Baş qəhrəmanlar tarix professoru George
və Marta universitet rektoru olan Martanın atasının daimi diktəsi altında yaşayıb və George ondan karyerasında gözlənənləri həyata keçirə
bilmədiyi üçün daimi “luzer” olaraq davranılır. Hər iki ailədə atalar əsas
qərarverici, qadınlar isə yalnız razılaşan tərəf kimi göstərilirlər.
Əsər ABŞ-da 50-ci sonlarından gedişat qazanan ikinci feminizm dalğasına toxunduğundan hazırki Azərbaycan cəmiyyətini və ailələrin keçdiyi
iqtisadi və sosial böhranları xatırladır. 2000-ci illərdən başlayaraq cəmiyyətin özü kimi ailə institutu da transformasiya keçirməyə başladı. Bu
dəyişim fonunda boşanmalar artmağa və yeni birgəyaşayış formaları
yaranmağa başladı. Bu dəyişikliklər yalnız ailənin dəyər sisteminə deyil, əmək fəaliyyəti, bölgüsü, gündəlik məşğuliyyət və sosial həyat üçün
anlaşma mexanizmlərinə aiddir.
Tədqiqatlara əsasən post-sovet ölkələrindəki ənənəvi ailə modelinin
(işləyən və ev işlərini görən ana, işləyən ata və adətən 2 uşaq) – gender
və mental modellərin dəyişilməsi cəmiyyətin inkişafı üçün labüddür.
Ümumiyyətlə, ailə institutunun təbii transformasiyası qərb cəmiyyətlərində 70-ci illərdən başlayaraq müzakirə mövzusuna çevrilmişdir.
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Bu haqda ən çox müzakirə doğuran yazılardan biri 1976-cı ildə Eli
Zaretsky-nin “Kapitalizm, Ailə və Şəxsi Həyat” məqaləsi idi. Müəllif
özəlləşdirmə və kapitalizm, eləcə də feminizm ideyalarının transfor19

masiyada olan Amerikan cəmiyyəti və ailələrinə necə təsir etdiyini
araşdırır. Zaretsky ailənin kapitalizmə keçid və özəlləşdirmə dövründə
hələ də şəxsi həyatın inkişaf edə biləcəyi institut olduğunu iddia edir.
Müəllif qeyd edir ki, ailə “daima dəyişən bütöv cəmiyyətin bir hissəsi”
olmalıdır. Yalnız bu halda o, keçmiş və gələcəkdəki struktur və institutional dəyişiklikləri bağlaya bilən ideal platforma ola bilər.
1960-70-ci illər ABŞ cəmiyyətinin ailə institutuna dair akademik və incəsənət baxışlarına nəzər saldıqda, hər bir cəmiyyətin “Virginia Woolfdan qorxduğunu”, lakin labüd dəyişikliklərin hər bir halda baş verdiyini
görmək mümkündür.

Kapitalizm dünyasında feminizmi
yenidən yazanlar
Tərcümə: İlahə Abaslı
“99% Üçün Feminizim: Manifest”-i liberal feminizmin gender ayrı-seçkiliyinə
səbəb olan oturuşmuş bərabərsizlik sistemini həll edə bilmədiyini iddia edir.
Manifestin müəllifləri Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya və Nancy Fraser
iddia edir ki, yalnız karyerist və individualist yanaşmayla qadınların kişilərlə
bərabərliyini təşviq edən liberal feminizm artıq zəifləyib.
B.: Siz bir neçə il öncə, 2017-ci ildə Beynəlxalq Qadınlar Günü
Yürüşünü təşkil etdiyinizdən bəri “99% Üçün Feminizm”-i
formalaşdırmağa başlamısınız. Müasir feminizmi müəyyənləşdirmək üçün doğru vaxt olduğuna nəyə əsasən qərar verdiniz?
C.A.: Biz tarixi anın başlanğıcında olduğumuzu – dünya üçün yeni
feminist yolun potensialını hiss edirdik. Hal-hazırda mövcud feminizm qadınlara karyera inkişafı və şüşə tavanı dağıtmağı təşviq edir.
Bu isə bizim düşündüyümüz feminizm deyil. Biz kapitalizmin qadınların həyatına göstərdiyi təsirləri, həmçinin kapitalizmin zorbalığını
göstərən və nəzərə alan feminizm istəyirik.
T.B.: Şərtlərin niyə məhz o dövrdə doğru olduğunu hesab etməyimizin
səbəbi isə həmin vaxt neoliberal kapitalizmin üzləşdiyi böhranla- 2008ci ildəki maaliyə böhranı ilə əlaqəli idi. Şüşə tavanın qırılması- qadınların bir faizinin səlahiyətləndirilməsi bütün qadınların uğuru kimi
təqdim olunurdu. Biz qadınlara səlahiyət verilməsini istəyirik, lakin
bizim istədiyimiz bəzi qadınların icraçı direktor olub digər qadınlara
qarşı zorakılığa görə cavabdeh hesab edildiyi səlahiyyət növü deyil.
B.:Liberal feminizmin fasadındakı çatları necə görməyə
başladınız?
T.B.: Neo-liberalizm dövrünün işçi sinfi və icmalarına ləyaqətlə
yaşamağa imkan verən təsisatlara və infrastrukturlara edilən
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hücumlarla yadda qaldığını görürdük və bu hücumlardan daha çox
təsirlənən işçi sinfindən olan qadınlar idi. Buna baxmayaraq neoliberal feministlərin işçi sinfinin mübarizəsini və onların mübarizə
əsnasında ödədiyi bədəlləri ya görməzdən gəldiyini ya da neoliberal
özəlləşdirmənin dəstəkləyicisi olduğunu görürdük.

nə deməkdir? Feministlərin yeni nəsli bu kitabın dünya üçün izahat
verdiyini hiss edirsə, kitab çox böyük bir uğurdur.
Müsahibə vice.com saytından götürülərək tərcümə olunmuşdur.

B.: 2017-ci il Beynəlxalq Qadınlar Tətilinin başlandığı dövrdə,
müzakirə və narahatlıqlar nələrin feminizmin problemi olub
olmadığı haqqında idi. Bəziləri çox məsələni əhatə etməyin
hərəkatı zəiflədəcəyindən qorxurdu.”99% Üçün Feminizm”-in
feminist və ya “qadın” mövzularını necə yenidən təyin edəcəyi
barədə danışa bilərsinizmi?
T.B.: Liberal feminizm abortu feminist məsələlərindən biri halına
gətirdi. Sağçı fanatiklərin və neofaşistlərin qadın bədəninə hücum
etdiyi dünyada, liberal feministlər abortun hamı üçün əlçatan olacağını
söyləyirsə, bu, əladır. Lakin bu, liberal feminizm üçün son nöqtə, bizim
üçün isə başlanğıc nöqtəsidir. Belə ki, qadınların böyük əksəriyəti üçün
abort əlçatan deyilsə və çox bahalıdırsa, onda necə? Bu məsələlər də
abort mövzusuna daxildir.
C.A.: Hansı feminizm qadınların abort hüquqlarını və qadınların azadlığını tələb etməyinə baxmayaraq ölkəsinin digər ölkədəki qadınları
bombalamasına etiraz etmir və ya sərhəd divarları qoyur? Bəs miqrant
qadınların istintaq təcridxanalarında təcavüzə məruz buraxılması
necə? Əgər qadınların azadlığını istəyiriksə, bu məsələlər barədə danışmaqdan çəkinməməliyik.
B: Müasir feminizmlə bağlı söhbətlər qızğınlaşdıqca, bu
fikirlərin hamısını “feminist manifestdə” toplamağın çətinliyi
nədir?
T.B.: Bizdən əvvəl ortaya çıxan manifestin sələflərini – Marks və Engelsi nəzərə alanda manifest yazmaq bizim üçün həqiqətən çətin idi. Bu,
üzərimizə çox böyük bir kölgə salırdı. Dünyamız XIX əsrdən, Marksın
Kommunist Manifestini yazdığı vaxtdan bəri çox dəyişib. Yeni bir
feminist dalğanı kəşf etmək əvəzinə – indi baş verənlərin potensialını
anlamağa və onu göstərməyə çalışdıq – bu nə edə bilər və indiki dövrdə
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