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Çevirmen Önsözü

N

evâl es-Sâdevî’nin bu kitabı, Doğu’daki feminizmlerin
kültürel ve tarihsel bağlamını sergileyen bir kaynak işlevi
görmekle birlikte, kitabın çevirisini feminist düşün, yazın ve
eyleme kaynak olarak sunarken kısa bir şerh düşmeyi elzem
görüyorum. Bu şerhi düşmekteki amacım, kitabın kendisini de
ana hatlarıyla bir tarihsel bağlam içine oturtarak alımlanmasına
katkıda bulunmaya çalışmak.
Havva’nın Saklı Yüzü’nü kültürel ve tarihsel bağlamı içinde
düşünmenin belki de en iyi yolu, kitabın yayın macerasının izini
sürmek. Sömürgecilik sonrası edebiyat uzmanı Amal Amireh
de tam olarak bunu yapar ve kitabın ilk basımından başlayarak
izlediği yolu mercek altına alır. Bu kitap Sâdevî’nin tercüme edi9
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len ilk kitabı, bu bakımdan Batı’ya ilk geçişidir. Arapça orijinali
1977’de basılan kitap ilk İngilizce baskısını 1980’de Londra’da
aktivist çizgiye sahip bir yayınevinde yapar; 1982’de Amerika
Birleşik Devletleri’ne geçerek Boston’da ana akım akademik bir
yayınevi tarafından basılır.
Amireh’nin de dikkat çektiği üzere kitabın yayımlanması iki
büyük uluslararası olayla aynı zamana denk gelir. Bunlardan
ilki, Birleşmiş Milletler’in 1975-1985 dönemini kadınların on
yılı ilan etmesidir. Bu olay, uluslararası kamuoyunda “üçüncü
dünya” kadınlarının yaşamına yönelik bir ilgi uyanmasına neden
olmuş, küresel feminizme ivme kazandırmıştır. Bu gelişmeler
Sâdevî’yi ve kadın sünneti meselesini öne çıkarır. Gelgelelim
Sâdevî kadın sünnetinin sansasyonelleştirilmesinden, “birinci
dünya” ile “üçüncü dünya” arasındaki farklılıkları vurgulamak
için kullanılmasından, “etkili eylem” yerine bir “üstün insanlık
duygusu” doğurmasından hoşnut değildir.
Kitabın yayımlanmasıyla aynı sıralarda gerçekleşen ikinci
büyük olaysa hiç kuşkusuz İran Devrimi’dir. Batı yanlısı Şah
Muhammed Rıza Pehlevi’nin tahttan indirilmesi ve onun yerine
geçen Humeyni’nin İslam Cumhuriyeti kurması, Batı’nın İslam’a
olan ilgisini ve olumsuz yaklaşımını koyultur. Arap okurundan
farklı beklenti ve ön kabullere sahip bir okura hitap ettiğinin son
derece bilincinde olan Sâdevî kendi kültürüne yönelik eleştirisinin, Batılı okur tarafından, “birinci dünya” ile “üçüncü dünya”
arasına daha fazla mesafe koymak ve geri kalmışlık kalıp yargılarını yeniden teyit etmek için kullanılabileceğinden endişe eder.
Bu endişeyle savunmacı bir pozisyon alan Sâdevî’nin İngilizce
baskıya önsözünde İran Devrimi’ni, dini ve milliyetçiliği övmesi
okuru hayal kırıklığına uğratır.
Kadın araştırmaları profesörü Leila Ahmed, bu duruma
şöyle bir açıklama getirir: “İşte kadınlar, Sâdevî’nin de burada yaptığı gibi böylesi bir kızgınlıktan dolayı, onlara, üçüncü dünyaya özgü oldukları ve Batı’ya karşı oldukları dışında
söyleyecek hiçbir sözleri bulunmayan devrimci hareketleri
desteklemeye itiliyorlar” (Ahmed 1981, 751). Lübnanlı ak10
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tivist Magida Salman’ın hayal kırıklığı ise daha büyüktür ve
Sâdevî’nin, “eleştirel ‘yabancılar’ lehine, gerçekliği olduğundan
güzel göstermek için tasarlanmış milliyetçi meşrulaştırmanın ve savunmacı tepkilerin derin tuzağına düşmüş bir Arap
feministi” olduğunu söyler. Ayrıca, Sâdevî’nin, tüm kadın
mücadelelerini ulusal kurtuluş mücadelelerine tabi görmesini
de sert sözlerle eleştirir (Salman 1981, 122).
İngilizce baskıya önsözün aldığı eleştiriler, Sâdevî’yi, kitabını
Batılı okura nasıl sunması gerektiğini gözden geçirmeye sevk
eder. Önsözdeki İran Devrimi övgüsünü 1982 tarihli Amerika
basımından çıkarır. Batı eleştirisini korumakla birlikte emperyalizm karşıtı söylemi yumuşar. Fakat kitabın İngiltere basımı
ile Amerika basımı arasındaki fark önsözle sınırlı kalmaz.
Arapça basımda bulunan bazı bölümlerin tamamı Amerika
basımından çıkarılmıştır. Çıkarılan bölümler, Sâdevî’nin, kapitalizmin kadınları sömürmesini eleştirdiği ve onun yerine
sosyalist bir ekonomik ve politik sistemi savunduğu bölümlerdir. Çıkarılan bölümlerin yanı sıra eklemeler de vardır.
Örneğin Arapça basımda “Kızların Sünneti” diye bir bölüm
olmamasına karşın Amerika basımında kadın sünnetine bütün
bir bölüm ayrılmıştır.
Bölümlerin sıralanışı da tersyüz edilmiştir. Arapça basımda
ilk olarak Arap kadınlarının sömürülmesinin tarihi aktarılıp
konu bir ölçüde bağlamsallaştırıldıktan sonra cinselliğe geçilirken Amerika basımında cinsellik başa, tarih sona alınmıştır.
Diğer bir deyişle, İngilizce basımda tarihsel bağlam yerine cinsellik vurgulanmaktadır.
Fakat belki de en çarpıcı değişiklik, kitabın adında gözlemlenir. Kitabın Arapça özgün adının Türkçe karşılığı “Arap
Kadınının Çıplak Yüzü” iken İngilizce basımda “Havva’nın
Saklı Yüzü” hâlini alır. “Arap kadını”nın yerini “Havva”nın alması da kitabı tarihsel bağlamından koparıp Doğulu kadınlara
ilişkin hegemonik Batı söylemiyle uyumlu biçimde mitlerin
alanına çekmiştir. Arap kadınlarının gerçek yaşamını bütün
çıplaklığıyla gözler önüne serme amacını temsil eden özgün
11
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adın böyle değiştirilmesi bu çıplaklığı bir kez daha ağır örtüler
ardına gizler.
Amal Amireh’ye göre Sâdevî, kendi feminizmini gerçek Arap
feminizminin temsilcisi ve dolayısıyla özgün olarak sunmaktadır.
Oysa herkes gibi Sâdevî de onu kendi kültürünün tam da içine
yerleştiren belirli bir tarihsel ânın ürünüdür. 1967’de İsrail’in,
çoğunluğu Arapların oluşturduğu Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak’ı
yenilgiye uğratması bir dönüm noktası olmuş, bu yenilgi pek
çok Arap entelektüelin kendi toplumlarına eleştirel yaklaşmasına
yol açmıştır. Bu sorgulama süreci sonucunda eklektik bir duruş
benimsenir: Hem Batı hegemonyası hem de İslamî bilmesinlercilik/obskürantizm reddedilecektir. Nevâl es-Sâdevî de bu seküler, ilerici, eklektik kültürel eleştiri atmosferinde ortaya çıkmış
ve basit yazım dili geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmıştır.
Amireh’ye göre Sâdevî, okurlarına “bir hekimin güvenilirliği, bir
eylemcinin tutkusu, bir görgü tanığının inanılırlığı ve yaralı bir
kadının dokunaklılığıyla” hitap etmektedir (Amireh 2000, 231).
Mısırlı Nevâl es-Sâdevî doğduğu ve yaşadığı coğrafyada
yalnızca ataerkil gerici otorite figürlerinin değil ilerici feministlerin de tepkisini çekmeyi başarmış oldukça tartışmalı bir figür.
Muhtemelen en fazla tartışma yaratan yönü de İran Devrimi’ne
yönelik tutumu. 1979’da kitabının ilk İngilizce basımı için kaleme
aldığı önsözde Sâdevî, İran Devrimi’ni, “[k]adınları tesettür, mutfak ve yatak odası hapsine geri göndermeye değil, kadın erkek
bütün İran halkını özgürleştirmeye çalışan bir halk patlaması,”
Batı emperyalizmine vurulmuş bir darbe olarak tanımlar. Öte
yandan Batı basınının “İran Devrimi’ni gerici olmakla, kadınlara
çarşaf ve tesettür giymeyi dayatmakla, onları Şah rejiminde sahip
oldukları medeni haklardan mahrum bırakmaya kalkışmakla”
suçladığını söyler ve devrimci sol hareketlerin de bu yalana
kanmasından yakınır.
Fakat İranlı sosyalist feminist Azar Tabari’nin, Sâdevî’nin
bu önsözüyle aşağı yukarı aynı sıralarda yayımlanan makalesinin okura aktardığı tarih bundan biraz farklıdır. Tabari, Şubat
1979’da İran’da düzenlenen Humeyni’ye destek gösterilerine
12
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kadınların eşi benzeri görülmemiş kitlesel katılımını anlatarak
başlar. Katılımcı kadınların ezici çoğunluğunun tesettürlü kadınlardan oluştuğunu ve bu gösterilerde başı açık katılımcıların
takması için etkin bir örgütlenmeyle başörtüsü dağıtıldığını, başı
açık kadınların da dağıtılan bu örtüleri salt dayanışma amacıyla
taktığını aktarır. Gelgelelim Humeyni, iktidara geleli daha bir ay
olmadan, Şah döneminde kadınların haklarını koruma altına
alan Aile Koruma Kanunu’nu askıya alıp, kadınlara ev dışında
çalışırken başörtüsü takmayı dayattığı zaman on binlerce kadın
1979’un 8 Mart’ında Tahran sokaklarına dökülmüştür.
Tabari, kitlesel gösterilere katılan kadınlar arasındaki keskin
kutuplaşmayı açıklarken söz konusu kutupları şöyle tanımlar:
Özgürleşmenin “gerçek İslam”ın uygulanması yoluyla sağlanacağına inananlarla daha en baştan Müslüman din adamları
sınıfını karşısına alanlar. Tabari’nin çözümü “gerçek” İslam’da
arayanlara getirdiği eleştiri, bir yandan fabrikalardaki kadın
işçileri örgütlerken diğer yandan İslam’la “göbek bağlarını kesmeyi başaramamış” ve “Kuran’da kadınlar hakkında gayet açık ve
şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylenmiş olanlar konusunda
sessiz kalmış” olmalarıdır.
Azar Tabari, Şubat 1979 öncesi dönemde, kadınlar arasındaki
kutuplaşmanın, Şah’a karşı ortak düşmanlık ve seküler kadınların kitleyle dayanışma sembolü olarak başörtüsü takmalarıyla
maskelendiğini fakat Humeyni’nin örtünmeyle ilgili dayatmalarının ardından kutuplaşmanın belirginleştiğini söyler. Elbette
örtü, kadının tüm sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyetlerden
dışlanmasıyla sonuçlanacak bir sürecin yalnızca işaret fişeğidir.
Azar Tabari’nin aksine Nevâl es-Sâdevî İran Devrimi’nin hatta
İslam’ın da “özünde” sosyalist olduğu kanaatindedir. Her ikisi de
en baştan belirli birer “öz”e sahiptir, tarihsel gelişimleri içinde
kurulmamakta, atanmış “öz”lerinden farklılık gösterdikleri anda
sapmış veya saptırılmış sayılmaktadırlar. Sâdevî, her ikisindeki “sapma”ların da münferit olduğuna inanma eğilimindedir.
Sâdevî’ye göre kadınlar zafer kazanmak istiyorlarsa “esnek bir
tavır” benimsemeli, “sosyalist ve Marksist odaklı eğilim ve ör13
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gütlerle olduğu gibi demokratik ve milliyetçi güçlerle de, ilerici
dinî hareketlerle de işbirliği yapmaya hazır olmalı”dırlar. Kadın
özgürleşmesi hedefi doğrultusunda işbirliği yapılan dinî gruplar kadınların davasına aykırı veya zarar verici davrandıkları
takdirde Sâdevî bunu, bu grupların ya Batılı emperyalist güçler
tarafından kandırılmış olmaları ya da içlerinde art niyetli kişiler
bulunmasıyla açıklamaktadır.
Magida Salman’a göre Sâdevî, Arapça metinlerinde İslam’la
ve dinle karşı karşıya gelmekten olabildiğince kaçınmaya çalışmıştır. Dinden bahsettiğindeyse erkeklerin dini her zaman yanlış
yorumlamış olduklarını söylemekle yetinir. Salman, Sâdevî’ye
oldukça sert politik eleştiriler getirir. Sâdevî’nin, kendisini sosyalist olarak tanımlamasına karşın milliyetçi reflekslere çok
kolay kapıldığı ve Arap-Müslüman milliyetçiliğinin ötesine
geçemediği kanaatindedir. Hatta savunmacı duruşunun “kol
kırılır yen içinde kalır” benzeri bir zihniyete dayandığını belirtir.
Salman, Sâdevî’nin pozisyonunun onu felç eden çelişkilere
hapsettiğini söyler. Öyle ki kadından itaat beklenmesini ve erkeğin mutlak boşanma ve birden fazla kadınla evlenme hakkını
eleştirirken bunların tam da Muhammed Peygamber tarafından
kararlaştırılmış ve uygulanmış İslami aile yasasından kaynaklandığına değinmemekte, peygambere ve onun yarattığı kurumlara
olan inancı sorgulamamaktadır. Öyle görünüyor ki özcülüğü,
eleştirelliğine güvenli sınırlar çizmiştir. Savunmacı konumunu
ise en basitinden, İslam ile Hıristiyanlığı ve Yahudiliği, Müslüman Arap kadınlar ile Batılı kadınları kıyaslayarak kendilerinin
çok daha iyi durumda olduğu, “asıl” kötü durumdakinin “onlar”
olduğu yönündeki vurgusunda gözlemlemek mümkündür.
Bununla birlikte Sâdevî’nin söyleminin, o dönem Mısır’da
baskın olan feminist söylemden farklılaştığı göz ardı edilemez.
Sâdevî yoksul kadınlara odaklanmış, onların maruz kaldığı
tahakküm ve sömürüye dikkat çekmiştir. Oysa dönemin Mısır
feminizmi orta ve üst sınıfa mensup kadınların hâkimiyeti altındadır. Öyle ki 1970’lerde kendisini Mısır kadın hareketinin
başı olarak atayan kişi Mısır başkanının eşi Cihan Sedat’tır.
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Sâdevî bu “müesses nizam” feminizmine kafa tutmasıyla öne
çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında da Sâdevî’nin temsil ettiği
feminist duruşun çok sayıda feminizm arasından sadece biri
olduğu ve kendi iddiasından bağımsız olarak bütün feminizmi
temsil yetisine sahip olmadığı aşikârdır.
Nihayetinde, “Arap Kadınının Çıplak Yüzü”nden “Havva’nın
Saklı Yüzü”ne evrilmiş bu kitap, yazarın, farklı beklenti ve kabuller atfettiği çeşitli okur gruplarını gözeterek meydana getirdiği,
küresel güç ilişkileri ve ne kadarına razı geldiğini bilmediğimiz
farklı yayın politikalarının doğrudan etkisi altında şekillenmiş,
en güçlü özelliği tutarlılık olmayan eklektik bir eleştirelliğin
ürünü. Bu eklektizmi doğuran kültürel ve tarihsel bağlamsa
en azından bu coğrafya temelinde çok parçalı feminizmleri
anlamanın kilit noktalarını oluşturuyor ve böylece kitabı Ortadoğu’daki feminizmleri anlamaya yönelik kaynak eserlerden
biri hâline getiriyor.
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Önsöz

H

avva’nın Saklı Yüzü, ilk olarak 1977’de Arapça yayımlandı,
İngilizce çevirisiyse 1980’de piyasaya çıktı. Kitap çıkar
çıkmaz başarı yakaladı ve Arap toplumunda kadın çalışmalarının başlıca ders kitaplarından biri hâline geldi. O zamandan
bu yana Arap kadınları uluslararası arenada sivrilmiş ve toplumdaki statülerini iyileştirmeye yönelik önemli bir ilerleme
kaydetmişlerdir. Fakat ne yazık ki Nevâl es-Sâdevî’nin kitabında
gündeme getirdiği konuların pek çoğu bugün de geçerliliğini
korumakta. Kitabı okumak, tam da bu nedenle, otuz yıl önce
ne kadar gerektiyse bugün de o kadar gerekiyor.
Havva’nın Saklı Yüzü, Sâdevî’nin külliyatında bir dönüm
noktası ve Batılı bir okur kitlesiyle ilk buluşmasıdır. Kitap Arap
dünyasında muazzam bir hiddetle karşılandı. Sâdevî’yi eleşti16

