
" G E N D E R  V Ə  İ N S A N  H Ü Q U Q U "  
ÄRAŞDIRM A BİRLİYİ (G İH A B )

Ə L İ  ABASOV R Ə N A  M İR Z Ə Z A D Ə

G E N D E R Ə  G İ R İ  Ş

(Cəmiyyətdə cinslərin sosial rollan və qarşılıqlı
münasibəti problemləri)

BAKI - 2004



Əli Seyidabbas oğlu Abasov, Rona Seyidrza qızı Mirzəzadə. 
"Genderə giriş"." Gender və İnsan Hüququ"
Araşdırma Birliyi (GİHAB ), Bakı 2004, 120 səh.

4

Nəşr Açıq Cəmiyyət Institutu - Y ardım  F ondunun  
maliyyə dəstəyi iiə həyata keçirilmişdir.

K itab  cəmiyyətdə cinslərin sosial rolları və qarşıhqlı 
münasibətinin bəzi fəlsəfı, tarixi və sosial-siyasi problem- 
lərinə həsr olunmuşdur. K itabda müasir dövr Azərbaycan 
realhqlan konkret rəqəmlər, faktlarla gender statistikası 
aspektində təhlil olunmuş, müəyyən təklif və tövsiyyələr 
verilmişdir. K itab geniş oxucu kütləsi, QHT-Iər, tədqiqat- 
çılar, müəllim və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

G I2010Q0Q00 
121-2004

Ə L İ ABASOV, RƏ N A  M İR Z Ə Z A D Ə



M UNDƏRICAT

Giriş ...................................................................................... 4
1. G ender anlayışı haqqında ümumi m əlum at.................. 7
2. Gender: tarix, ideya və nəzəriyyələr........................... 22
3. Bərabərhüquqluq, qadm hərəkatı, g e n d e r ................. 27
4. Gender və mədəniyyət......................................................39
5. Cəmiyyətin feminist tənqidi............................................43
6. Genderin Azərbaycanda təşəkkülü və

gender statistikası . . .  : .................................................. 49
7. Nəticə ..................................................................................81
8. Tədris p r o q r a m l a n ......................................................... 84
9. Kiçik ensiklopediya ....................................................... 96
10. Ə la v ə lə r ........................................................................... 97



GİRİŞ

XX əsrin son qərinəsində idrakda yeni istiqamətlə- 
rin yaranması müşahidə edilir. Bu istiqamətlər ayn-ayrı 
fənlərin çərçivəsinə yerbşmir, istər təbiət, istərsə də huma- 
nitar xarakterli elmlərin geniş sahələrinin ümumiləşməsini 
iddia edir. Təbii ki, bu da paralel olaraq metodoloji dünya- 
görüşü və ümumi fəlsəfi problemlərə də toxunur. Eyni za- 
manda, onlar bizim yaşadığımız dünya, bəşəriyyətin yarat- 
dığı sivilizasiya və müəyyən sistemə sahnmış idrak üsulları 
haqqm da qərarlanmış təsəvvürlərimizə də öz dəyişmələrini. 
gətirir. Bu baxımdah qlobal və sosial ekologiyanı, sistemli 
təd 'qiqatlan, m üasir  informasiya nəzəriyyəsini, siner- 
getikanı və bir sıra digər sahələri də buraya daxil etmək 
olar. Bu gün bu istiqamətlərə XX əsrin sonundan etibarən 
daha çox aktuaUıq kəsb edən, özünün nəzəri və praktiki 
tətbiqini genişləndirən gender tədqiqaitlarmı tam hüquqla 
daxil etmək olar.

Təqdim olunan dərslikdəki mühazirələr respubhka- 
mızda gender tədqiqatilarma - "cinslərin qarşıhqh müna- 
sibətinin fəlsəfəsi"nə, mədəni ən'ənələrin təsiri a ltm da 
cəmiyyətdə qadın və kişinin sosial vəziyyətlərinə, onlarm 
rollarını tədqiq edən istiqamətə həsr olunan ilkin tədqiqat 
yönümlü k itabm  (Bax: ƏIi Seyidabbas oğlu və R əna  
Seyidrza qızı "Gender tədqiqatları", B., 1999) yenidən 
ışlənmiş və təkmilləşmiş nəşridir.

Azərbaycan üçün gender tədqiqatları yeni, geniş 
ictimaiyyətə tanış olmayan mövzudur. Qeyd edək ki, M D B  
ölkələrində II minilliyin sonundan problem tədqiq olunur, 
dünya praktikasm da isə bu tədqiqatlarm yaranmasınm 
yaşı XX əsrin 60-C] illərindən başlayır. Gender tədqiqatla- 
rmm qaynaqlarm da əsasən qadm lar dururdu  və buna görə 
də bəziləri səhvən, bəziləri isə bilərəkdən gender mövzusu-



nu qadın problemi ib  paralel müstəviyə gətirirlər.
Bəs bu anlayışm tarixi haqqnıda nə bilirik? N ə üçün 

Qərbdə bu problem belə aktualdn-? "Gender nədir?" kimi 
suallarm  cavabm ı ax ta ra rkən  də çox vaxt qadm  
məsələsinin "genderi" əvəz etməsinə gəlib çıxuıq.

K itabda mövzunun bir su'a əsas probleminin qoyu- 
luşuna, tarixi,fəlsəfl yönümdə izahma, klassifıkasiyasmm 
müəyyən araşdırmalarla verilməsinə cəhd olunmuşdur.

K jtabda əks olunan ümumi və xüsusən də respub- 
likamıza aid problemlər kompleksi qeyd olunan sahənin 
daha  yeni və tədqiqata ehtiyacı olan m əqam lan ilə bağh- 
du'. Artıq bu gün "gender" anlayışı ilə bərabər "gender el- 
mi", "gender tədqiqatlan" adlanan xüsusi bir tədqiqat isti- 
qamətləri də formalaşmaqdadu'. Bir önəmli cəhəti nəzərini- 
zə çatdıraq ki, artıq  Qərbdə gender problemləri üzrə sırf 
elmi mütəxəssislər hazu'lamr, dərsliklər, kitablar nəşr 'edi- 
lir. D ünya şöhrətli Oksford universitetində gender proble- 
mi üzrə dissertasiya işləri yazıhr, geniş həcmdə tədqiqat iş- 
ləri aparıhr. Bu baxım dan Azərbaycanda da müəyyən irə- 
liləyişləri qeyd edə bilərik. Belə ki, BMT-nin "Gender 
İnkişafda" layihəsinin (I997-2000-ci illər) bilavasitə dəstəyi 
ilə (koordinatoru  dosent R.İbrahimbəyova) Azərbaycanda 
gender probleminin tədrisi və tədqiqinə, təbliğinə imkan 
yarandı. Bu gün A M E A , BDU, Qərb Universiteti, Qadm 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və bəzi nazirliklərin də 
nəzdində gender problemləri üzrə şöbələr var, gender artıq 
tədris olunur, müəyyən tədqiqat işləri aparıhr.

Sizə təqdim etdiyimiz kitab populyar xarak ter  
daşıyu' və oxucuları gender problemlərinin əsası ilə tanış 
etmək məqsədi güdür. Bu kitabda ümumi "Genderə giriş" 
tədris kursunu əhatə edən altı mühazirə mətni, iki tədris 
proqramı verilmişdir. Qeyd edək ki, mühazirələr ya 18 saat 
və ya 24 saathq mühazirə kurslan üçün nəzərdə tutulmuş-



dur.
BCitabm "Əlavələr" hissəsində oxuculann istifadəsi 

üçün əlavə materiallar, kiçik ensiklopediyadada isə bəzi 
anlayışlarm izahı verilmişdir.



1. GENDER ANLAYIŞI HAQQINDA
ÜM UM İ M Ə LUM AT

• Problemin mahiyyəti.
• '’Gender" anlayışı haqqmda.
• Qadin məsələsinə yeni baxış.
• Kişi və qadm stereotipləri.
X X  əsrin 60-cı illərindən etibarən Qərb ölkələrinin 

sosial e lm brində (antropologiya, tarix, psixologiya, fəlsəfə 
və s.) işlədilən "gender" anlayışı qadm  probleminin ələlxü- 
sus, cəmiyyətdə qadm  və kişi münasibətlərinin təhlili ilə 
əlaqələndirilir. Qadm  və kişi münasibətlərinin adekvat 
təhlili üçün bioloji amillərin kifayət olması fıkri də bu döv- 
rə təsadüf edirJ

X X  əsrin 70-ci illərindən qərb ədəbiyyatmda, əsasən 
ingilisdilli ədəbiyyatda, sonralar isə müxtəlif ölkələrdə, 
hazırda A zçərbaycanda da  gender anlayışı haqq ında  
müəyyən tədqiqat cəhdləri və mülahizələri ilə rastlaşırıq.

M üasir dövrdə "Gender münasibətləri'' dedikdə şər- 
ti o laraq cinslərin ancaq sosial-mədəni sahədəki olan 
qarşüıqh münasibətləri nəzərdə tutulur. Hərçənd bu baxış
yekdilliklə qəbul edilməyib.2

Uzun illər ərzində keçmiş SSRİ-də qadm  hüquqian- 
na dair hər hansı elmi görüşlərin meydana çıxmasma, 
məsələyə aid tədbirlərinkeçirilməsinə imkan verilmirdi. 
Qərb isə belə hesab edirdi ki, bu mövzu ilə bağh keçmiş 
SSRİ m əkanm da heç bir ciddi tədqiqat işi apanlm adığm - 
dan və bu işə istiqamət verə biləcək xüsusiləşdirilmiş tədqi- 
qat mərkəzləri də olmamışdn'. Qeyd etmək yerinə düşər

' R .İb rah im bəyova . "G ender güniin tələbidir", "G ender; qad ın  problem İnin 
yeni mərhələsi" k itab ında , B.. 1998, s. 4.
-  Z .Q u luzadə  "K eçid dövründə respublikada gender və q a d m  problem ləri"  mə' 
qaləsi. "G ender: q a d m  problem inin yeni mərhələsi" k i lab m d a , B., 1998, s. 8.



ki, yalnız "qadın məsələsi" mövzusunda araşdırmalar ol- 
muşdur. Bu təsadüfı deyildir. Keçmiş Sovetlər İttifaqmm 
təbliğat aparatı bütün dünyaya sübut etməyə çalışmışdu* ki, 
"bizim ölkədə" qadm məsələsi birdəfəlik həll edilmiş, qa- 
dm la r la  kişilərin bərabər hüquqlu luğuna  tam  nail 
olunmuşdur. Sovet dövrünün "qadm məsələ"sində cinslərin 
rəsmi bərabərliyi de-yure möcud idi: bərabər iş üçün bəra- 
bər əmək haqqı var idi; hökumətin bütün səviyyələrində 
qadm larm  təmsil olunmalarmı təmin edən kvota sistemi və 
xüsusi sosial yönümlü - qadm larm  bir çox hüquqlarmı 
tənzimləyən qanunvericilik qüvvədə idi. Lakin de-fakto isə 
cinslər arası bərabərlik məsələsi asimetrik idi. Hakim 
idealogiyaya tabe olan "Qadm şura"lan  "qadm məsələ"sini 
tənzimləyir, q adm la rm  m ənafe və m araq la rm ı ideo- 
logiyaya uyğun təmsil edirdi. X X  əsrin 80-ci illərində 
"qadm məsələ"si artıq ideologiyasızlaşdınldı, Qadm  şura- 
ları yeni qadm  qeyri-hökumət təşkilatları - QHT-lərlə 
əvəzləndi. Məlum Sovet Hökuməti 1981-ci ildə "Qadmlara 
m ünasibətdə  ayrı-seçkiliyin ləğv olunm ası h aqda  
Konvensiyaya" imza atmışdu’. Sovet m əkanm da ilk dəfə 
isə 1991-ci ildə M oskva şəhərində "Gender tədqiqatları: 
vəziyyəti və perspektivləri" problemlərinə dair dünyanm 
qabaqcıl alimlərimnin iştirakı ilə Beynəlxalq görüş keçiril- 
mişdir.

Əksər qərb ölkələrində "feminist tədqiqataları", 
"gender tədqiqataları" və "qadm problemləri tədqiqatı" 
məfhumları çox vaxt sinonim kimi işlədilmişdir. Lakin, 
elmi praktikada ənənəvi anlayış kimi bu deyim "qadm 
problemlərinin lədqiqatı" m əzm ununda qəbul edilir. Bu 
istiqamət "qadm probleminin elmi qolunun" həm nəzəri 
tədqiqetmə, həm də təcrübi-öyrədən hissəsi kimi təhlil 
edilir. Tədqiqat bu baxımdan qadm larm  ictimailəşməsinin 
tarixi prosesini əks etdirir, onun tərkib hissəsini, cinslərin 
mühüm xüsusiyyətlərini araşdırır.



Gender - qcidınlann fəaliyyət proqram ı olan Pekin 
Platformasında "cinsi xüsusiyyətləri nəzərə alan elm" kimi 
xarakterizə olunur. Belə ki, Pekin Bəyannaməsinin 3-cü 
Platformasmda deyilir; "bütün dünyyada gender bərabərli- 
yinə nail olmaqla bağh qadm larm  qarşısmda qoyulan 
məsələlər ancaq kişilərlə tərəf-müqabillik əsasmda həll 
oluna bilər".

Gender tədqiqatları - bu, ilk növbədə cinsin sosial 
psixoloji və sosial mədəni xüsusiyyətləri aspektindən öyrə- 
nilməsidir. Əlbəttə, burada iqtisadiyyat, siyasət və sosial 
mühit də nəzərə almır. "Gender tədlqiqatlan" anlayışı biz- 
də nə elmdə, nə də içtimai həyatda özünə yer tapmamışdır- 
sa da, o öz predmetinə görə fəlsəfı və sosioloji tədqiqatlara 
daha  yaxındır. Bu baxımdan qadm  hərəkatlan  inkişafmm 
və qadm larm  vəziyyətinin sosial-fəlsəfı aspektinin öy- 
rənilməsini qeyd etmək olar. Lakin, bu tədqiqatlarm nə- 
zərə çarpacaq fərqləri də vardır. Belə ki, qadm larm  sosial 
həyatında, davram şm da və digər hallarda psixoloji fak- 
to r lann  rolu vaxtilə qiymətləndirilməmiş, ən nəhayət qa- 
dınlarm vəziyyətinin tərbiyəvi-tədrisi funksiyalarmm öy- 
rənilməsi ilə tam am  məşğul olunmamışdır. Bununla əla- 
qədar bir neçə m əqam lan  qeyd edək.

Birincisi: postsovet məkanm da yalnız yenidənqur- 
ma dövründən başlayaraq sosioloqlar bu məsələlərin öyrə- 
nilməsinə diqqəti artirdılar. Onlar qadm  hakİmiyyət və 
siyasətdə, qadm  və bazar, qadın davranışmm psixologiya- 
sı və s. kimi tədqiqatlar aparm ağa başqladılar. Əgər əvvə - 
lər qadm lar tək əməkçİ, ən yaxşı halda bir ana ya uşaqla- 
rm tərbiyəçisi kimi tədqiq olunurdusa, sonradan  tədricən 
qadmlarm vəziyyətinin, cəmiyyətdə sosioloji rolunun və 
psixoloji xüsusiyyətlərinin bütün müxtəlifliyi ilə sosial
analizinə keçilir.

İkincisi: həm ölkəmizdə, həm də xaricdə "qadm mə- 
sələsinin" məzmunu nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmişdir.



Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə qadınlar böyük nailiyyətlər 
qazanmış. onlar ictimaiyyət tərəfmdən sosial-iqtisadi və 
siyasi hüquqlannm  tanm m asm a, anahğm və uşaqlarm 
müdafiəsinə nail olmuşlar. Eyni zam anda  qadın larm  
dövlət idarəetm ə sistemində, is tehsalatda m araqlarm ı 
mühafızə edən, onlarm şərəfini və mənliyini qoruyan 
qanunlarm  və inzibati qaydalarm  da  qəbul edilməsinə nail 
olmuşdur. İndi "qadm məsələsinin" qoyuluşunun və həlli 
yo llannm  ağırhq mərkəzi cəmiyyətin sosial-iqtisadi və 
siyasi inkişafmm vəzifələri və im kan lan  ilə təyin olunan 
qadm  statusunun artması tərəfə daha  çox meyl edir. Belə 
ki, gender tədqiqatları cinsin birinci-bioloji aspektindən 
fərqlənərək, onun digər aspektlərinin də araşdu'ilmasmı 
məqsəd sayu'. Son nəticə belədir ki, gender tədqiqatlan 
psixoloji keyfıyyətləri, davran ış  modelini, fəaliyyət 
növlərini, qadm  və kişinin peşəsini sosial mədəni, psixoloji 
aspektdə öyrənir.

İdeoloji baxımdan "qadm məsələsi" həm də özünün 
birölçülülüyünü itirib, müxtəlif yönlü olmuşdur. Əsas 
problem - ölkənin inkişaf yolları - cəmiyyəti bütünlükdə 
təbəqələndirdiyi kimi, qadm lar arasm da da  ayrı seçkiliyə 
səbəb olmuşdur. Qadmları yalnız ümumi maraqlar: təhsilə, 
səhiyyəyə və qadm  əməyinə dövlət himayəsi deyil, işləyən 
q ad m la ra  sosial zəmanətlər və nəhayət, uşaq larm  
saxlanması, tərbiyə olunması üçün lazımi şəraitin yaradıl- 
ması kimi problemlərdə birləşdirir. Digər tərəfdən, bazar 
iqtisadiyyatma keçid dövründə qadm lar işsizlikdən, cəmiy- 
yətdə sosial və maddi cəhətdən təbəqələşmədən, istehsal' 
sahələrindən kənarlaşdu 'ilm aqdan ilk növbədə əziyyət 
çəkirlər. Bu səbəbdən qadm lar iş yerini itirmək qorxusu 
altmda, yüksək və zəmanətli əmək haqqı verilən, lakin 
fıziki cəhətdən ağır işlərdə çalışmaq məcburiyyətində 
qalırlar. Öz növbəsində, bu dəyişikliklər qadm larm  siyasi- 
ləşməsinin, sosial etirazm həyata keçirilməsində iştira- 
kmm, partiyalarm və ictimai hərəkatlarm, müxtəlif kütləvi



birliklərin tərkibində fəaliyyət göstərməsinin labüdlüyünə 
şərait yaradırdı ki, bu da cəmiyyətin inkişafmm keçid və 
dönüş dövrləri üçün xarakterik xüsusiyyətlərdir.

Üçüncüsü: qadm m  cəmiyyətin inkişafmdakı sosial 
rolunun fəlsəfı-sosioloji analizində iki müxtəlif baxış möv- 
cuddur. Onlardan biri qadm lara sosial-demoqrafık qrup 
kimi, o birisi isə m üəyyəaolunm uş sosial statusa malik, öz 
spesifık demoqrafık xüsusiyyətləri ilə fərqlənən iri birlik. 
nadir sosial q rup  kimi baxır. Ikinci variant daha  qəbul 
oluna biləndir, çünki, qadm-real mövcud olan və empirik 
qeydə alman nisbətən tam  və sabit sosial qrupdur. Onlar 
sosial və siyasi proseslərdə, istehsal sahələrində, mədəniy- 
yətdə və insan həyatma xas olan digər sahələrdə fəahyyət 
göstərirlər. XX əsrin tarixi, ələləxüsus ölkəmizin tarixi 
(əsasən son dövrlərə aid) "qadm-siyasətin obyektidir" 
tezisinin dardüşüncəUUyini, hətta sosial və mənəvi cəhətdən 
tam  dəyərsiz o lduğunu  sübut edir. Əksinə, qadm lar  
praktiki oUu'aq tam azadlığa çıxmamış sosial qüvvə, onun 
subyekti kimi son dövrlərdə fəaliyyətlərini artırmışlar. Bu 
qüvvə tarixin gedişinə təsir edə bilən, müxtəhf vasitələrlə 
müdaxilə edir, cəmiyyətin tərəqqisini sürətləndirir və ya 
ləngidir, münaqişələrin yaranm asm a və ya onlarm həllinə 
şərait yaradır və qarşısmı ahr.

Dördüncüsü: dünya tarixindən m əlum dur ki, bir sıra 
iri siyasi və sosial-iqtisadi böhranlar dövründə qadmlar 
ictimai hərəkallarm yaranm asm m  təşəbbüskarları, bəzən 
də Hdeıiəri rolunda iştirak etmişlər. Bu zam an onlar nəinki 
"güclü cinsi" lək ra r  etməmiş, hətta  kişiiərə, o n lan n  
əxlaqma , dünyagörüşünə və s. təsir göstərmişlər.

Qeyd eidik ki, qadın lar özlərinin sərt olmayan 
strukturlu özünütəşki) formalarmı (formal və qeyriformal) 
yəni, qadın QHT-Iərini yaradırlar. Ümumi m araq dairəsi 
olan qadm lar bu təşkilatlarda ya kiçik müddətə, ya da 
uzun müddətə biıiəşirlər. Bununla əlaqədar hətta elmi ədə-



biyyatda  eyniləşdirilən "qadın məsələsi" və "qadm 
hərəkatı" kateqoriyaiarmın bir-birindən fərqləndirilməsi 
zərurəti m eydana çıxır.

"Qadm məsələsi" qadm larm  cəmiyyətdəki vəziyyəti, 
onların asılılıqdan azad olmaları p roqram m m  əsaslandırı- 
Imasmı və ictimai həyatm bütün sahələrində kişiİərlə eyni 
hüquqa nail o lm alan  yollannm  dərk edilməsini nəzərdə 
tutur.

"Qadm hərəkatı" sözün geniş m ənasm da qadm larm  
Ö2 hüquqları və maraqları uğrunda mübarizə formalarmm 
müxtəlifliyini bildirir. Sosicloqlar qadm  hərəkatmı sosial 
hərəkatm bir forması kimi öyrənirlər. Q adm  hərəkatı özlü- 
yündə bir məqsəd ətrafm da birləşmiş, ümumi mənəvi 
dəyərlərə, norm alar sisteminə və qadm  dəyərlərinin rəmzi- 
nə malik olan müxtəUf sosial, demoqrafık, etnik, milli 
qadm  qruplarm m  birgə fəaliyyəti deməkdir.

Qadm  hərəkatı əvəzinə, vahid formal lideri olma- 
yan, məqsədlərinin geniş ifadə vasitələrinə malik, özünün 
mənəvi dəyərləri və davranış prinsipləri olan müxtəlif yö- 
nümlü onlarla qadm  ittifaqları, assosiasiyalan, birlikləri *və 
k lublan  meydana gəldi. Hələlik bu qadm  hərəkatları öz 
məqsədləri uğrunda mübarizədə səylərini birləşdirmək əvə- 
zinə, ayn-ayrılıqda fəaliyyət göstərirlər. O n lann  hər biri 
sosioloqlar tərəfmdən tədqiq edilməli, bu, siyasi müna- 
sibətlərin sosiologiyasmm istiqamətlərindən biri olmalıdu-.

Beşincisi: gəlin feminizmi nəzəri və praktiki cəhət- 
dən analiz edək. Bizdə feminizmi ya nəzəriyyə kimi, ya da 
qadm lann  ictimai həyatda kişilərlə bərabərhüquqluluq 
uğrunda mübarizəsi və hüquq pozuntularm a qarşı qadm 
hərəkatı kimi şərh etməyə cəhd etmişlər. Lakin, həmişə 
olduğu kimi həqiqət müxtəlif fıkirlərin birləşdiyi nöqtədə 
meydana çıxu’. Beləliklə, feminizm həm qadm  hərəkatmm 
nəzəriyyəsi, həm də istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də 
on lann  milli və tarixi xüsusiyyətlərindən asüı olaraq ayn-



ayn ölkəbrdə olan və ya inkişaf edən qadın hərəkatının 
özüdür. Açığını demək lazımdır ki, lap son dövrlərə qədər 
feminizm bizim ölkədə nə sosioloji nə də sosial-psixoloji 
mövqedən ciddi araşdn'ilmamışdn-.

Bir çox illər bu problemin öyrənilməsinə qadağa qo- 
yulmuşdu. Bu qadağa  fərq qoyulm adan  onun bütün 
istiqamətlərinə şamil edilmişdi; mülayim liberal-islahatçı- 
lara və ən nəhayət, cinslərin patriarxal münasibətləri ilə çə- 
tinləşdinlmiş seksual sahəni (nigah, ailə, doğum, ər-arvad 
münasibətləri və s.) "siyasət" adlandıran radikal qanada 
qədər. Hərçənd bir çox alimlər hesab edirlər ki, feminizm 
hərəkatı son dərəcə elitardır, zəhmətkeş q adm lardan  
aralanmışdır və bu təbəqənin sinfı mübarizədə iştirakmm 
qarşısmı ahr. Bu baxımdan, yaxm dövrlərə kimi bizim öl- 
kədə də feminizmin əleyhdarlan bütün vasitələrlə sübut et- 
məyə çahşu'dılar ki, onun bizdə tətbiq olunmasma ehtiyac 
yoxdur, çunki, dövlətin yürütdüyü siyasətin nəticəsində, bu 
hərəkatm ali məqsədi olan qadm larm  siyasi və sosial- 
iqtisadi bərabərliyinə tam  nail olunmuşdur, həmin məq- 
sədlər üçün heç bir əsas yoxdur. Lakin, beynəlxalq təcrübə 
göstərir ki, feminizmin konsepsiyalarmm sosioloqlar və 
politoloqlar tərəfindən tədqiq olunmasma, almmış nəticə- 
lərə real həyatda ehtiyac duyulur. Tədqiq olunması vacib 
oian məsələlər aşağıdakılardır; siyasi baxışlann inkişaf: 
yolu; qadm larm  cəmiyyətin sosial-siyasi plüralizm şərai- 
tində davranışı; qadm lann  iqtisadiyyat haqda düşüncələri 
və bazar münasibətləri; qadm  menecmenti; qadm larm  si- 
yasi liderliyi; qadm larm  ictimai rəyi və hakimiyyət institut- 
ları; qadm larm  elektoral davramşı və seçki kompaniyaları; 
qadm  elitası; bazar münasibətlərinə keçid zamanı qadm- 
larm sosial müdafıəsi və sosial zəmanətlər; və bu kimi qə- 
bildən olan sosioloqlar tərəfmdən öyrənilməmiş çoxsayh 
tədqiqat mövzularmı göstərmək olar.

Ümumiyyətlə, belə bir sual meydana çıxır; qadmla- 
n n  ictimai fıkri öyrənilməlidirmi? Bizə belə gəlir ki, qadm



bir fərd kimi müstəqil subyektdir və ictimai flkrin əsas daş- 
lyıcılarmdan biridir. Bu fıkri qərb alimləri də öz tədqiqal- 
ları ilə dəfələrb sübuta yetirmişlər. Misal üçün göstərmək 
olar ki, İngiltərə, Norveç, ABŞ, K anada  və s. kimi inkişaf 
etmiş bir çox qərb  ölkələrində - cəmiyyətin müxtəlif 
problemiərinə qadm iann  ictimai fikrini öyrənən onlarla 
xüsusi elmi mərkəzlər mövcuddur.

Qadm lar öz ictimai fıkirlərində siyasətin subyekti 
kimi çıxış edirlər. Bir ictimai qrup kimi onlar cəmiyyətin 
həyatma təsir göstərir, həm də spesifik qadm  m araq lannı 
qoruyur, nəticə etibarilə, öz sosial s ta tuslannm  artm asm a 
nail olurlar. Eyni zam anda, siyasətin ənənəvi obyekti ol- 
maqla, qadm lar onun bütün dəyişikliklərinin nəticələrini 
öz üzərlərində hiss edirlər. Aparılmış tədqiqatlar göstərir 
ki, qadm lar öz mövqelərini ailə, məişət, istehsalat, mədəni 
və.sosial məsələlərdə, yaxud ictimai fikirdə daha dəqiq və 
birmənah şəkildə təyin edirİər. Siyasi proseslərin və onlarm 
gündəiik həyatımıza təsirinin qiymətləndirilməsində qa- 
dmlar kişilərdən fərqli olaraq daha  mülayim mövqe tutur- 
lar. N ahaq  deyilməmişdir ki, "qadmlar sivİlizasiyamn - 
tənzimləyicisi, kişibrsə - qüvvət verənidir". Qadmlarm 
ictimai rəyi dəyərləndirilməsi istiqaməti kişilərinkindən 
fərqli olaraq daha konstruktiv və pozitivdir. Görünür qadı- 
na Vds olan dözümlülük və rəhimdillilik kimi xarakterik 
xüsusiyyətlər özünü göstərir. Qadm ictimai rəyin, siyasi və 
iqtisadi proseslərin inqilabi yolla deyil, təkamül evolyusi- 
yalı inkişafina üstünlük verir. O nun tənzimləyicisi sosial 
tələblər və uzunmüddətli xarakterli maraqlardır; ailənin 
qorunması. uşaqlar və yaxmlar haqqm da qayğı, yaşamaq
hüququna real təminat, sabahkı lıəyata ümid, sosiai sabit- 
lik və ictimai sakitlik maragı.

Sosial-mədəni sahədə cinslərarası münasibətlər və 
oniarm tənzimi haqqm da müxtəlif mülahizələr tarixin 
erkən çağlarmdan başlayaraq mifoloji, dini, qanuna dair, 
ədəbi, fəlsəfi-bədii və s. abidələrdə öz əksini tapıb. Müasir
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ədəbiyyatda biz yeni şəraitdə dövrün ictimai sifarişinə mü- 
vafiq həmin probiemlərin geniş miqyasda qayıdış və dir- 
çəlişinə rast gəlirik. Bu dirçəlişin səbəblərini araşdırmaq- 
dan əvvəl "gender" anlayışı, "gender problemləri" məf- 
hum unun tarixi-fəlsəfı səciyyəsinə diqqət yetirək.

Gender və cins arasmdakı nəzəri fərq haqqm da 
ingiUs Enn Qakleyin və həmkarlarmm təlimi çox faydah 
oldu. Bu bir universial baxış idi. Məhz bu dövrdə amerikah 
tarixçi Coan Skott "Gender: Tarixi təhlildə faydah kateqo- 
riyadır" əsərində gender tarix in in  nəzəri-metodoloji 
aspektlərini açıqlamağa cəht etdi. Bu ərəfədə Qərbdə 
"Qadm, mədəniyyət, cəmiyyət" adh bir toplunun nəşri 
kəskin mübahisə və müzakirələr yaratdı. M .Rozaldo və 
L.Lamfere tərəfmdən (1972) yığılmış və redaktə olunmuş 
bu topluda nəşr olunan S.Ortnerin "Təbii və mədəni kimi 
qadm hq və kişiklik də uyğunlaşırmı?" məqaləsi böyük bir
hay küyə səbəb olmuşdur.

Həmçinin bu illərdə R.Unger, Andrienna Riç və
Geyl R abin  "gender" anlayışı ilə geniş müzakirələrə yol 
açdılar.'

Cender tədqiqatlannı cinsin fəlsəfı və ya daha doğ- 
rusu, cinslərin cəmiyyətdə (sosiumda) qarşılıqlı münasibət- 
lərinin fəlsəfəsinin təhlih adlandn*maq olar. Bu halda 
cinslərin iki fərqi nəzərə çarpar: Birinci, qadm  və kişilərin 
təbii, əsil, təbiətən olan-fızioloji fərqləri: və İkincisi: kişi və 
qadınlarm rolunun süni, sosio-mədəni fərqləridir ki, bu da 
praktiki olaraq öz əksini cəmiyyətin bütün həyat fəaliyyəti 
sahələrində tapır.

4

Ingilisdilli ədəbiyyatda bu fərqlər iki termin - "sex" 
(cins) və gender("soy") anlamı ilə müəyyən olunmuşdur.

Cinslərin fərqlərinin cinsi əlamətləri (özünün alda- 
dıcı "təbii" adm a baxmayaraq) cəmiyyətin dünyagörüşü və

1 R ə n a  M irzəzada  "G en d e r  və fem inizm " B, 2000. s . 31
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mədəniyyəti ilə bağlıdır. Onlar demək olar ki, həmişə 
cinsbrin əsl differensiyasmı (fərqlənməsini) yox, konkret 
cəmiyyətin m addi-m ənəvi dəyərlərini və ideallarm m  
mürəkkəb sistemini əks etdirirlər. Buna görə də cəmiyyətin 
bütün sosio-mədəni quram asnıda (mozaikasmda), hətta 
dildə kişi və qadm  cinslərinin süni fərqləndirilməsini 
müşahidə edirik. Belə ki, dildə qramatik cinslər həmçinin 
təbii deyil, süni xarak ter  daşıyır. Məsələn, ingilis dilindəki 
he - she - it (o-o-o) fərqləri türk dillərində də, o cümlədən, 
azərbaycan dilində yoxdur: burada onlarm hər üçünü əvəz 
edən yeganə əvəzlik - "o" işbnir. M əsəbn, ingilis dilindəki 
"Hi - shi - it" (Rus dilində "On-ona-ono") əvəzlik fərqləri 
türk dilbrində, o cüm bdən  azərbaycan dilində də yoxdur: 
burada  onlarm  hər üçünü ifadə edən yeganə əvəzlik - "o" 
işlənir.

C ihsbrin  qarşılıqh təsirinin tarixi - bəşəriyyət tari- 
xinin yeni "redaktə"də oxunuşu, o bizim keçmiş haqqm - 
dakı təsəvvürlərimizi əhəmiyyətli, b eb  demək mümkünsə, 
radikal surətdə dəyişir, cəmiyyyətin inkişafınm müasir 
problem brini və gəbcək perspektivbrin təhsis edir ki, bu 
da bizim dünyagörüşümüzün və onu sistem şəklində ifadə 
edən fəlsəfənin əsaslarma toxunmaya bilməz.

Tarix özü şahiddir ki, bu problemə bu və ya digəq 
şəkildə artıq çox qədim zamanlarda toxunulmuşdur. Ta- 
rixdə madərşahlıq (matriarxat) və padərşahlıq (patriarxat) 
dövrbrin in  mövcud olması göstərir ki, bu m əsəb  kifayət 
qədər mürəkkəbdir, lakin indiki zamanda gender tədqi- 
qatları problematikasmm  nə yerdə olduğunu aydmlaşdır- 
m aq üçün bizim im kanım ız çərçivəsində m övzunun 
inkişafmm əsas konsepsiyalarını tarixi-fəlsəfi istiqamətdə 
təhlil etmək kifayətdir. Adətən Russo tərbiyə sisteminə
qarşı çıxan ilk q ad m  - fem inisbrdən biri olan Meri

t

Uolstounkraftm  (1759 - 1797) adını çəkirbr. Lakin, forma- 
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laşmış qadın hərəkatı XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllə- 
rində, qəti sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi dəyişikliklərin 
təsiri a l tm da  təşəkkül tap m ağ a  başladı. S im ona de 
Bovuarm (1908 - 1986) "İkinci cins" kitabı qadm m  masku-
lin ("kişi") cəmiyyətin güclü himayəsindən azad olun- 
masmm fəlsəfə və ideologiyası kimi yaradılmış müäsiı
feminist hərəkatı tarixinin əsasmı qoyur.

Maskulin, sonralar patriarxal adlandınlmış cəmiy-
yət iki cinsin mövcudluğunu de-yure qəbul edirsə də, de - 
fakto bəşəriyyətin təkcinsli olması siyasətini yürüdür və 
qadm lan  açıb-ağartmadan, gizHndə ancaq "inkişaf etmə- 
miş kişi" hesab edir. Maskulin, sonralar "patriarxal" ad- 
landırılmış cəmiyyət iki cinsin mövcudluğunu de-yure qə- 
bul edirsə də, de-fakto bəşəriyyətin tək cinsli oiması siyasə- 
tini yürüdür və qadmları açıb-ağartmadan, gizlincə onları
"tam inkışaf ' etməmiş kimi hesab edir.

Feministlər bu rəylə razüaşaraq burada ancaq "kişi- 
lərin rasizmini" görür və buna görə də cəmiyyətdə cinsləı 
arasm da fərqləri yox etməyə çalışırdı. Bu androginhk (tək 
cinslik) fəlsəfəsi, kişilərin və qadm larm  tam bərabərləşdiril- 
məsi, h ə t ta  təbiət fərqlərinin sərf-nəzər edilməsi 
cəfəngiyyata gətirib çıxartdı - qadm m  əsas təbii funksiyası
- anahq  - smaq şüşəsinə - süni uşaq doğuluşuna ötüı-ülürdü. 
A m m a duzünü demək lazımdır ki, belə radikal feminist 
qadm larm  sayı çox deyildi, çünki qadm həıəkatmm ikinci 
istiqaməti isə əsas diqqəti patriarxal cəmiyyətin tənqidi və 
gender tədqiqatlarmm təsirİ altmada cəmiyyətin trans- 
formasiya yollarmın konstruktiv  təhhlində cəmləndir- 
mişdi. Qeyd etdik ki, bu istiqamət gender probleminin əsa- 
sım qoydu. Termin özü isə Qeyl Rabinin "Qadm mübadilə- 
si" (1972) araşdırmasmda verilib və məqaləsində peyda 
olub, "maskulinlik və feministlik konstruksiyasında biolo- 
ji cinsin mədəniyyət tərəfmdən transformasiyasmı bildirir".

U naer "Cinsin və senderin yeni tərifı"



(1979) əsərində gender terminindən ancaq cəmiyyətin qa- 
dm və kişi kimi təyin etdiyi kəslər üçün tipik olan xüsusiy- 
yət, əiamət, norm a, stereotip və rollara aid olan sosial, mə- 
dəni və psixoloji aspektləri müzakirə etdikdə istifadə etmə- 
yi təklif edirdi.

Beləliklə, nəzər diqqətimizi ona yönəldək ki, əgər 
əvvəllər patriarxal cəmiyyətin tənqidçiləri BM T-nin məlu- 
matlarına istinad edərək deyirdilər ki, qadm lar dünya əm- 
təəsinin 2/3-ni yerinə yetirib, buna rəğmən dünya gəlirinin 
10%-ni ahrlar  və dünya mülkiyyətinin ancaq 1%-nə sahib- 
dirlər, indi gender tədqiqatları məcrasmda həm zəruri (yə- 
ni hifz olunan), həm də yaİançı o fərqlər vurğulann*dı ki, 
onlar həm qadm lar, həm də kişilərin xeyrinə aradan  qaldı- 
nlnnalıdır. İki tarixi fərqi müqayisə etmək beİə qənaətə gəl- 
mək üçün kifayətdir ki, ondakı həm təbii, həm süni 
qarşıqoym alar aşağıdakı müəyyən qədər yanlışhğa əsasla- 
nır:

Kişi - rasional - mənəvi - ilahi - mədəni...
Q adm  - hissi - cismani - günahlı - təbii... ^

Bu baxım dan  görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri 
Nəsrəddin Tusi övladm tərbiyəsində valideynlərin özünə- 
məxsus vəzifələri olduğunu qeyd edərək yazırdı ki, "Ata 
hüququ daha  çox ruhanidir (mənəvidir), bu səbəbə görə də 
övlad a ta  tənbehindən sonra ağıllanır: ana hüququ isə nis- 
bətən cismanidir, bu səbəbə görə də övladlar bunu daha  tçz 
hiss edir və analarm a daha artıq meyl göstərirlər".

Q adm lar doğrudan  da daha  intuitiv və emosional 
təfəkkür stilinə malikdirlər, lakin, ola bilsin ki, bəlkə kişi- 
lərin rasional, məntiqi təfəkkür stilində çatışmayan şey elə 
məhz bundan  ibarətdir. Bu nöqteyi-nəzərdən o!a bilsin ki, 
ekologiyanm , m ihtarizm in, azhqlara  qarşı zorakıhğm  
müasir problemiəri elmi, siyasi, iqtisadi, mənəvi və ideolji

' ct>n;ıoco<bHa. M.. 1996. səh 395.



konsepsiyalarm böhranı, müasir reallığm bütün tərəflərini 
əhatə edə bilməyən, məhz son dərəcə rasional təfəkkür tər- 
zinin çıxmazhğı ilə müəyyən olunur?! Gender tədqiqatları 
isbat etdi ki, əsUndə iş məhz bu cürdür. Cermeyn Qrir 
("Qadm - xacə", 1974) elmə patriarxal cəmiyyət termini da- 
xil edərək, isbatla  aydm laşdırm ışdn ' ki, ümumilikdə 
qadm larm  azad olunması - həm də kişilərin azad olunma- 
sıdn'. Bu azadhq isə "Qadm doğuimuş" kitabmm  müəllifı 
Andrienna Riçin flkrinə görə qadm  təfəkkür tərzİnin kişi 
təfəkkür tərzinə inteqrasiyası (yəni birləşməsi) və realhğm 
dərkinin universal rasional-intuitiv dilinin yaradılması ilə 
mümkündür, D aha  əvvəl K erohn Merçant "Təbiətin ölümü 
(feminizm və ekologiya)" k itabm da XVII əsrdən me- 
xaniki determinist şəkhni almış birtərəfli rasionalizmin nə- 
yə gətirib çıxardığmı parlaq şəkildə təsvir etmişdir. K .M er- 
çant bu elmin yaranm a dövrünün dilini təhlil edərək belə 
nəticəyə gəldi ki, bu dil alim - "patriarxm" təbiət - "qadm" 
üzərində "zorakıhq" dilidir. Müəlhfm fıkrincə mexanistik 
elmin yaranm a vaxtm dan başlayaraq təbiətin və qadm m  
istism an ayrılmaz o lub  vahid patriarxal dünyagörüşü 
çərçivəsində gedir.

Lakin bu fəlsəfənin özünün də real hüdud lan  var ki, 
onlar patriarxal cəmiyyətin ağılsız idarə siyasəti nəticəsin- 
də yaranan qlobal ekoloji problemlər obrazm da meydana 
çıxn'. Feministlər tərəfmdən "atalar cəmiyyətinin" tən- 
qidinin bu ən güclü tərəfl Şarlen Spretnakm  "Qadm mə- 
nəviyyatmm siyasəti" adh əsərində təqdim olunan femi- 
nizm, mənəviyyatı və ekologiyanm qınlm az əlaqəsi ilə sin- 
tez olan xüsusi nəzəriyyənin - ekofeminizmin yaranm asm a 
gətirdi. Özünün daha  əvvəlki tədqiqatlarm da Ş.Spretnak 
"patriarxal dinlər" siyasəti yürüdərək göstərdi ki, onlardan 
qabaq  20-ci mininillikdən artıq "matriarxal dinlər" dövrü 
mövcud olmuşdur o rada  qadm m  yüksək mənəviyyat və



təbiiliklə səciyyələnən tam təfəlckürü təqdim olunmuşdur.
Beləliklə, feminizm patriarxal sivilizasiyasmm de- 

mək olar ki, bütün dünyagörüşü və praqm atik  prinsiplərini 
tənqid edərək göstərdi ki, gender tədqiqatlarm dan ortaya' 
çıxan yeni prinsiplərdən imtina halm da bu sivilizasiya 
məhvə məhkum dur.

M əhz bu mübahisənin son səddi ona qarşı növbəti 
feminist tənc^id atəşi açmış iqtisadiyyat oldu. Xeyzel 
H enderson  "Gələcəyin aherna tiv  modelləri" k itabm da 
qeyd edirdi ki, qərarlaşmış iqtisadi inkişaf modelləri bütün 
şüurlu sərhədləri pozan qeyri-məhdud artıma yönəlmidir. 
MaskuUn mədəniyyətin bu tipik nümunəsi ekoloji fəlakətə 
gətirir və bu fəlakətdən qurtarm ağa ancaq "neft əsri" 
m ədəniyyətindən "Günəş əsri" mədəniyyətinə keçmək 
kömək edə bilər. Bu axnıncmm əsasmı gözümüz Önündə 
qarşısmda yaranan  və "böyüyün kiçik üzərində" zorakıhq 
və diktəsini äşılayan ko rpo ra t iv  iq tisad iyyatm  prin- 
siplərindən imtina etməyə təkidlə çağıran ekoloji, qadm, 
vətəndaş hərəkatlan , eləcə də sülh hərəkatları təşkil edir. 
Q adm  və kişi dəyərlərinin sağlam balansı cəmiyyətdə qar- 
şıya çıxan problemlərin həllinə kömək etməlidir. Təəssüf 
d ,  kişi və qadm  dəyərlərinin birləşdirilməsi deyərkən 
feministlər, öz növbəsində, daha  bir "məzlum sinfı" - uşaq- 
ları unudurlar. Psixoloji tədqiqatlarda isbat o lunur ki, 10 
yaşma qədər uşaqlarm  qavram a və dərketmə xüsusiyyəti 
böyüklərin təsəvvürlərindən ciddi fərqlənir və ilk növbədə, 
qeyri-verbal informasiyanm verbal (dil, söz) informasiya 
üzərində üstünlüyündə özünü göstərir. Lakin gender tədqi- 
qatlarm da göstərilmişdir ki, məhz verbal, rasional-məntiqi 
təşəkkülü informasiyanm çoxluğu patriarxal sivilizasiyamn 
səciyyəvi cəhətidir. Buna görə də əsil sintez "üçüncü sinif ' - 
uşaqlarm ən "təmiz", "mədəni cəhətdən transformasiya 
olunmamış" və deməli, dünyanı dərk etməkdən ötrü ən



doğru olan dünya seyriçiliyini də nəzərə almalıdır.
Beləliklə, əsil gender tədqiqatlan  mahiyyət etibarilə 

ancaq qadm m  kişi hakimiyyətindən azad olunmasma yö- 
nəlmiş konsepsiyalar olmayıb, daha çox dünyagörüşünün 
bütün bəşər cəmiyyətinin, xüsusilə də öz hüquqlarmı qoru- 
m aqda  im kan lan  məhdud olan azhqlarm hüquq, xüsusiy- 
yət və rəngarəngliyini nəzərə almağa çağıran bir "demokra-
tik" növüdür.

Beləliklə, "Müasir fəlsəfı lüğətdə" (Moskva, 1998) 
oxuyuruq: Gender tədqiqatlan - sosialtransformasiyalar və 
üstünlüklər sistemlərinin təhlili üçün gender yanaşması 
evrestik im kan la rm ı reallaşdıran  fənlərarası tədq iqa t  
praktikasıdır. Sosiumun ən aktual problemləri siyasət, 
hakimiyyət, zorakıhq,özünüdərk və şəxsiyyət azadhğı və 
hüququ, post-sənayeləşmiş cəmiyyətdə fərqin eyniləşmə və 
müvafİq sosial rolları problemi kimi qarşıya qoyuldu. In- 
san mahiyyəti problemi, insan mövcudluğunun məna və 
gərəkliyi, m əkan və zaman kimi əsas fəlsəfi məsələiər gen- 
der ölçüsünə çevrildi. Gender tədqiqatları ilə əhatə blun- 
muş elmlərin çevrəsi çox genişdir. Buraya fəlsəfə, tarix, 
polito logiya, an tropo log iya , lİnqvİstika, e tnoqrafıya , 
mədəniyyətşünaslıq və s. aiddir"’

' CoBpeMeHHbin On;i0C0{l)CKHH CiioBapb. "riaHnpHHT" 1998, CTp. 180-183 
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2. GENDER: TARİX, İDEYA VƏ 
N Ə Z Ə R İY Y Ə L Ə R

• Cinslərin bərabərliyi uğrunda mübarizə tarixindən.
• Fenıinizm haqqmda.
• Feminizmin əsas istiqamətləri.

Cəmiyyətin bir-birindən fərqli iki cinsdən ibarət 
olması bir su'a suallar ortaya qoyur ki, bunlardan  da bəzi- 
lərinin cavabı indiyə qədər mübahisə doğurmaqdadır.. 
Əgər cinslərin bioloji fərqləri və funksiyaları şübhə doğur- 
mursa, psixi (ruhi), emosional, intuitiv fərqlər məsələsi, 
qadm  və kişinin təfəkkür, idrak, məntiqi fərqləri kimi hal- 
lar öz müzakirəsini tələb edir. Həmçinin burada  bir sual da 
maraqhdır: insanlarm cinsi fərqləri onlarm  sosial fərqlə- 
rinin səbəbidirmi, yoxsa bu axınncı tarixin təsadüfi seçimi- 
dir, və ya digər şəraitdən asılıdır.

4

Cinslərin qeyri-bərabərliyi ayrı-ayn cəmiyyətlərdə 
özünü müxtəlif cür göstrir. O na görə də kişi və qadm m  və- 
ziyyətini tədqiq etməklə bu cəmiyyət, onun mədəniyyət və 
ənənələrinin səciyyəsi, xalqm dini və ruhi-əxlaqi dəyərlə- 
rinin xüsusiyyətləri, dünyagörüşü və özünüdərki haqqm da 
çoxlu m iqdarda  m araqh material verir.

Cəmiyyətdə cinslərin qeyri-bərabərliyi orada yaşa- 
yan insanlar üçün heç də həmişə problem olmamışdır. Bir 
qisim insanlar, istər kişi olsun, istərsə də qadm, ümumiy- 
yətlə belə məsələ üzərində düşünməmişdir. Digər qisim heç 
bir haqlarm  pozulmasmı görmür, zira cəmiyyətdə cinslərin 
davram ş və rollarmm qərarlaşmış qaydası onlara ədaləth 
görünür, on lar  hesab edirlər ki, bu qaydalar tarix, ənənə, 
din və ya əcdadlanm ızdan gələn əxlaqi norm alarla  müqəd- 
dəsləşdirilib. Ənənəvi cəmiyyətdə (yəni m öhkəm  və 
dəyişməz norm a və dəyərlər əsasmda hərəkət edən cəmiy- 
yətdə) ümumiyyətlə kişi və qadm m  rolları ciddi bölünüb, 
ən kiçik hallara qədər elə yazüıb ki, kişinin cəmiyyətdə 
------------------------------------- 2 2 ---------------------------------- ------



qadının taleyindən fərqli "xüsusi taleyə" malik oİmasının 
həyati zəruriliyinə şübhə qahnasm. Məhz bu baxımdan da 
feminizm q ad m lan n  bərabər hüquqlu olması ideologiyası, 
ictimai-siyasi hərəkat kimi çox gec, təbii ki, feodalizmin 
buxovlarm dan azad ohTiaq yoluna qədəm qoymuş ölkəiər- 
də yaranır. Qeyd edək ki, bəzi tədqiqatçılar feminizmə 
m arağı artıq  qədim yunan fəlsəfəsində (məsələn, Platonu 
tez-tez ilk feminist adlandn-n-lar)' görürlər.

Cins kateqoriyası mədəniyyətinin anaİiz edilməsin- 
də bir alət kimi istifadə olunan feminizm fəlsəfəsini araşdı- 
raq. Feminizm (femin-qadın) sosioloji inkişafa alternativ 
olan fəlsəfı konsepsiya kimi heç də birdən-birə formalaş- 
mamışdır. Uzun müddət ərzində o həm qadm larm  bəra- 
bərhüquqluluğu ideologiyası, həm də sosiao-siyasi hərəkat 
kimi mövcud olmuşdur. Feminizmin bu kimi aspekti onun 
nəzəriyyəsinin yaranması üçün çox vacibdir: məhz qadm m  
cəmiyyətdə statusu ilə bağh suallara real cavablar ax- 
tarışm da feminizm nəzəriyyəçiləri ənənəvi sosial elmlərlə 
qane olmayaraq, həm də özlərinin ənənəvi qərb bihkl'ərinə 
qarşı nəzəri cəhətdən iddialarmm, həm də mədəniyyətinin 
anaUzinə elmi cəhətdən yaxmlaşmağm yeni nəzəri-metoloji 
yollarm ı fo rm alaşd ırm ağa  başlamış və ya  feminizmi 
insanm şəxsiyyətinə marağm artdığı, hum anizm  deyilən 
istiqamətin müəyyənləşdiyi İntibah dövrü ilə bağlamışlar. 
A ydm dır ki, cinslərin bərabərhyi problemi düşünülmüş 
şəkildə tam  halda ancaq o zam an m eydana çıxdı ki, 
ümumiyyətlə bütün insanlarm. onlarm hüquqlarm m  bə- 
rabərhyi məsələsi m üzakirə o lunm ağa  başladı. M əhz 
İntibah dövründə, qadm  şəxsiyyətinin alçaldılması və ona 
ictimaiyyət tərəfmdən ədalətsiz münasibətdən bəhs edən

' "On;ıococl)Mfl". M., 1996.cxp.385



Kristina de Pizan və Kornelius A qrippanm  ilk traktatları 
peyda oldu. Feminizmin inkişafmm sonrakı mərhələsi 
Böyük Fransız inqilabmdan əvvəlki və sonrakı dövrə təsa- 
düf edir. Lakin, iıətta o zaman insanlann bərabərliyini elan 
edən "İnsan və vətəndaşm hüquqlannm  Bəyənnaməsi" 
əslində bu hüquqları ancaq kişilərə verirdi. Qadmlara 
vətəndaş və seçki hüquqlarmm, dövlət vəzifələrini tu tm aq 
imkanmm verilməsi tələbləri irəli sürülən "Qadm və qadm 
vətandaşm  hüquq deklarasiyası"nı (1972-ci il) yazmış 
Olimpiya de Quj edam olunmuş, fransız qadm larm m  inqi- 
labda oynadıqlan görkəmli rola baxm ayaraq qadm cəmiy- 
yətləri Konvent tərəfmdən qapanmışdı.

1792-ci il ümumiyyətlə feminizm üçün görkəmU 
ildir: Ingiltərədə Meri Uollstounkraft "Qadmm tabeçiliyi 
haqqmda", Teodor Fon  Gippel (Almaniya) "Qadmm və- 
təndaş vəziyyətinin yaxşılaşdmlması haqqmda" adh kitab- 
larını nəşr etmişlər. Belə səpgili ayn-ayrı əsərlər, əlbəttə ki,
o zamankı dünyagörüşünün əsas inkişaf təmayüllərini 
dəyişə bilməzdi. Lakin onlar göstərir ki, artıq hələ o zaman 
cinslərin qarşıhqh münasibəti məsələsi özünün ilkin kəskin- 
liyini almağa başlamışdı.

Cinslərin qarşıhqh münasibəti məsələsinə liberaliz- 
min nümayəndələri (Con Lokk, Jan  Jak Russo, Con 
Styuart Mill) müəyyən yer ayırırlar. Onlar bu məsələyə in- 
san azadhğmm ümumi kontekstində baxırlar. U topik so- 
sializmin klassikləri "feminizm" termininin ixtiraçısı, "Qa- 
dmm sosial vəziyyəti ictimai tərəqqinin meyandır" kəlamı- 
nm müəllifı, R .Ouen və Ş.Furye, A.Sen-Simon, bu prob- 
lemə sosial-siyasi, iqtisadi və ümumfəlsəfı səciyyə vermişlər 
ki, bu da marksizm tərəfmdən istənilən bərabərsizliyin 
məhv edilməsinin yeganə üsulu olan sinfı mübarizənin 
ümumi prinsipinə çevrildi. XX-ci əsrdə meydana çıxmış 
seksualhğm nəzəriyyəsi və onun kişi və qadm larm  sosial və



siyasi davranışmda rolu kimi məsəiəbr (Z.Freyd: V.Rayx, 
M .M id, H.M arkuze, F rankfurl məktəbİ, fransız struktura- 
iistləri və s.) psixologiya antropoloqiya, sosiologiya və di- 
gər hum anitar istiqamətbrin m ateriallanndan istifadə et- 
məklə cinslərin qarşılıqlı münasibəti problematikasmı ge- 
nişləndirirlər.

60-cı illərdə solçu radikal etiraz hərəkatlannın ya- 
ranması və əks-mədəniyyət nəzəriyyələrinin təşəkkül tap- 
ması ilə yanaşı feminizmin yeni yüksəHşi müşahidə olunur,
o, Qərbi Avropa və Şimali Amerikada bir neçə istiqamətdə 
formalaşır:

- liberal - reformist; "cinslərin qeyri-bərabərliyi qa- 
dınlarda müəyyən vətəndaş və hüquqi haqlarm oimaması- 
nm nəticəsidir. Hüquq reform alan keçirih-nəsinə üstünlük 
verən bu istiqamətin nümayəndələri Betti Fredan və onun 
"Qadınların MilH Təşkilatın"dan olan həmkarlandır.

- Sosial cərəyanist marksist və feminist baxışlann 
sintezi "xüsusi mülkiyyət və cəmiyyətin sinfi quruluşu qa- 
dm lann  diskriminasiyasmm səbəbidir" fıkrində birl.əşdi- 
rirlər. Bununla belə, bu istiqamətin nümayəndələrinin bir 
qismi beİə hesab edirdi ki, bu məsələ ümumproletar prob- 
lemindən fərqh məxsusi problemdir. Nümayəndələri Linda 
Qordon, Meri Obrayen, Zilla Ayzenstayn idi. Onlar qadın 
probleminin aynlm asm m  labüdiüyünü təkid edirdilər.

- Radikal istiqamətin - "əsas maneə qəraıiaşmış 
patriarxat-kişilərin qadınlar üzərində total hakimiyyətidir 
ki, ondan qəti surətdə yaxa qurtarm aq lazımdır" tezisi ilə 
çıxış edirdilər. O n la rm  nümaindələri (K.Millet,
S.Fayerstoun, K.Delfı, M.Doili)

Hal-hazırda qeyd olunan cərəyanlardan əlavə bir 
sıra yeni təmayüllər meydana gəlmişdir:

- Mədəni feminizm - kişi (maskulin) mədəniyyətin- 
dən fərqli qadm (femin) mədəniyyətinin inkişaf etdirilmə- 
si.



- H um anist feminizm - həm "qadm", həm də "kişi" 
m araq lann ın  nəzərə ahnması, cinslər arasmda tarazlaşdı- 
rılmış (balansh) münasibətlər.

- İrqi - "qara", zənci amerikan feminizmi və dərinin 
rəngində qeyri-bərabərlik görən başqa istiqamətləri.

- Milli təmaüllü - Latm  Amerika, Afrika və i.a. fe- 
minizmi başqa hallarla yanaşı etnik və mədəni fərqlərdə də 
qeyri-bərabərlik axtanr.

- Dini - müsəlman, xristian, buddist və i.a. olan cə- 
rəyanlar isə - onlar konfessional fərqləri ön plana çəkirlər.

Beləliklə, cəmiyyətdə qeyri-bərabər münasibətlər 
yaranması üçün kifayət qədər səbəb yığıhbdır. Bütün bun- 
larsa ona şəhadət edir ki, kişi və qadm larm  qeyri-bərabər- 
liyi heç də bioloji deyil, cəmiyyəti "güclü" ilə "zəif'lərə bö- 
lən sosial məsələdir, məhz belə halda "hakim" və "tabelik" 
münasibətləri meydana çıxn*.



3. BƏ R A BƏ R H Ü Q U Q LU Q , QADIN HƏRƏKATI,
GENDER

• Qadın hDrəkatının yarannıası tarixindən.
• Qadın horəkatının inkişaf istiqamətləri.
D ünya Q ad ın  hərəkatınm  inkişaf mərhələlərini 

nəzərdən keçirərkən son onilliklərin nəticələri kimi qeyd 
olunmahdır ki, bu illər beynəlxalq qadm hərəkatmm da 
çox ciddi bir siyasi qüw əyə  çevrilməsi ilə əlamətdardır. Yer 
kürəsində canh həyatm qorunması və mühafızəsi, qadmm 
cəmiyyətdə rolu və vəzifəsi kimi məsələlərin həlli yollarma 
yanaşm aqda  fıkir ayrılığma maiik olan müxtəHf 
beynəlxalq və milh qadm  cəmiyyətlərinin, qurum , birlik və 
hərəkatlarm  mövqelərinin aydınlaşdınlm ası, fıkirlərin 
yaxmlaşması illəri kimi səciyyəvidir.

Son illər ideoloji fərqh baxış tərzlərinə baxmayaraq, 
bütün səylərin birləşdirilməsi üçün qarşılıqiı addım lar 
atılması istəyi aydm nəzərə çarpu', Beynəixalq forumlar, 
konfranslar miqyasmda görüşlər təşkil olunur, ümumi 
qərarlar qəbul edilməsi üçün platformalar müəyyən ediHr. 
Q adm lar  "soyuq müharibə" nəlicəsində uzunmüddətli 
fasilələrə səbəb olmuş və arası kəsilmiş qarşılıqh əlaqələri 
ya bərpa etmiş, yaxud daha  da möhkəmləndirmişlər. Onlar 
xalq d ip lom atiyasm m  təşəbbüskar və fədakar 
nümayəndələrinə çevrilmiş, mübarizləşmişlər.

Bu illərdə ənənəvi beynəlxalq və milli qadm  
cəmiyyətləri ilə yanaşı, Q adm larm  Azadlığı U ğrunda 
Hərəkatm (Q A U H ) iştirakçılan - neofeminist qadmlar 
daha aktiv fəallıq göstərirlər. Hərəkat əsarətə, iqtisadi və 
siyasi həyatda, ailədə hüquqların tapdanm asm a, qadm 
mənliyinin alçaldılmasına, mənəvi zo rak ıhğa  qarşı 
əsrimizin 60-cı illərində ABŞ-da m eydana gəlmişdir. 
Feminist qadm larm  ideyalan kütlə arasm da canh əks- 
sədaya səbəb olmuşdur. Bir çox tədqiqatçılarm fıkrincə bu



illər ABŞ-ın qadm  hərəkatım məhz feminist qadm lar idarə 
edirdilərJ Bu hərəkat tezliklə Böyük Britaniyada, Kana- 
dada, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada və Skandinaviya 
ölkələrində geniş vüsət tapdı.

Q ad m lan n  Azadhğı U ğrunda Hərəkat (QAU H) 
öz-özünə yaranmamışdır, əksinə, qadm larm  cəmiyyətdə al- 
çaldılmasına qarşı etirazmm təşkilatlanma ilə təsdiqi idi. 
Belə ki, bu nöqteyi-nəzərdən İngiltərədə buna bənzər 
prosesin kökləri hələ XVIII əsrə aparıb  çıxanr. O dövrdə 
feminizm onu  qadm larm  bərabərUyinin əsas məqsədləri 
kimi bəyan etmiş inqilabi ruhlu burjuaziya sinfmin mütə- 
rəqqi fıkirlərindən bəhrələnən əks cins üçün ideologiyaya 
çevrilmişdi. X V III əsrin feminist qadm lan  öz sİniflərinin - 
yaşadıqları dövrün zəmanələrinin nümayəndələri idilər. 
Lakin, onlar feodalizmin kapitahzmə keçməsi nəticəsində 
cəmiyyəti .əhatə etmiş dəyişikhklərin qadm larm  vəziyyətinə 
toxunması ilə heç cürə barışa bilmirdilər.

XVIII əsrin axııiarm da feminist qadm hərəkatı öz 
ideoloqu kimi Böyük Fransız inqilabmm tərəfdan, ingilis 
mənşəH xanım M .U olstonkraftı  irəli çəkmişdi. Onun kəs- 
kin məzm unda ifşaedici çıxışları və məqalələri, qadını al- 
çaldan ictimai quruluşun dəyişdirilməsinə yönələn çağırış- 
lan  sanki barıt partlayışma bənzəyirdi. Bu ideyalar uzun 
müddət yaşadı və sonradan  qad ın lann  bərabərhüquqluğu 
uğrunda mübarizəsinin tərəfdarlan  olan sufrajist qadm lar 
tərəfindən daha  da inkişaf etdirildi. İlk etiraz aktı kimi, 
am erikalı sufrajist q ad m la rm  Seneke-Folze şəhərində 
keçirdikləri I qurultayında o dövrün real vəziyyətinə qarşı 
qəti çıxışlan göstərmək olar. Qurultay iştirakçıları tərə- 
fmdən hazırlanmış Deklarasiya, burjuaziya mühitindəki 
bərkiməkdə olan orta  təbəqə qadm larm m  siyasi və sosial 
cəhətdən, ailədə və din tərəfmdən əzilməsinə qarşı sufrajist

' A. >KeuıunHa, paca, KJiacc. M., 1987, c.7
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qadm ların  uzun illər ərzindəki kövrək, bəzənsə səssiz 
çağrışlannm kulminasiya nöqtəsi sayıla bi.lərdiJ

Sonrakı illərdə sufrajist qadm larm  əsas tələbi işlənib 
hazu-İandı ki, bu da  qadm lara  seçmək hüququnun veril- 
məsi idi. Sufrajist qadm lar səmimiyyətJə inandılar ki, seç- 
mək hüququ qadm larm  kişilərlə bərabərhüquqluluğunu 
təmin edəcək, əmək sahəsində bərabər ödənişin apanlm a- 
sma imkan yaradacaq, məktəblərə, kolleclərə və müxtəlif 
ixtisash peşələrə yiyələnməyə yol açacaqdır. Eyni zaman- 
da, bu vasitə ilə cəmiyyətddə qadm lara  qarşı cinayətlər 
dalğasmm qarşısı almacaqdır.

X X  əsrin başlanğıc mərhələsində "qadmlarm azad 
olmasmm humanist yolları" ideyası da ortaya çıxdı. Bu fık- 
rin müəlhfı, feminist u topiyanm  banisi, Ş.P.GiIman belə 
hesab edirdi ki, mübarizənin əsasmda qadm larm  ictimai 
prosesləri dərk etməsinİn inkişafı durmalı idi. Qadmlarm  
azad olmasmm bütün əvvəlki ideyalarma qarşı müəllif ta- 
mamilə yeni, "sosiahzm uğrunda qadm larm  dinc kollektiv 
çıxışlan" humanist nəzəriyyəsini qoyurdu. Onun utopik 
"Xyerland" ölkəsində sosializmə, müstəsna olaraq, qadm- 
lann  başçılıq etdiyi siyasi rəhbərlik nəticəsində nail olmaq 
mümkün idi. Cəmiyyətin mərkəzləyici qüvvəsi roJuna nə 
ahm, nə hərbçi, nə din xadimi, nə də sənətkar deyiJ, keç- 
mişJə gələcək arasm da birJəşdirici oia biJəcək Ana irəli
çəkilirdi.2

XX əsrin əvvəIJərində bir çox ölkələrdə qadm lar ar- 
zu etdikləri siyasi hüquqlara  nail ola blIdiJər, Jakin, bu on- 
Jarm həyatmda heç bir əhəmiyyətU, nəzərə çarpacaq dəyi- 
şikhkJərə gətirib çıxarmadı. Bunu da qadmJar çox gec dərk 
edə bildilər. İkinci D ünya müharibəsindən sonra.

I
jlCBiıc A. >KeHmHHa, paca, K;ıacc. M 1987, c.67.
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sufrajist qadm  hərəkatının başm da dayanmış, əhalinin or- 
ta təbəqəsindən olan amerikah və ingilis qadm lan, uzun 
müddət dem okratik  hüquqlar uğrunda gedən mübarizədən 
kənarda qahTuşdılar. O n lan n  mübarizəyə qoşulmasma və 
fəahaşmasma 1963-cü ildə işıq üzü görmüş "Qadmhğm 
mistikası" kitabı (müəlhfı B .Fridandır) qüvvəth təkan 
verdi. Bu kitabm əsasmı - sosioloji tədqiqatlar (ölkənin qa- 
dm lan  arasm da apanlm ış sorğular, qadm mətbuatmm 
anahzi, və s.) təşkil edirdi. K itab  təbhğat maşmı tərəfmdən 
yaradıhııış ideal bu r jua  ailəsini, amerikasayagı qadm  
xoşbəxtUyini və istehlakçı - qadm  stereotipini tamamilə if- 
şa edirdi. Müəlhfm fıkrincə, kollec qadm larm  özlərinə ər 
tapa bibcəyi yer kimi səciyyələndinhrdi. Qadm  cinsindən 
olan tələbələri həddindən artıq "düşünən" görünmənıək 
üçün öz bihklərini nümayiş etdirməməyə çağn-n-dılar, çün- 
ki, bu ərə getmək şansım alt-üst edə bilərdi. Ev işlərindən 
yorulmasmı, yaşadıq lan  həyatm boş, mənasız olmasmı 
hiss edən qadm lan  xanım B.Fridan belə müəyyənləşdirmiş- 
di - "Adsız problem". O, etiraz etməyə çağınr və belə nəti- 
cəyə gəlmişdi ki, "Yalnız xəstə cəmiyyət öz problemlərini 
görmək istəmir, öz üzvlərinə bərabər imkanlar yaratm ır və 
öz qadm lannm  bacarıqlarm a biganə qahr."‘ Tənqid- 
çilərin və m ətbuatm  etiraf etdiyinə görə, xamm B.Fridanm 
kitabı əhahnin o r ta  təbəqəsinə mənsub qadm lar üçün 
ensiklopediyaya çevrilmişdi. Elə bu dövrlərdə xanım 
B .Fridanm  həmfıkirləri Q a d m la n n  MiUi Təşkilatm ı 
(QMT) təsis etdilər. Təşkilatm əsas tələblərindən, əməyin 
ödənilməsində q ad m la rm  hüquq p o zu n tu la rm m  ləğv 
edilməsini və qadm larm  imkanlarma biganə qalan qanun- 
vericiliyə yenidən baxümasmı göstərmək oiar. Bu təşkilat 
liberal feminizmin əhval-ruhiyyəsini bildirərək, bir çox öl-

' F r iedan  B. T lıe  F e m in tn e  M İs i ig u e  N.Y.,1963.P.223.
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kələri bürüınüş, qadınların azadlığı ugrunda hərəkatın 
tərkib hissəsi ohTiuşdu. Q A U H -un (Qadm lann Azadhğı 
Uğrunda Hərəkat) digər qanadını neofeminizmin radikal 
istiqamətinin nümayəndələri təşkil edirdi. Tez bir zaman- 
da bu istiqamət qadm lar arasm da kütləvi xarakter aldı. 
Radikal istiqamətin nümayəndələri QM T-nin fəaliyyətini 
dəstəkləsəbr də, onu yanm çıq xarakterinə görə tənqid 
edirdilər. Radikal istiqamətin ideoloqu sayılan, jurnahst, 
xanım R .M orqan  yazırdı: "Mən qorxuram  ki, müasir qa- 
dm hərəkatı da, bir zamanlar bizim sələflərimiz olmuş 
qadm lann  sufrajist burjua feminist hərəkatmı yaradarkən 
düşdükləri kimi, tora  düşsün. Burjua feministləri həlledici 
addnTilar a tm ağa  cürət etməmiş, həlledici məsələiərə 
əhəmiyyət verməmiş və nəhayət öz siniflərindən və 
irqlərindən kənara çıxa bilməmişlər. Yalnız bir ümid var 
ki, yeni feminist hərəkatı inqilabi feminİzm siyasətİQİn
məhsulu olacaqdır.

1970-ci ildə N yu-Y ork şəhərində radikal istiqamət
iştirakçıianmn "Bacıhq hər şeyə qadirdir" adh antologiya- 
sı işıq üzü gördü. Toplunun 50 nəfər müəlhrmin hamısı 
(yazıçılar, jurnalistlər, müəlHmlər, həkimlər, hüquqşünas- 
lar, rəssamlar və s.) müxtəhf millətlərin və siniflərin nüma- 
yəndələri-radikal feminizm ideyalarınm tərəfdarları idilər.2 
Onİarın əksəriyyəti tələbələrin kütləvi etiraz çıxışlannm 
iştirakçısı idi və solçu hərəkatm sıralanndaydı. Bir hissəsi 
isə ənənəvi qadm  təşkilatlarınm işində fəalhq göstərirdilər. 
"Radikal qadmlar" cəmiyyəti tərəfmdən qadm ləyaqətinin 
və mənhyinin alçaldılmasma qarşı kəskin çıxış edilirdi. 
Ənənəvi qadm  təşkilatlarımn irəh sürdükləri mə

> Sisierh  d is Pow erfu l.  An Antologu o f  W ritings froın ilıe Women’s Liberation 

Müwernent. Vintage Books Dirision o f  Randoın Hou.se. N.Y... 1970. H. XXIII.
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sələlərdən fərqli olaraq, neofeminist qadınlar qadın şəx- 
siyyətinə hörmət edilməsini qəti şəkildə tə b b  edirdilər. 
H ətta  QM T-nin bəzi iştirakçılan belə hesab edirdilər ki, 
qadm larm  bu vəziyyətinin kökünü dövlətin siyasi sistemin- 
də axtarm aq lazımdır və onlarm fıkrincə belə sistemi ya- 
radan  kişilərdir. Nəticədə, kişilərə qarşı mübarizə aparm aq  
lazımdn*. Seksizm feminizmin əsas istiqamətlərindən biri 
elan edilrdi.

Əlbəttə, feminizmin ideoloqları bu nəticəyə birdən- 
birə gəlməmişdilər. Əvvəlbr Q M T sol qüvvəbrin  gəncbr 
hərəkatm m bir qanadı kimi fəaliyyət göstərirdi. O nun  üzə- 
rinə düşən vəzifə qadm larm  siyasi cəhətdən hazırlanması 
və təşkilatlarm işinə cəlb edilməsi idi. Lakin, hərəkatm ba- 
şm da duran  kişibrin  qadm lann  təb b b r in ə  biganə qalma- 
lan  Q M T-nin  bu  hərəkatdan ayrılaraq, yalnız qadm lardan 
ibarət olan, müstəqil hərəkat yaratm alarm a səbəb oldu.

Əvvəlbr qeyd etdiyimiz kimi, əsrimizin 60-cı ilbri- 
nin orta larm da ABŞ-da yaranmış və ilk vaxtlar ölkənin bir 
neçə iri şəhərbrində fəaliyyət göstərən hərəkət dalğası 70-ci 
i lb rdə  artıq ABŞ-m bütün şəhərbrini bürümüşdü.

H ərəkatm  nüm ayəndəbri ölkənin Siyasi E lm b r  
Assosasiyası, Müasir D i lb r  Assosasiyası, A ntropoloqlar 
Assosasiyası və Tarix E lm bri Assosasiyası kimi mötəbər 
təşkilatlarda təmsil olunurdular. Bundan əlavə, tibb bacı- 
ları, silahh q ü w ə b rd ə  xidmət göstərən qadm lar qruplar 
şəklində hərəkata qoşulurdular. Eyni zam anda, yaşh qa- 
dm larm  da hərəkat qrupu yarandı. Feminist qadm lar tərə- 
flndən ciddi tənqidə məruz qalmış roma-katolik  kilsəsi də 
Q A U H -un  təsir qüvvəsini öz üzərində hiss etməyə başladı. 
K a to lik  k ilsəb rdə  xidmət göstərən rah ibə q ad m la r  
bütünlükdə kişibrdən ibarət olan klerikal ierarxiyadan 
özbri üçün daha  çox müstəqillik təb b  etməyə başladılar. 
Q adm  əməyinin qiymətbndirilməsindəki haqsızlığa və



abortun qadağanı ilə bağh qanuna etiraz əlaməti olaraq 
çox sayda nümayişlər və marşlar keçirilirdi. Feminist qa- 
dmlar (hərəkatm əvvəhndə iştirakçılar tamamilə ağ irqə 
mənsub qadm lardan ibarət idi) ABŞ-m qara  dərih qadmla- 
rm a də müəyyən təsir göstərirdilər. ƏvvəUər bu qadmlar 
vətəndaşhq hüquq lan  uğrunda Öz irqlərinə mənsub kişilər- 
lə bərabər mübarizə apardıqlan  haida, sonralar ayrılaraq 
qaradərih qadm larm  azad olunması uğrunda müstəqil hə- 
rəkat yaratdılar. Amerikah neofeminist qadmlarm hərə- 
katı tezhklə digər ölkələrdə də geniş vüsət aldı. Tezhklə 
QM T-nin (Qadm lar Mihi Təşkihıtı) ardıcıllan Kanadada, 
Fransada, Avstrahyada, İsveçdə, Yaponiyada, Almaniya- 
da, Hollandiyada, Finlandiyada və Böyük Britaniyada 
meydana çıxdı. Beİə ki‘ Böyük Britaniyada bu hərəkatm 
güc yığmasma səbəb yorulmaq bihnəyən mübariz xanım 
M .U olstonkraftm  əsərlərinin çap olunması idi. Ingihs 
QM T-də iki xətt özünü aydm büruzə verirdi: hberai və
sosialist feminizm.

Liberal feminizm 1975-ci ildə Beynəlxalq Qadm İIi 
münasibəti ilə yaradılmış Bərabər İm kanlar U ğrunda Ko- 
missiyanm fəahyyətində həyata keçirihrdi. Komissiya 
XIX-cu əsrin feminist qadmlarınm təhsil ahnaq, məşğul- 
luq, vərəsəlik hüququ və öz uşaqlarma sahib olmaq hüqu- 
qu uğrunda mübarizəsini davam etdirirdi.

Sosialist feminizm utopik sosializmin ənənələrinə 
söykənərək qadm larm  sosial azadlığmm yolunu yalnız sin- 
fı mübarizənin marksist nəzəriyyəsində görürdülər.

Əgər hberal görüşlü feminist qadm lar qadm larm  hü- 
quqlarm m  genişləndirilməsi uğrunda çıxış edir və parla- 
ment lobbilərində təzyiq qüvvələri yaradn’dılarsa, sosialist 
feminist qadm lar sosial siyasi partiyalarda iş apanrdılar. 
Qadm  kooperativ gildeyasmm. müharibə əleyhinə yara- 
dılmış təşkilat və birləşmələrin işində yaxmdan iştirak



edirdilər.
Q adınların  azadhğı uğ runda  İıərəkatın BÖyük 

Brilaniyadakı əsas vəzİfələri L ondonda (70-ci illərdə) keçi- 
rilmiş Milli Konfrans iştirakçıları tərəfındən qəbul olun- 
muş 7 tələbdə açıq-aydm görünürdü:

- əməyə görə bərabər ödənişlər;
- bərabər təhsil və imkanlar haqqı;
- gün ərzində ödənişsiz körpələr evi;
- abort etmək haqqı və hamiləliyin qarşısmı almaq 

üçün ödənişsiz vasitələr;
- ailə vəziyyətindən asıh olmayaraq bütün qadm- 

larm təcavüzə məruz qalma qorxusundan azad olmalan;
- kişilərə üstünlük verən və qadmİara qarşı güc tət- 

biq olunmasmı müdafiə edən bütün institutlarm ləğv edil- 
məsi və s.

Feminist qadm lar "Qadmlarm qarşıhqh kömək fe- 
derasiyalarmı" yaratm ağa başladılar. 80-ci illərin əvvəÜə- 
rində İngiltərədə, Şotlandiyada, Uelsdə və İrlandiyanm 
müxtəlif guşələrində kişilərin təcavüzündən qorunan  qa- 
dm lar üçün 100-dən artıq sığmacaqİar yaradılmışdı. Bura- 
da  oniarm özİəri və övladları üçün kişiİərdən iqtisadi cəhət- 
dən asıiı o lmamaq uğrunda mübarizə yoİian öyrədiiirdi. 
Bundan əiavə bütün ölkə üzrə "Böhranh vəziyyətlər mər- 
kəzləri" fəaiiyyət göstərirdi ki, o rda  zorianmaya məruz 
qalmış qadm lar hüquqi məsiəİıətİər aiu* və oniarm bu işlə 
əiaqədar məhkəmə orqanİarma müraciət etməiərinə kö- 
məklik göstəriİirdi.

Feminst qadınlar etiraz yürüşiəri təşkil edir, qadm- 
iarm öziərini küçəiərdə təhİükəsiz hiss etməiəri uğrundakı 
mübarizəsinə ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə çaİışn‘dı- 
lar. Zor işlədiiməyə qarşı keçirilən etiraz həftəiəri zamanı 
feminist qadm iar müvafiq ədəbiyyat və təşviqat vərəqələri 
yayır, teatrlaşdırıimış tamaşaiar göstərirdilər. Bu qadm lar



seksual fılmlərin və parnoqrafık  nəşrlərin yayılmasına 
qarşı çox həssaslıqia reaksiya verir və onların ləğvini tələb 
edirdilər.

Skandinaviya ölkələrində məsələn Norveçin paytax- 
tı Oslo şəhərində də "Böhranh vəziyyətlər mərkəzləri" ya- 
radılmışdı. Belə mərkəzlərin yaradılması ideyasma bələdiy- 
yə o rqan ların ın  qərəzli yanaşd ıq larm a baxm ayaraq , 
Q A U H -un nümayəndələri öz tələblərinin Norveç parla- 
mentinin qadın deputatları tərəfmdən dəstəklənməsinə nail 
oldular. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən mərkəzlər sosial mə- 
sələlər üzrə Dövlət departamenti tərəfindən maliyyələşdi- 
rihr. Bundan əlavə, Q A U H  -un iştirakçıları öz qrupiarı 
nəzdində uşaq bağçalan və körpələr evləri təşkil etmiş, bo- 
şanan qadınlar üçün qadın evləri və məsləhətxanalan aç- 
mışJar. Eyni zam anda onlar həbsdə olan qadınlarm azad 
edilmələri məqsədi ilə xüsusi fondlar yaratmışlar.

Qarşıya qoyulm uş tələblərin ham ıhq la  qəbul 
olunması, konkret fəaliyyət istiqamətləri, aktiv iş metodla- 
n , qarşıhqh anlaşma və kömək etmə mühitinin yaradılma- 
sı üçün edilən səylər, neofeminist qadm hərəkatmı güclü və 
sayılan qüvvəyə çevirmişdi. "Təmiz qadm  probIemİəri"nin 
dar çərçivəsindən tədricən çıxaraq, daha geniş spektrə 
m ahk qlobal problemlərə müdaxilə edildikcə, Q A U H -un 
nümayəndələri demokratik və mütərəqqi qüvvəlirin ümumi 
mübarizəsinə qoşulm ağa başladılar. Lakin bu proses 
tədricən baş verirdi. Belə ki, hərəkatm lap başlanğıcmda 
Q A U H -un  nümayəndələri ənənəvi qadm  təşkilatlarına 
qoşulm ayaraq öz fəaliyyətilərini dar  çərçivədə həyata 
keçirirdilər. Düzdür, ayrı-ayrı hallarda beynəlxalq əlaqələr 
yaratm aq təşəbbüsləri olmuşdu. Ancaq bu təşəbbüslər 
xaotik şəkil alaraq tənzimlənmədiyindən inkişaf tapa 
bilməmişdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, sol qüvvələrin qadın 
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hərəkatında baş verən prosesləri dərk e tm əbri üçün də 
uzun müddət laznn gəlmişdi. Hətta onlar bir müddət neo- 
feminist qadnı hərəkatma şübhə ilə yanaşmışdılar, lakin, 
tədricən vəziyyət dəyişmiş və feminist - solçu qadm lar, pro- 
kommunist qadm lar orqanlarda çıxışlar edərək, kişilərin 
qadmİara qarşı davranışlannda dəyişikliklər baş verməsinə 
nail ohnağa başlamışdılar.

Nüvə qarşıdurm asm m  gətirə biləcəyi ölümcül təhlü- 
kə və yer kürəsinin müxtəhf hissələrində olan irtica ocaqla- 
rı qadm larm  müharibələr əleyhinə kütləvi surətdə çıxışla- 
rmm aktivləşməsinə gətirib çıxardı.

M üharibə əleyhinə apan lan  hərəkatda feminist qa- 
dmlarm da yerləri olmuşdur. Bu qadınlarm daha  mübariz- 
ləri 198I-Cİ ildə ABŞ-dan, D an im ark ad an ,  Qərbi 
Berlindən, N orvençdən  P raqaya  gələrək B D Q F-n in  
(Beynəlxalq Dem okratik  Qadm  Federasiyası) təşəbbüsü ilə 
keçirilən Q adm lann  Ümumdünya Konqresinin işində işti- 
rak etmişiər. Onlarm  məruzələrinin mövzusu və məzmunu 
1975-ci il Berlin K onqresindəki ç ıx ışlarm dan köklü 
dərəcədə fərqlənirdi. Əgər I975-ci ildə onlarm  arasmda 
üstünlüyü radikal feminist qadm larm  çıxışları təşkil edirdi- 
sə və bu Beynəlxalq Qadm  ilinə həsr olunmuş Berlin 
Konqresinin ümumi müddəalarmdan kənarda qalırdısa, 
artıq P raqada neofeminist qadm lar diqqəti kapitalist və 
sosialist ölkələrindəki qadm lar arasm da qarşıhqh inam 
yaranm asm m  əldə edilməsinin vacibliyinə yönəldirdilər. 
Onlar Şərqlə Qərb nümayəndələri arasında bu məsələnin 
həll olunması məqsədilə müzakirələr başlanması fıkrini 
irəli sürürdüiər.'

Birinci addım kimi təkİif olunurdu ki, beynəlxalq

■ Əli S ey d ab b as  oğlu  və R a n a  Seydrza  qızı "G en d e r  tə d q iq a t la n "  səh. 20
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münasibətlərin müzakirəsi birgə keçiriləcək tədbirlərlə əvəz 
olunsun. K onkret olaraq sükut növbələrinin təşkili, sülh 
yürüşlərinin keçirilməsi və sülh düşərgələri yaradılması 
ideyalan meydana çıxdı. Feminisl qadıniar həmçinin an- 
tikişi əqidəsindən də imlina etmirdilər. Eyni zam anda mü- 
haribə əieyhinə çağnnşlarla bərabər həmçinin patriarxatı 
tənqid edən çıxışlar səslənir, lıətta uşaq doğuşundan imti- 
na etmək aktı kimi qəti tədbirlərə əl atnıağa çağu’ihrdı. 
Bundan əlavə Müdafıə Nazirliklərinin qarşısmda piketlər 
və hərbi bazalarm  ətrafm da sülh düşərgələrinin yara- 
dılması tələbləri səslənirdi.

Feminist qadmlarm və sosialist ölkələri qadm lanm n 
Praqa konqresi çərçivəsində keçirdikləri görüşlərin və danı- 
şıqlarm məntiqi olaraq onlarm "Tərkisilahla əlaqədar" 
BM T-nin Baş Assambleyasmm II xüsusi Sessiyasma ün- 
vanlanmış və birgə hazırladıqları petisiyanı misal gətirmək 
olar. Bu sənəd kütləvi nüvə qırğın silahlarınm tafhamilə 
ləğv olunmasm a çağırış tələbi idi.

Nəhayət, 1982-ci ildə Qərb və Şərq ölkələrindən 
keçməklə birgə sülh yürüşü keçirilməsi ideyası həyata keçi- 
rildi. D anim arkanm  Kopenhagen şəhərindən başlanğıcmı 
götürmüş bu yürüş Finlandiya, sovet şəhərləri olan 
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Minskdən keçərək 
X atm da (Belorusiyada memorial-xatirə kompleksi) sona 
yetdi. Bu yürüşün İsveçdən. Danim arkadan, Norveçdən, 
Finlandiyadan və keçmiş Sovetlər İttifaqmdan olan işti- 
rakçılarmı eyni şüarlar və tələblər birləşdirirdi. EIə həmin 
1982-ci ildə feminist qadm lar özlərinin tərksilaha çağıran 
Umum udünya Konqrensinə toplaşdılar. Bu konqresin işti- 
rakçılan  yekdillik nümunəsi göstərərək hamıhqla amerika- 
Iı qadm larm  Pentaqonun planlarma qarşı "Qadmlar, sülh 
uğrunda mübarizə aparın" hərəkatmın Qrinem Kom- 
m ondan olan qadm lan  ilə və sufrajist qadm  hərəkatmm



yarandığı tarixdən məşhur olan Seneka-Follze şəhərindən 
olan qadınlarla həmrəylik əlaməti kimi sülh şəhərciklərinin 
yaranması ideyasmı dəstəklədilər. Feminist qadm lar bil- 
dirirdilər ki, qadm lar mübarizə yolunu ona görə seçiblər ki, 
Yer kürəsində baş verən bütün irtica hallarma, qanadh 
raketlərə və ümumiyyətlə nüvə silahı məfhum una bir- 
dəfəlik son qoysunlar.

Feminist qadmlar M oskva şəhərində (23-27 iyun 
1987-ci il) keçirilmiş, proqram  üzrə "Feminizm və qlobal 
problemlər" mövzusunda disskusiyalar apanlm ası nəzərdə 
tutulan və qadm  ictimaiyyətinin çox önəmli forumu sayı- 
lan - Ümumdünya Qadm Konqresinin işindən də kənarda 
qalmadılar. Bu konqresin işində ABŞ-dan, Belçikadan, 
Çilidən, A vstnyadan, AFR-dən, İrlandiyadan, Puerto- 
Rikodan, U qandadan, Fransadan və Qərbi Berlindən olan 
feminist qadm lar yaxmdan işğtirak edirdibr. Apanlmış 
qarşıhqh fikir mübadiləsi feminist qadm larm  ideoloji plat- 
formasmda olan kövrəkliyi üzə çıxardı, müəyyən qadm 
məsələlərində onların səhv mövqedə olduqları aydm oldu. 
Lakin, bununla belə feminist qadm larm  irəU sürdükləri bir 
çox problemlər və tələblər qadm lar tərəfindən geniş dəstək 
aldı. Fem inst qadm larm  Ü m um dünya Q adm  Kon- 
qresindəki çıxışlan onlarm sülh işi uğrunda yorulmaz 
mübariz oldulannı bir daha sübut etdi. Təsadüfi deyildir 
ki, nüvə silahlannm qarşıiıqlı ləğv olunması haqda Sovet- 
Amerika Müqaviləsinin imzalanmasmı Qrinem-Kommon- 
dan olan qadm lar şadyanahqla, m ahm  və rəqslə, yandı- 
rılmış məşəlləıiə, yürüşlərlə qarşıladılar. Bu qadmların li- 
deri, xanım K.Xauzen deyirdi: "Vaşinqtonda imzalanan 
bu müqaviləni, biz aitı ilUk mübarizəmizin nəticəsi və par- 
laq qələbəmiz hesab edirik".'

> ■'llpaBiia" qəzeti, 1987, 23 dekabr
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4. GENDER VƏ [VIƏDƏNİYYƏT

• Patriarxal nıədəniyyətin yaranması.
• Yeni zamanda gender baxışları.
Feminist qadın lann  müşahidələrinə görə həyatm 

bütün sahələri və mədəniyyətin əsasmı təşkil edən sosial 
institutlar, qaydalar ilə əhatə olunmuşdm'. BMT-nin məlu- 
m atlarm a görə (onlar feminist təşkilatlar tərfmdən tez-tez 
gətiriİir və görünür ki, artıq köhnəlib) qadm lar ümumi 
dünya əmtəəsinin 2/3 -ni yaratdıqları halda, ümumdünya 
gəlirinin 10%-ni ain’ və dünya mülkiyyətinin yalmz 1%-nə 
sahibdirlər. Kişilərin "güclülüyü" yalmz qadm m  "zəifliyi’' 
vasitəsilə təsbit olunur. ("sahib - qul" münasibətləri). Buna 
görə də cəmiyyət özünün bütün sosial in s t i tu t lannm  
vasitəsiiə kişi və qadm üçün fərqli mənəvi normalar, sərvət 
idealı yaradn*.

Kişi üçün təşviq olunan norm alar müstəqillik, fərdi- 
lik, fəalhq, qətiyyət və i.a. olduğu halda, qadm lar üçün 
fədakarlık, özünü qurban etmək, emosionalhq, yumuşaq- 
hq, qayğıkeşlik, ailəyə bağhhq, sədaqət məsləhət görülür. 
Cəmiyyətdə belə sosio-mədəni təsisat həyatm bütün sahələ- 
rində Öz əksini tapmahdır, tapır və onlara "hakimiyyət- ta- 
beçilik" münasibətlərinin üstünlüyünü diktə edir. Məsələn, 
tarix kişibrin gözü ilə, kişilər üçün yazıhr və buna görə də 
inqilablar, müharibələr digər sarsmtılar onun əsas mün- 
dəricatmı elə təşkil edir ki, sanki bəşəriyyət tarixində 
zorakılıq inkişafm əsas hərəkətetdirici qüvvəsidir. Təbabət- 
də də, ümumiyyətlə elmdə də (əgər onlar ancaq Qərbin 
mövqelərindən çıxış edirlərsə) tədqiqatlar və əməli hərəkət- 
lərdə güc, zorakıhq metodlarma üstünlük verilir, onları da- 
ha faydah hesab edirlər.

I996-C1 ildə M oskvada  nəşr olunmuş "Fəlsəfə" 
dərsliyində oxuyuruq ki, orta  əsrlərdə bu bölünmə artıq 
Müqəddəs K itab lann  nüfuzuna arxalanm ağa başlayır. 
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Kiisənin "a ta larından" biri İskəndəriyyəli F ilon  belə 
deyirdi: "Tərəqqi - qadına aidlikdən. kişiyə aidliyə doğru 
hərəkətdir, zira qadıh cinsi. felən material, passiv, tünd və 
şəhvani olduğu halda, kişiyə - fəal, rasional və daha  çox 
mənəvilik fıkri yaxındır. Kişi - qadına nisbətən daha  domi- 
nantdu" qadm  - natam am , tabe, passivdir. Rasional ağıllı, 
mənəviyyath - kişiyə, irasional-qadına aiddir. M akedon 
yığmcağmda (585-ci il) "qadmı insan hesab etmək olarmı" 
sualma cəmi bir səs çoxluğu ilə müsbət cavab almmışdı. 
O rta  əsrdə A vropada geniş yayılmış "İfritlərin çəkici" 
kitabm m  müəllifləri Y.Şprenger və Q.İnstitoris (1487-ci il) 
qadm ın kişiyə tabe vəziyyətini "femina" (fe-fıdes-inam, 
minus-defıs-az) terminin özü ilə izah edirdilər: yəni kişiyə 
nisbətən qadm a daha  az inama və deməli həm də tabeçiliyə 
məhkumdur.

Ozünün insanlarm bərabərliyi uğrunda görkəmli 
mübarizəsi iİə səciyyələnən yeni zamanda cinslərin qeyri- 
bərabərliyi fəlsəfı bir prinsip kimi tbrmalaşır. M əhz bu 
dövrdə təbii, cismani və deməli femin olan şeyin əzilməsi 
mədəniyyət ilə təfəkkürün sistem yaradan bir prinsipinə 
çevrilir. Təbiət haqqm da düşüncələrin yerinə ona fəal təsir 
etmə vaxtı gəlir. Bu baxımdan F.Bekon Aristotelin təbiəti 
"toxunulmaz və zorlanmamış" qoyması haqqm dakı iradı 
heç də təsadüfı deyil. Əksinə, Yeni zamanın mütəfəkkiri 
üçün dərk edən özünün təbiət üzərində hakimiyyət və 
üstünlüyünü təsbit edən kişidir. Həmişə insan tərəfmdən 
canh məxluq kimi dərk edilən təbiət ilk dəfə olaraq "ölür": 
onun quruluşundan baş açmalı olan insanın əliııdə cansız 
mexaniki oyuncağa çevrilir. Digər bir mütəfəkkirin - 
D ekartm  fıkrincə. dərketm ə Loqosun (rasional "kişi" 
şüurunun) Sofıyadan (intuitiv "qadın" şüurunda), kişinin 
və onun şüurunun Təbiətdən ayrılmasıdır. Fak tla r  göstərir 
ki, XVI-XVII əsrlərdə - "ağılın təntənəsi" dövründə əslində



türkəçarə, "təbii" təbiblər olan qadıniara qarşı "əcinnə 
ovu" görünməmiş vüsət ahr. M əhz bu vaxt qadm  
seksualhğı sərt kişi nəzarəti ak m a  ahnır, zira on lar  
"patriarxal" cəmiyyət tərəfmdən eyib sayıhr.

Maarifçilik dövrü də cinslərin qarşılıqh təsiri prob- 
leminə öz töhfəsini verdi. Bununla əlaqədar o laraq  
J.J .Russonun fıkirbri daha çox diqqəti cəlb edir. Baxma- 
yaraq ki, təbiət əsl sərvətdir, lakin onunla eyniləşdirilən ən 
alçaq əxlaqi məxluqdur, belə ki, onun ehtirasları vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğunun şüurlu, ağlabatan prinsiplərinə 
təhlükə törədir. Buna görə də qadmı vətəndaş cəmiyyətin- 
dən uzaqlaşdırmaq, tamamilə xüsusi və ailəvi sahələrə yer- 
ləşdirmək lazımdır. Çünki onlar kişilər üçün səciyyəvi olan 
ictimai əxlaq, etika, vətəndaş fəalhğmdan azaddu'. Alman 
fılosoflan K a n t  və Hegel bu xətti davam etdirirdilər. Hegel 
deyirdi ki, "qadm kişidən bitki heyvandan fərqləndiyi kimi 
fərqlənir." Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, o dövrün 
cəmiyyəti hesab edirdi ki, bu doğru fıkirdir.

XVIII əsrdən başlayaraq qərb fəlsəfəsində gender
differensiyası yeni prinsip əsasmda formalaşır.

Y aranan  sosialist və marksist ideyalar maskuhn və 
femin mədəni ideyalarm yenidən birləşdirilməsi, kişi və qa- 
dmlarm bərabərliyi məsələsini qaldn'dı. Lakin, M arksm  
əsərlərində qadm m  diskriminasiyasma ümumiyyətlə anto- 
qonistik cəmiyyətdə insanm diskriminasiyası' kimi baxıhr- 
dı. F.Engels yazırdı: "xüsusi mülkiyyətin təşəkkülü və cə- 
miyyətin sinfı quruluşunun inkişafı qadm cinsinin ümum- 
dünya tarixi məğlubiyyətinə gətirdi". Bununla o, ədaləth 
sinfı mübarizəni barrikadalarda bərpa etməyə çağınrdı. 
Lakin, müasir tədqiqatlarm göstərdiyi kimi, ancaq "sinfı" 
bərabərsizliyin aradan  qaldınlması kifayət dey il  maskuhn 
ideoloji və patriarxal mədəniyyətə qalib gəlmək, onları 
aradan qaldırmaq lazımdır.



Ə n Yeni Zam anda vaxtı ötməkdə olan mexaniki 
rasionalizmə, onun sərt deterministik çərçivələrinə qarşı 
etiraz edən yeni tip irrasionalizmə qarşı mübarizə gender 
tədqiqatlarm m  əsasmı təşkii etdi. Bu baxım dan da

Q adm  hərəkatmm, - "femin etirazı"nm üç mərhələsi
aşağ ıdaküan  əhatə edir:

1. 70-ci illərdə feminizm problemlərinin, xüsusib so- 
siologiya və hum anitar elmlərdə əsl partlayışı və canlanma- 
sı.

2. Bu partlayışm nəticəsində Qərb universitetləri və 
kollecləri tədris proqram larm m a qadm  tədqiqatları üzrə 
tədris kursları daxil edildi. "Qadm amiii" cəmiyyətin sosial 
və siyasi həyatmda getdikcə daha  çox əhəmiyyət kəsb
etməyə başladı.

3. Nəhayət, "femin" problemləri üzrə əsl elmi istiqa- 
mət və tədqiqatlann  yaranması, təşəkkül tapması sırf qa- 
dm tədqiqatlanndan , ümumiyyətlə gender tədqiqatlarma 
keçid yaratdı; insan cəmiyyətinin, mədəniyyətinin və qar- 
şıhqh münasibətiərinin bütün aspektləri gendedə bağhdır, 
buna  görə də bu istiqamətin çərçivəsində ancaq qadm  
problemləri ilə m əhdudlaşm aq olmaz Baxmayaraq ki, 
k o n k re t  m askulin  femin təsəvvürləri bütün mədəniy- 
yətlərdə eyni deyil, gender differensiyası və assimetriyası 
bütün cəmiyyət və mədəniyyətlər üçün xarakterkdir.



• Cəmiyyətə yeni baxış: gender və feminzm.
• Gender tədqiqatlan: problemlər və araşdırmalar.
• Cinslərin qarşılıqlı münasibətlərinin psixo-fiziki 

və sosial aspektləri.
Cəmiyyət və onun sosio-mədəni təsisatlərı feminist 

qadm larm  tənqidinin əsas hədəfi oldu. Feminizmin əsas 
irad lan  aşağıdakı müddəalarda ifadə olunmuşdıı:

- qadmları həmişə siyəsətdə "kənarlaşdırblar" və 
hal-hazırda onlarm hakimiyyəti kişilərin hakimiyyətindən 
azdır;

- qadm lar bir çox cəmiyyətiərdə həmişə daha az 
maariflənmiş olmuşlar;

- onlara sosial rol oynamaq imkanı daha  az verilib 
və kənarda yaradıcı işlə məşğul olmaq üçün onlara daha  az 
variantlar təklif olunur;

cəmiyyətlərin əksəriyyətində qadm lar kişilərə 
nisbətən daha  az pula və ya müftə, pulsuz daha  ağır iş 
yerinə yetirirlər:

- qadmların bir cins kimi özlərinə alçaq qiymət 
vermələri şirnikləndirilir.

Problemin iki mümkün həlli var: a) "androgen 
ideal" - cinsi rollarm (analıq) ləğv olunması hesabma cə- 
miyyətin "bircinsliliyini'' əldə etmək. Bu halda kişi ilə 
qadm  arasm da münasibətlər hakimiyyətdən, zordan və 
ədalətsizlikdən azad olardı. "Laborator" (süni) uşaqlan 
androgen idealm həyata keçirilməsinə kömək edə bilər. 
M əhz onda "birinci növ" feminist qadm larm  fıkrincə, 
bütün fərqlər aradan qalxacaq: qadm lar daha  rasionalist, 
daha  məntiqh, güclü və cəsur olacaqlar: b) iknci feminist 
qadm lar məktəbi üçün kişilərlə qadm lar arsmdakı fərq 
realdır, qadm larm  təbiəti başqadır, lakin qiymətcə kişi 
təbiətindən heç də geri qalmır. Qadmlar xüsusi keyfiyyət və 
qabiliyyətə malikdirlər: səciyyəvi qadm düşüncə tərzi kişi



təfəkkürünə nisbətən daha  intuitivdir, emosional cəhətdən 
daha  səimimidir. daha qurucu və genişdir. O, kişilərin elmi, 
rasional, məntiqi, analitik düşüncə tərzinə tam  qiymətin 
alternatividir. Feminizm bu kimi qadm  xüsusiyyətlərinin 
əsl q iym ətinin  cəmiyyət tərəfindən ta n m m a sm a  nail 
olmaqdır.

Cinslərin fərqləri öz-özlüyündə bu fərqlərlə 
əsaslandırılan çoxsaylı müxtəlif sosial və siyasi normaları 
zəruriliklə şərtləndirə bilməz. Buna görə də feminist qadm - 
lar cinslə (sex), soyla (gender) fərqləndirirlər. Misal üçün, 
fem inist q ad m la r  müxtəlif dillərdə m üxtəlif  sözlərin 
(isimlərin) kişi, qadm  və orta  cinsinin təyin olunm asm dakı 
fərqləri gətirirlər.

Simona de Bovuar özünün "İkinci cins" (1949-cu il) 
k i tabm da göstərmişdir ki, cəmiyyət kişi başlanğıcmı müs- 
bət mədəni norm a kimi qəbul etdiyi halda, qadm  başlan- 
ğıcmı əksinə, mənfi, no rm adan  kənara sapm a hesab edir. 
Buna görə də qadm lar "yad" q rup  kimi təyin olunur və 
bərabərlikdən, hətta öz həyat tərziərini sürməlc "qanunili- 
yindən" m əhrum  edilirlər.

"Seksüal siyasət" kitabmm  müəllifı Keyt Miller 
"patriarxat" anlayışı və onunla  bağlı hakimiyyət və dissi- 
dentliyin (fərqli fıkirliliyin) əzilmə, boğulma a tr ibu tlannı 
dövriyyəyə gətirir. Patriarxat - atalarm  hakimiyyətidir: elə 
ailəvi, sosial, ideoloji, siyasi sistemdir ki, o rada  qadm a aid 
olan hər şey kişiyə tabe olunub. Qadınlarm əzilməsi kişi- 
dən bioloji fərqlərə görə yox, qadın başlanğıcımn cəmiyyət 
tərəfmdən törəmə kimi qəbul olunmasm dan irəli gəlir. Sek- 
sual siyasət-sosial hakimiyyətin qanunudur, seksual ha- 
kimiyyət isə insanlan həm birbaşa zorakılıq, həm də mə-
dəniyyət vasitələri ilə idarə edir.

Ənənəvi mühitdə qəbul o lunm uşdur ki, kişi - insa-
nm mentallığı eynidir, qadm mentallığı isə on lardan  fərq- 
lidir (psixiatr-həkimlərin apardığı və nəticələri əvvəlcədən



məlum olan sosioloji tədqiqatları bu fıkri təsdiqbyirdi) 
Sulamif Fayerstoun özünün "Cinsin dialektikası" kitabm- 
da qeyd edirdi: "Əgər təbiət qadmı kişidən fərqli etmişsə, 
cəmiyyət onu  insandan fərqli edibdir."

O na diqqəti cəlb etmək lazımdır ki, kişi və qadmı 
qarşı-qarşıya qoyan mədəni-simvolik sıralarda cinslərin 
real bioloji fərqini göstərən birinci cütlükdən (kişi-qadm) 
sonra yerdə qalan qarşıqoymalar sosial və mədəni - simvo- 
lik səciyyə daşıyır, açıq və gizli dəyər qiymətləndirilməsin- 
dən ibarə td ir .  Seksual (cinsi) q iym ətləndirm ə hiss 
edilmədən gender qiymətləndirməsinə keçərək "femin" və 
"maskulin" qanşdın lm ası problemini yaradır.

F ikrim  izcə, "gender" termini bir çox səbəbdən çox 
da  uğurlu deyil, am m a o artıq elmi terminologiyada "özü- 
nə yer etdiyindən" tədqiqatçılarm onu  necə başa düşdüklə- 
rinə müraciət etmək lazımdn*.

Psixoloq R o d a  Unger "Cinsin və genderin yeni təyi- 
ni" (1979-cu il) məqaləsində təklif etmişdir ki, cins (sex) 
sözü yalnız bu  xüsusi bioloji mexanizmlərə (xromosom və 
ya fızioloji fərqlər) aid olanda, gender- cəmiyyətin qadm  və 
kişi kimi müəyyən etdiyi və onlar üçün tipik və arzu olunan 
hesab edilən və cizgilərə, no rm ala ra ,  stereotiplərə, 
vəzifələrə aid olan sosioloji, mədəni və psixoloji aspektlərin 
tədqiqatı üçün istifadə edilsin.

Cəmiyyətin feminizm tərəfmdən tənqidindən və 
onun əsas dəyərlərindən tamamilə aydm olur ki, gender 
problemlərinin hesabı bizim dünyagörüşümüzün əsaslarmı 
dəyişir və insan sivilizasiyasmm tarxinin yenidən dərk edil- 
məsi məsələsini irəli çəkir. Gender probleminə əhəmiyyət 
verilməzsə, insanlığm yaxm və uzaq gələcəyini qabaqcadan 
bildirmək mümkün deyil.'
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Kişilərin və qadm lann  sosial, ictimai vəziyyətlərinə 
mədəniyyətin daxil etdiyi müxtəlifliklər ünsiyyətin müxtəlif 
səviyyələrində tarixi cəhətdən bir-birlərini anlamağa gəti- 
rib çıxarır. Kişilərin emosional təmkinliliyi, praqmatizmi 
və rasionallığı, on lann  həddindən artıq aktivhliyi və hərə- 
kətlərindəki qətiyyətlihk, qadm lann  hissiyathhğı, emosio- 
nahhğı, intuisiyası, on lann  yumşaqhğı və qətiyyətsizliyi, 
komprömis axtarm ağa cəhd etmələri ilə birbaşa ziddiyyət- 
dədir. Qarşıhqh anlaşılmamaqda kişilər, özlərinin şəxsi 
meyllərinə və qiymətlərinə əsaslanaraq, qadmları şərh 
etməyə daha  meyllidirlər. M ünhen Universitetinin fəlsəfə 
üzrə professoru Q itta  Axsm qeyd etdiyi kimi, kişi hesab 
edir ki, əgər qadm lar "yox" deyirsə - bu "bəlkə də" demək- 
dir, yox əgər o "bəlkə də" deyirsə - bu o deməkdir ki, o bu 
və ya digər m ənada "hə" fikirləşir. Axırmcı onu bildirir ki, 
insanlar verbal dildən, sözdən başqa ünsiyyətin digər 
vasitələrindən istifadə edirlər.

Ünsiyyətin ən qədim və zəngin vasitələrindən biri də 
"əİ-qoI, qaş-göz hərəkətləri" "dili" sayıhr. Sosial əhəmiy- 
yətli məİumatİarm 2/3-yə qədəri əsas etibarı ilə "hərəkətlər" 
dili ilə ötürülür; daha  doğrusu, "hərəkətlər dili"ndə susmaq 
mümkün deyildir, biz daima nə isə "ötürürük" və insanlar 
tərəfm dən təsvir o lunm ağa m əruz  qalırıq. Və bu, 
rasionalhğm və məntiqin ikinci plana keçdiyi ünsiyyət 
səviyyəsidir.

Belə hesab olunur ki, "hərəkətlər" "dili" seksualhqla 
birbaşa əlaqəlidir, subyektiv ero tikasm m  və obyektin 
seksual oyun lannm  xüsusiyyətlərini ifadə edir. həqiqətdə 
"hərəkət dili" - geniş kommunikasiya meydanıdır: o, insa- 
nm keyfıyətİəri, əhəmiyyətli fərdi əlamətləri haqda  məlu- 
m at ötürür: yaş, cins, irqi mənsubiyət, hisslər, göstərişlər, 
özünü qiymətləndirmə, "mən" obrazı, sosial status. Bu, ona 
görə m ümkündür ki, eyni zam anda həm alət, həm də vasitə



olan bədən iki müxtəlif qaydalara tabedir. Verbal dildən 
fərqli olaraq "real" dil qayda-qanun elementidir. Onun dili, 
icra hakimiyyətinin aləti olub, hökmranlıhq atributuna 
mahkdir.

Cinslər arasm da əsas müxtəflik - gender ideyalan - 
sivilizasiyanm mürəkkəb prosesində konkretləşdirilir ki, 
bu zam an  fərd tərəfmdən mədəni və sosiai qaydalar mə- 
nimsənilir. "Gender" cəmiyyətdə "qadmhq" və "kişihk" 
anlayışlan ilə əlaqələndirilən bütün təsəvvürlərin və ümu- 
milərin cəmini bildirir. "Genderləşdirmə" həm də ona gətir- 
di ki, qadm m  və kişinin əvvəllər dəyişkənli, dağılmış əl-qol 
hərəkəti, davranışı aydm və kəskin konturlar qazanmış 
oldu. Bədən, ictimai ideologiyanm və şəxsi eyniləşdirmənin 
bütöv birləşmə yerinə çevrilir, bədən "üçüncü cinsi əlamətə" 
çevrilir. Cinslərin sosioloji müxtəlifliyi və onlarm psixoloji 
bəraə t o lunm aİan , cinslərin a rasm da  hökm ranlığm  
(tabeçiliyin) qarşılıqlı münasibətlərini gücləndirir.

Deməli, aftonomiya (müsətqillik, azadhq) və özünü 
dərk, cəmiyyətdə fıziki qüvvə, sosial hakimyyət və seksul 
potensiya ilə birbaşa əlaqələndirilir və onlar birmənah 
şəkildə "kişiliyə" aid edihr. Əks vəziyyətdə "kişiliyə" aid 
özünüdərk əvəzinə "qadm a aid" özünə diqqət, özünə 
məxsus bədənin özgəninki kimi "başqası" üçün nəzərdə 
tutulmuş kimi seyri əmələ gəlir. GözəIIiyə qarşı getdikcə 
artan  tələblərə (bir qayda olaraq kişilərin irəli sürdüyü) 
uyğun gəlmək üçün, qadın bədəni çoxsaylı dəyişikliklərin 
hədəfinə və qurbanm a çevrilir. Cəlbedicihk prinsipi qadm- 
lar üçün "döş köynəyinə", "qadınlıq" isə - ikinci təbiətə 
çevrihr.

M adam  ki, hakimiyyət həm də təyinedici hakimiy- 
yətdir, geyim (və saçdüzümü) hakimiyyətin həlledici fak- 
to runa çevrilir, cəmiyyətdəki sosial vəziyyəti əks etdirir.

"Estetik nüfuz" sahibləri (modelyerlər, üslubçular),



dini, kübar və ya "xüsusiyyətçi" hakimiər olan k işib r  - 
nəinki özlənnin, həmçinin qadm  geyimlərinin dəb qoyanla- 
ndu'. Kişi geyimi: rahatdır, funksionaldır, keyfıyyətlidir, 
sosial vəziyyəti və rifahı təyin edərək o ailə s ta tusuna qarşı 
etinasızdır. Qadm  geyimi həmişə cəlbedicilik yəni başqası 
üçün faydahhq meyarı ilə qiymətləndirihr. O, sərbəst 
hərəkəti məhdudlaşdırn-, səhhət üçün zərərlidir, ziyan gə- 
tirir (korset, korsaj). Çox vaxt geyimb aiiə vəziyyəti müəy- 
yən olunur (qadın ərdədir və ya yox).

Beləlikb, hakimiyyət müəyyənbşdirir, aydmiaşdı- 
n r ,  nəzarət edir, cəzaİandınr. Lakin, "genderlekt" (cinsi 
dil) göstərir ki, bir dildə iki dialekt - qadınm dili və kişinin 
dih əksər hallarda qarşıiıqh anlaşılmazdır (məsələn, kişinin 
yüksək səsi-təcavüz əlaməti olduğu halda, qadm m ki hal- 
təbdən çıxmaq kimi qəbul edilir). Bunlar jestlərə, mimi- 
kaya, baxışlara, bədənin vəziyyətinə, hərəkətə də aiddir. 
Ə tra fd a  davranış  və onun  mənimsənilməsi həmçinin 
qadmların və kişilərin fərqli o lduqlannm  göstəriciləridir.

Kişiləri səciyyələndirən böyük məkan zəbti, maşın- 
larm, kabinetlərin (öz məkanmm, ərazisinin müdafıəsi) öl- 
çüsü, qadm lann  m əkanda köməksizliyi, "yad" m əkanda 
hərəkət azadlığmm və onun sürə tb  hərəkətetmə qabiliyyə- 
tinin məlıdudluğu ilə əksdir; kişilərin vahid məkanı qadm- 
lar üçün kütləvi və şəxsi mühitə parçalamr.

Demək olar ki, şüursuz mədəniyyət qadın obrazmı 
kişinin rəqibi kimi qəbul edir, onun əks cinsin nümayəndə- 
sinin tam hüquqlu partnyoruna çevrilməsi - gender prob- 
lemini anlamaqla zənginləşmiş yeni mədəniyyətin vəzifə- 
sidir.



6. GENDERTN AZƏRBAYCANDA TƏŞƏKKÜLÜ
VƏ GENDER STATİSTİKASIı

• Gender statistikası haqqmda.
• Gender Azərbaycanda: rəqomlər və faktlar.

Cəmiyyətdə qadın lann  və kişilərin hüquq bərabərli- 
yinin bərqərar olmasını əks etdirən gender problembri 
sosial həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Hazu'da cinsi bə- 
rabərlik məsələiəri ən aktual siyasi, iqtisadi və sosial 
problemlərdən biridir. Artıq bütün cəmiyyət üzvləri gender 
problemlərinin qanundan, elmdən gerçəkləşib reallaşması 
istiqamətində çalışırlar. Əvvəllər uçot və statistikanm 
dövrün siyasi konsepsiyasmdan irəli gələn vahid metodo- 
logiyası mövcud olduğuna görə SSRİ tərkibində olan 
xalqlarm tarixi, coğrafi, milli və mədəni xüsusiyyətləri nə- 
zərə ahnmırdı. Bu da  respublikalar üzrə gender stereotiplə- 
rini ifadə etmir və beynəlxalq müqayisələr və paralellər 
aparm ağa imkan vermirdi. Nəhayət, I998-ci ildən başlaya- 
raq  gender statistikası istiqamətində işlər hər il mütəmadi 
olaraq aparıhr.

Nəzərə çatdıraq ki, Pekin Deklarasiyasmda statisti- 
ka məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Konfransm ma- 
tenallarm da deyilir: "MiIIi statistika xidmətləri cəmiyyətdə 
qadm  və kişilərin vəziyyəti ilə bağh problem və məsələlərin 
cins və yaş üzrə bölgüsünü özündə əks etdirən statistik 
m əlum atla rm  toplanm ası, işlənməsi, təhlilli və nəşr 
olunmasmı yerinə yetirirlər". Müstəqil inkişaf yoluna çıx- 
mış respublikamızda insanlar cəmiyyətdə öz mədəni, milli 
və cinsi özünəməxsusluğunu yenidən dərk etmək və yeni- 
dən zəruri etmək üçün müəyyən yollar axtanrlar. Bütün 
dünyanm demokratik  ölkələrində olduğu kimi bizim ölkə
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də də əhalinin gender məntiqində ilkin demoqrafık biliklə- 
rin formalaşdmlması aktuallıq kəsb etməlidir.

Gender statistikası-cəmiyyətin bütün sahələrində 
qadm  və kişilərin vəziyyətini səciyyələndirir. O, qadm və 
kişilərin bərabər hüquq və imkanları prinsipinin yerinə 
yetirilməsi, on lann  hər bir xüsusiyyətləri üzrə tələblərə 
cavab verən optimal sosial-demoqrafık siyasətin işlənib 
hazırlanması üçün əsas verir.

Ü m um ilikdə respub likanm  gender mənzərəsi 
belədir: Azərbaycan RespubHkası 1991-ci il oktyabrm  18- 
dən müstəqil dövlətdir. Hakimiyyət forması - prezident 
respublikasıdu'. Ərazisi 86600 kv.km-dir. Azərbaycan 
Respublikası şimaldan Rusiya (Dağıstan), şimal-qərbdən 
Gürcüstan, cənub-qərbdən Ermənistan və Türkiyə, cənub- 
dan İrania həmsərhəddir. H ər kv.km-ə əhalinin sıxhğı 92 
nəfərdir. Əhalinin ümumi sayı 8.158.000 nəfərdir ki, onun 
4.175.000-i qad ın , 3.983.000-i isə kişidir. Əhalinin 
təxminən 13%-i qaçqm  və məcburi köçkündür. Azərbaycan 
Respublikası 1992- ci ilin m artm dan  BMT-nin üzvüdür. 
1995-ci ildə müstəqil dövlətin ilk Konstitusiyası qəbul 
olunmuşdur. Konstitusiya ən ali qüvvəh qanun olmaq 
etibarı ilə qadınlarm  diskrhninasiyasmı qadağan edir ki, 
bu da 25-ci maddədə "kişi ilə qadm m  eyni hüquqları və 
azadlıq ları vardır" kimi təsbit o lunm uşdur. 
Konstitusiyanm bu tələbi eyni zam anda Azərbaycanm bir 
çox qanunları, R espubhka Prezidentinin, Hökumətin və 
Milli MəcHsin q a n u n  və qərarları, fə rm an lan  ilə 
tənzimlənir. A k tua l  problem lərdən biri o laraq , digər 
ölkələrdə olduğu kimi, gender s ta tis t ikasm m  ink işaf  
etdirilməsi sahəsində, R espub lika  Dövlət S tatis tika 
Komitəsində də müəyyən işlər görülür.

Ümumiyyətlə A zərbaycanda  1995-ci il Pekin 
konfransm dan sonra gender problemləri m araq doğurudu.



"Gender məsəbləri" sahəsində ilk məruzələr "Qadm və 
İnk işaf ' (sədri professor E.Suleymanova olmuşdur) Mər- 
kəzində, sonralar isə araşdırmalar, seminar və treninqlər
BM TİP-nin 1997-2000-ci illərdə "Gender Layihəsi" (koor- 
d inatoru psixologiya ehnlər namizədi R.İbrahimbəyova 
olmuşdur) çərçivəsində geniş vüsət almışdır. Tədricən 
respubhkada Gender mərkəzləri, Elmi-tədqiqat İnstitutla- 
n n d a  "Gender tədqiqatian" şöbələri, QHT-lər formalaş- 
mağa başladı.

A zərbaycan əhaHsi h aq q m d a  ümumi təsəvvür 
yaratm aq üçün yenə də statistikaya.müraciət edək. 2002- ci 
ihn göstəricilərinə görə hər 1000 nəfər kişiyə düşən qadmm
sayı 20- 30 yaş arasm da 1039- 1121 nəfər, 40- 60 yaş 
arasm da 1060- 1213 nəfər idi.

Əgər şəhər və kənd əhalilərini də gender statistikası 
baxımmdan xarakterizə etsək belə mənzərə ahnar: şəhərdə 
əhalinin 14,7 faizi qadmlar, 10,9 faizi kişilər, kənddə isə 
paralel olaraq 15 faizə nisbətən 12 faizdir. Orta ömür 
uzunluğu qadm larda 75, kişilərdə 67 hesab olunmuşdu.

Azərbaycanda əhalinin təhsil, sosial və professional 
istiqamətlərdə tərəqqisi məlum sosializm qruluşundan 
əvvəlki dövrdə inkişaf etsə də, məlum SSRİ konstitusiyası 
cinsi ayrı- seçkiliyə fərq qoymamış, qadm lar üçün icbari 
orta  təhsil, qadm larm  kişilərlə bir yerdə təhsil almasmı 
qanunla  təsbil etmişdi. Təhsil sahəsində hüquq bərabərliyi 
haqqm da qanun hal- hazırda öz qüvvəsindədir. 2000- ci il 
təhsil üçün göstəricilər belədir; AIi məktəblərdə 36600 nəfər 
qadm  və 51900 nəfər kişi, orta  ixtisas məktəblərində isə 
26200 qadm  və 12600 kişi oxuyur.

Cinsi mənsubiyyət üzrə yanaşdıqda 2000-ci il statis- 
tikasma görə elm sahəsində fərqlər belədir: akademik kişi- 
lərin sayı 36 nəfər, qadm  1 nəfər; akademiyanm müxbir 
üzvünün 57 nəfəri kişi olduğu halda, 3 nəfəri qadm; elmlər



doktoru  1375 nəfər kişi, 175 nəfər qadm; elmlər namizədi 
5875 nəfər kışi, 2625 nəfər qadm dır. Ali təhsil və tədiqat 
müəsisələrində qadm lar texniki* və elmi sahələrdən çox, 
əsasən hum anitar  və ədəbi yaradıcılıq sahələrində məş- 
ğuldurlar. Q adm lar əhalinin əksəriyyətini təşkil etdiyi kimi 
qadm  müəllimlərin də sayı kişilərinkindən çoxdur. Kənd 
yerlərində cinsi bərabərsizliyin bütün əlamətləri getdikcə 
daha  da  artır. Kənddə qadın və qızlar daha  çox ev təsəı- 
rüfatı ilə məşğuldur, onlarm  əsash təhsil almağa imkanlan 
yoxdur. Beləliklə, onlarm təhsil hüququ  ayn-seçkiliyə uğ- 
rayır. Getdikcə adət hahnı a lm ağa başlayan, Bu kimi hal- 
lar azyaşh qızlarm erkən ərə verilməsi və təhsildən yayıl-
m asma rəvac verən amillərdəndir.

Azərbaycanm əmək ehtiyatlarmm 45%-ni qadm lar 
təşkil etdiyi halda, rəhbərlikdəkilərin  yalnız 1,5%-i
qadmdn-, kənd təsərrüfatmda-peşəkar işçi qadmlar-10%,
vəzifədəkilər-l,3%-dir. Kənd təsərrüfatmda ağır işlərin 70- 
75%-i qadm la rm  üzərinə düşür. 1994-cü ildə şəhərdə 
sənayedə işləyənbrin 44,6%-i qadm  olmuşdur-rəhbərlikdə 
isə-3,1%- i. Ümumilikdə götürəndə qadm lann  əmək haqqı 
kişilərinkindən 30% aşağıdır. Ən pis vəziyyət pensiyaçılar 
və ahıllar arasmdadır; tənha analar 142645, dullar 318000, 
çoxuşaqhlar 120000-dir. İşsizlərin 60-70%-i qadmlardu'. 
Seçkilərə hədd (kvota) ləğv o lunduqdan  sonra qadm  
deputatiarm  faizi S S ^ İ  üzrə 50%- dən 27%- ə düşdü. 
Azərbaycan AIi Sovetində 1991-ci ildə 349 deputatm  yalmz 
17- si, yəni ümumi saym 4,8%- i qadm  idi. İlk Ali Sovetin 
tə rk ib indən  ya ran an  Milli məclisin 1992-ci ildə 50 
nəfərindən 3 nəfəri qadm  idi. M uqayisə üçün qeyd edək ki, 
Rusiyada-I6 , Özbəkistanda-9,6, Tacikistanda-3, Ermənis- 
tanda-3, ABŞ-da-6, Türkiyədə-1,8, İranda-3,8, Danimar- 
ka, İsveç, Norveçdə 35%-ə yaxm qadm  parlament üzvü İdi. 
R espub lika  üzrə İcra Hakim iyyəti başçısm dan 2- si



qadmdır (2,6%). Lakin, onu da nəzərə çatdıraq ki, şəhər və 
rayon la rda  bir nəfər qad ın  hum an ita r  və ya sosial 
məsələlər üzrə müavin təyin ediUr.

Azərbaycanda ali təhsili olan qadmlarm faizi bey- 
nəlxalq standartlara görə kifayət qədər çox yüksəkdir və 
kişilər üçün olan göstərici ilə təxminən eynidir. Səhiyyə və 
təhsil sistemində işləyənlərin təxminən 65 faizi, elm 
sahəsində işləyənlərin ən azı 43 faizi qadmdır. Bununla 
belə, ölkənin ən yüksək inzibati və siyasi vəzifələrində 
qadm lar zəif təmsil olunub. Ümumiyyətlə, ölkədə yüksək 
vəzifələrin 30 faizdən az hissəsini qadm lar tutur. Nazir sə- 
viyyəsindəki vəzifələrdə işləyənlərin 9 faizi qadmlardır. 
Vlini Məclisdə qanunvericiHyin qəbul ediİməsində məsul 

vəzifələrin 20 faizini qadm lar tutur. Milli Məclisdə komis- 
siya sədri və sədr müavini, q rup  və ya şöbə rəhbəri vəzifə- 
lərdəkilərin 15,4 faizi qadmlardır. Xarici ölkələrdəki səfır- 
hklərdə işləyənlərin ancaq 11 faizi qadmlardır. Nazirlər 
Kabinetində qadm lar hələ də nisbətən aşağı vəzifələrdə, 
texniki işlərdə çalışuiar. Belə ki, rəhbəıiik səviyəsində qa- 
dmlar ümumiyyətlə yoxdur, ekspert və ya məsul vəzifələrin 
yalnız 17 faizini qadm lar tutur; hökumət s truk turlannda 
işləyən texniki işçilərin isə 83 faizi qadmlardır. Naxçıvan 
M R-sı müstəsna hal təşkil edir; burada Baş Nazirin üç 
müavinindən biri qadmdır. Azərbaycanda insan inkişafı- 
nm səviyyəsi ölkənin qadm  əhalisi üçün kişilərə nisbətən 
daha aşağıdır. Bu mənada 1999-cu ilin hesabatlarına görə 
ölkənin qadın əhalisi üçün İnsan İnkişaf İndeksi 0,687, kişi 
əhalisi üçün isə 0,744 təşkil edir. Omrün ehtimal edilən 
m üddət göstəricisi qad ın la rda  daha  yüksəkdir, lakin 
on lann  nisbətən aşağı təhsil səviyyəsi və Ü D M  göstəricisi 
ümumi insan inkişafı indeksinin qadm lar üçün daha aşağı 
səviyyəsini şərtləndirir. A zərbaycanm  genderlə bağlı 
İnkişaf İndeksi (Gİİ) 0,715- dir. Bu kimi nəticələr göstərir



ki, insan inkişafı p rosesində kişilərin və qad ın la rm  
bərabərliyinə nail olmaq üçün qadm larm  iqtisadi və yüksək 
keyfiyyətli təhsil a lm aq  im k an lan n ı  genişləndirmək 
istiqam ətində işlər görülməlidir. R espub likada  Q adm  
Problemİən üzrə Q adm  Komitəsi və 50- dək qadm  QHT- 
ləri fəaliyyət göstərir. Q adm larm  sürətlə təşkilatlanmasmm 
obyektiv səbəbi ilk növbədə əsasən qeyd etdiyimiz statistik 
göstəricilərdirsə, subyektiv səbəbi onlarm da proses və 
hadisələrdə müstəqil iştirak etməsidir. Ölkənin ictimai- 
siyasi həyatmda d ah a  çox kişilərin fəalhq göstərməsi, 
qadm larm  isə passivliyi də bir su'a amillərlə bağhdn'. Əsas 
səbəb kimi maddi iqtisadi durum un ən çox qadm larm  çiy- 
ninə düşməsi (ailə başçısı rolu-həm ata, həm ana olması), 
sosial təhlükəsizhyin zəifliyi, milh mentalitet baxmıı priz- 
m asmdan hələ də "siyasətçi qadm" obrazm m  özünə həyat- 
da  tam  status qazanmam ası, ağır ev işləri və s. kimi çoxsay- 
h təzadlarm təzahürüdür. Məhkəmə sistemi. baxmayaraq 
ki, rəhbəri qadmdır, say hesabı ilə hələ də kişilərin ixti- 
yarmdadır. Sorğulara əsasən 100 kişi hakim dən 18 nəfəri 
qadm, 100 kişi vəkil müqabilində 21-i qadmdır. Pohsdə iş- 
ləyənlərin cəmi 2%- i qadmdır. Beləliklə, onu da qeyd edək 
ki, demokratiya fərdi azadhğı və qanun qarşısmda hamı- 
nm bərabərliyini nəzərdə tutur. Cəmiyyət gender sim- 
metriyasma doğru tənzimlənməlidir. X X I əsr gender dis- 
baiansmm formalaşması istiqamətində sürət götürməlidir.

1994-cü ildən qadm iarm  IV Ümumdünya Konfran- 
sma hazn-hq məqsədilə, dövlət strukturları və Q H T - in qa- 
dm nümayəndələrindən ibarət Q adm larm  Milii Hazıriıq 
Komitəsi yaradıldı. Bu Komitə həm beynəlxaiq aiəmdə, 
həm də respublikada müxtəhf səpgili qadm  məsəİələrinə 
həsr olunmuş seminar, treninq, sərgi və dəyirmi masa 
ətrafmda müzakirələr keçirir. Oniar Pekin K onfransm dan 
əvvəi keçiriimiş C akarta ,  Nyu-York, M insk və A nkara



konfranslarının da fəal işürakçısı olmuşdu. Respublikada 
qəbul olunan qərar və qanunlar, əksər vaxt gender siyasə- 
tini özlərində ehtiva etmədiyi üçün, müəyyən boşluqlar var- 
dır. Bu da  həqiqətdir ki, Konstitusiyada təsbit olunmuş 
bərabər hüquqlar real bərabər imkanlar ohnaması üzündən 
gerçəkləşmir. PFP-da müəyyənləşdirilmiş on iki problem- 
istiqamətlər Azərbaycanda fəaliyyətdə olan qadm, gender 
və insan hüquqlan təşkilatlatlannm da strategiyası kimi 
qəbul o lunm uşdur. 1998-ci il yanvarm  14-də 
"Azərbaycanda qadınlarm rolunun artırılması haqqmda" 
Respublika Prezidentinin sərəncamma əsasən Qadm Prob- 
lemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Nazirlər Kabi- 
netinə tapşırıldı ki, ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni həyatın- 
da qadm lann  rolunu artırm aq məqsədilə müvafıq təkliflər 
işləyib hazırlasm. I998-ci ilin sentyabr aymda müstəqil 
A zərbaycan  R espublikasm da ilk dəfə Respublika 
qadm larm m  I qurultayı oldu. II qarultayı isə 2003-cü ilin 
sentyabrmda keçirildi.

O a ra b a^  münaqisəsi gender müstəvisində. 
MüstəqiIIiyinin ikinci onilliyini yaşayan Azərbaycan, bu il- 
lərdə Ermənistanm hərbi təcavüzünə məruz qalmış, ərazi- 
sinin 20%- ni itirmiş. işğal zonasma çevrilmişdir, onun I 
milyondan çox qaçqmı və məcburi köçkünü vardır. Azər- 
baycan qadmları 1988-91-ci illər müstəqillik uğrunda ge- 
dən milli azadhq hərəkatmm əsas hərəkətverici qüvvələrin- 
dən olmuşdur. Bütün hadisə və proseslərdə kişilərlə bəra- 
bər qadm lar da yaxmdan iştirak etmişlər. 1990-cı il 20 
yanvarda Bakıda və respublikanm digər ərazilərində sovet 
qoşunlarm m törətdiyi qanh faciənin qurbanları su'asmda 
yaşlı, gənc, ziyah, ahm qadmlar, hətta məktəbli qız uşaqla- 
rı da var idi. Qarabağ münaqişəsinin qurbanlan  oh"nuş 
jurnalist, həkim qadmlarımız qəhrəmanlıq rəmzinə çevril- 
mişlər. Qaçqm və məcburi köçkünlər arasmda qadm lar



çoxluq təşkil edir. Bunun obyektiv səbəbi isə müharibənin 
nəticəsində ailə başçısmı, oğlunu, qardaşmı, atasını, ərini 
itirmiş qadm və qızlarm olması və həyatm bütün ağırlığmm 
onlarm  üzərinə düşməsi olmuşdur.

Azərbaycanda insanlann öz ərazisinin bir yerindən 
digərinə qaçqm və məcburi köçkün kimi köçüb məskunlaş- 
ması probieminin tarixi-siyasi kökləri vardır. Bu hələ 1828- 
I830-CU illərdə Rus imperiyasmm apardığı müstəmlə- 
kəçilik siyasəti nəticəsində erm ənilərin  bir hissəsinin 
Irandan  Azərbaycanm D ağhq Q arabağ  ərazisinə köçürül- 
məsi ilə başlamışdı. Köçürülən ermənilərlə yerli azərbay- 
canhlar arasmdakı münaqişənin kökləri o dövrdə alovlan- 
mış, bu günə qədər də davam  etməkdədir. 1905-07-ci və 
19I8-20-Cİ illərdə də erməni təxribatçılarmm Azərbaycanm 
Bakı və Şamaxı şəhərİərində törətdiyi qanh qırğmlar 
azərbaycan tarixinin ağrılı səhifələridir. 1948-1953-cü illər- 
də Ermənistandan, tarixən həmin ərazilərdə kök salmış,
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100 mindən çox azərbaycanh zorakıhqla qovulmuş, Azər- 
baycanda məskunlaşmalı olm uşdur. 1988-89-cu illərdə 
SSRİ dövründə yenə Erm ənistanda yaşayan 230 min azər- 
baycanlı həmin respublikadan zorla, ağır işgəncələrə mə- 
ruz qalaraq qovuldular. 1990-cı ildə Orta Asiya və Qaza- 
xıstandan, milli münaqişə nəticəsində, didərgin düşmüş 50 
minədək axısxa (mesheti ) türkü də Azərbaycana pənah 
gətirdi. 1992-ci il 26 fevral Xocalı faciəsi zamanı bütov bir 
şəhər yerlə yeksan edilmiş, 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən 
63 uşaq, 106 qadm  vəhşicəsinə öldürülmüş, 487 nəfər şikəst 
edilmiş, 1275 sakin, qocalar, uşaqlar, qadm lar əsir aparıla- 
raq tarixdə misli görülməyən zülmə, təhqirə və təcavüzə 
məruz qaimışdn'. Yüzlərlə qadm , gənc qız, uşaq xəbərsiz 
itkin düşmüşdür.

1990-94-cü illərdə Erm ənistanm  silahh birləşmələri 
Azərbaycan to rpaq larm m  17300 kv.km-ni (14 rayon mər-



kəzi və 834 kənd ) işğal etdi, 700000 nəfarədək azərbaycan-
1 daimi yaşayış yerini tərk  etməyə m əcbur edildi. 

Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfmdən Azərbaycan tor- 
paqlarm m  işğalı nəticəsində ölkəyə 53,5 miyard ABŞ dol- 
ları həcmində zərər dəymişdir.

1995-ci ilin m artm da BMT-nin Qadmlarm Stalusu 
üzrə Komissiyasmm 39-cu sessiyasmda Azərbaycan qadm- 
larmm müdaxiləsi və tövsiyyəsi nəticəsində "Hərbi müna- 
qişə ocaqlarmda girov götürülmüş qadm  və uşaqlarm azad 
edilməsi haqqm da" qətnamə PFP-nm  layihəsinin son va- 
riantma daxil edilib, qəbul olunmuşdu. 1995-ci ildə Pekin- 
də keçirilmiş Qadvmlarm IV Ümumdünya Konfransmda 
Azərbaycan qadm lan  "Silahh münaqişələr zamanı əsir 
düşmüş qadm və uşaqlarm azad edilməsi barədə’’ BMT-nin 
Qətnaməsinə müvafıq olaraq Qarabağ müharibəsi zamanı 
əsir düşmüş uşaq və qadmlarımızm qaytanlması tələbini 
irəli sürmüşlər. Onlar həmçinin bu müharibənin sülh yolu 
ilə qurtarması üçün dünya ictimaiyyəti tərəfmdən yardım 
göstərihııəsini xahiş etmişdır. Nüm ayəndə heyəti işğal 
olunmuş ərazilərdə hərbi işğal zamam qadm  və uşaqlarm 
pozulmuş hüquqlannm  müdafıəsinə dünya İctimaiyyətinin 
diqqətini cəlb etmiş, bu sahədə onlara kömək göstərilməsi- 
ni xahiş etmişdilər. Konfransda məhz Azərbaycan qadmla- 
rm m  tələbi ilə bütün dünya qadınlarm a müraciət qəbul 
edilmişdi. Müraciətdə deyilirdi ki, onlar öz ölkələrinin 
dövlət və din rəhbərlərİndən tələb etsinlər ki, təcavüz zama- 
nı əsir almmış qadm  və uşaqlarm insan hüquqlarmm fəal 
müdafıəsi sahəsində əməli tədbirlər görsünlər. Azərbaycan 
qad ın  nümayəndələri həmçinin K onfrans ın  ünvanm a 
üzərində konfransın simvolu olan bayraq təqdinı etmişdİ- 
lər. Bayrağm üzərində "Öz doğma evimə qaytarm məni" 
çağırışı ilə minlərlə qaçqm qadmın imzası var idi. Bunlarm 
m üqabilində P F P  "Girov götürmə"(116-cı maddə)



zorakılıq forması kimi daxil edildi.
Yüz minləri əiıatə edən qaçqmlıq və məcburi köç- 

künlük halı iqtisadi keçid dövrünü yaşayan gənc, müstəqil 
respublikamızm vəziyyətinə kəskin surətdə mənfı təsir edir. 
Respublikanm müxtəlif rayonlannda, çadu* düşərgələri və 
yataqxanalarda müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş bu in- 
sanlar ağlasığmaz məşəqqət, çətinliklərə düçar olmuş, adi 
insan üçün nornıal olan tələbatlardan m əhrum  vəziyyətdə 
yaşayırlar. Hərbi müdaxilə zamanı 100-dək uşaq, 442 qa- 
dm, 370 qoca əsir götürülmüşdü ki, sonradan  Azərbaycan 
RespubUkasmm hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşmüşlər 
üzrə Dövlət Komissiyasmm gücü və tələbi ilə 30 uşaq, 92 
qadm  və 115 qocam azad etmək mümkün olmuşdur. Mü- 
haribənin depressiv əlamətlərini yaşayan minlərlə insan 
əsəb və ruhi xəstəlikdən əzab çəkir. Son zam anlar dünya 
m ətbuatm da qadağan  olunmuş insan alveri məsələsindən 
bəhs edən yazılarda Ermənistanm da  adı xüsusilə tez-tez 
hallandırılır. G üm an etmək olar ki, hərbi münaqişə döv- 
ründə itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarmdan bu qor- 
xulu biznesdə transplantasiya üçün əmtəə kimi istifadə edi- 
lir. Respublika Hərbi Əsirlər, Girov və İtkin Düşənlər üzrə 
Dövlət Komissiyasmm m əlum atm a görə, Q arabağ  müna- 
qişəsi nəticəsində 4928 nəfər itkin düşmüşdür. O n lan n  56- 
sı uşaq, 327-si qadm , 364-ü yaşlıdu'. 1988-ci ildən bəri 
əsirlikdən azad edilənlər 1330 nəfərdir və qeyd etməliyik ki, 
onİarm hamısı kişilərdir. PFP-in "Qadmlar və hərbi müna- 
qişələr"ə həsr olunmuş 131-149-cu maddələri bu işdə 
müəyyən rol oynamışdu'. 199S-ci il maym 18-dən 20-dək 
Bakıda "Qadm hüquqları-İnsan hüquqlandn'. Q adm lar və 
hərbi münaqişə" m övzusunda Beynəlxalq K onfrans  
keçirilmişdir. Konfransı BMT İP, Y U N İF E M , U N H C R  
və Azərbaycan hökuməti birgə təşkil etmişdiIər.Tədbirə 
dünyanm  13 ölkəsindən çoxlu nümayəndələr dəvət olun-



ınuşdu. Q arabağ  münaqişəsinin əsas tərəflərindən biri olan 
Ermənistan Respublikasınm nümayəndələri də iştirakçılar 
arasm da idi. Konfrans iştirakçılan PFP  üç prinsipinin nə- 
zərdən keçirilməsinin vacibliyi haqda razılığa gəlmişdilər: - 
dinc quruculuqda və hərbi münaqişələrin həll olunmasmda 
qadm lann  rolu; - qadm lara qarşı zorakılıq; - qadmlarm 
hüquqları insan hüquqları kimi, o cümlədən qaçqmlarm və 
məcburi köçkünlərin doğma yurd-yuvalanna qaytanlması 
və həlli uzun müddət tələb edən digər məsələlər. Bu məsə- 
lələr, konfrans iştirakçılan olan 13 ölkədə yaranmış vəziy- 
yətlə əlaqədar olaraq, müvafıq və aktual hesab edilmişdir. 
İş tirakçılar bu  məsələləri öz milli hökum ətlərinin və 
ictimayətlərinin nəzərlərinə çatıracaqlarma söz vermişlər. 
İştirakçılar həmçinin BMT-nin köməyi ilə subregional və 
regional əlaqə sisteminin yaradılması məsələsində konsen- 
susa nail olmuşlar. Subregional konfransm məqsədləri: - 
ailədə, cəmiyyətdə, milli və beynəlxalq səviyyədə qadm lara 
qarşı zorakıhğm qarşısmm almması və ləğv edilməsi işində 
əldə olunmuş effektif təcrübə mübadiləsi; - əməkdaşhq 
məqsədi ilə və regional dialoqlarm aparılması üçün foru- 
mun yaradılması; - gələcək fəaliyyətdə konsensusa nail 
olunması.

Bakı Bəyannaməsinin yekun nəticəsi strategiya və 
mexanizmi müəyyən'edən konkret fəaliyyət proqram ı oldu. 
Bu sənədlər milli və regional səviyyələrdə hazırlanmışdı. 
B M T "Zorakıhqla mübarizə və sabit sülh quruculuğu üçün 
qadınlarm  rolunun gücləndirilməsi üzrə əməkdaşhq siste- 
mi" adh uzunmüddətli proqramın həyata keçirilməsinə kö- 
mək göstərəcəyinə razılıq verdi. Göstərilən əməkdaşlıq 
proqram m m  məqsədləri bunlardır: - Hərbi konfliktlərin 
qarşısmm almmasmda və regionda sülhün bərqərar olması 
prosesində qadm lann  rolunun möhkəmiəndirilməsi; - Qa- 
dm lara qarşı zorakıhğın qarşısmm ahnması və ləğv olun-



ması üçün tədbirlərin lıazu'lanması; - Q adm lann , o cümlə- 
dən qaçqın lann və məcburi köçkünlərin lıüquqlarmnı qo- 
runması.

Bakı konfransm da girovlar haqda da məsələ qaldı- 
rılmış, 330-dək qadm m  və 60-dək uşağm taleyi diqqət mər- 
kəzində olmuşdur. "Azərbaycan qadm larm m  Bakı Assosa- 
siyası" qeyri-dövlət təşkilatı BM T-nin İnsan hüquqları üzrə 
Ali Kom m isarhğm m  Cenevrə ofısində bu məsələ ilə əlaqə- 
d a r  olaraq çıxış edmişdir. Qeyd olunan problemlə əlaqədar 
olaraq münaqişə dövrü ərzində qaçqm larm  və məcburi 
köçküniərin məsələləri ib  bağh 100-dən çox hüquqi sənəd 
qəbul edilmişdir.

1994-cü ilin m aym da atəşkəs elan olunmuşdur. Sülh 
müqaviləsinə dəfələrb cəhd edilsə hələ də konkret nəticə 
yoxdur. Münaqişə tərəflərinin, beynəlxalq təşkilatların da 
müdaxiləsi olmaqla, həm dövlət, həm də qeyri dövlət struk- 
turları səviyyəsində keçirtdikləri saysız görüşlərdə hələ ki, 
heç bir irəHləyişə nail olunmamışdır. T orpaq larm  işğalı ilə 
bütün insani hüquq lan  pozulmuş əhalinin əsas həssas qru- 
pu olan iqadmlarm münaqişədə zorlanma, cinsi təzyiq, 
məcburi hamiləhk, döymə, təhqir etmə haliarmı xüsusi 
qeyd etməliyik. M əhz PFP-nm  116-cı maddəsi bu kimi hal- 
lara qarşı çıxış edir. 1995-ci ildə BM T-nin 39-cu sessiyasm- 
da BM T Baş ICatibinin üzərinə qoyulan qadıniarm azad 
edilməsi məsələsini Pekin K onfransm da öhdəlik kimi üzə- 
rinə götürən Qətnamə hələ də icra olunmamışdır və Post- 
Pekin dövründə onun müddəti dörd dəfə uzadılmışdır (40, 
41, 42, 43, 44-cü sessiyalarda). 1998-ci ildə respublika 
Nazirlər Kabinetinin qaçqmlar, məcburi köçkünlər və 
əhalinin miqrasiya şöbəsi tərəflndən respublikanın bütün 
rayonlarını əhatə edən xüsusi sorğu keçirilmişdir. Bu sorğu 
nəticəsində qaçqm  və məcburi köçkün qadm larm  təhsili, 
məşğulluğu. sağlamhğı və yaş göstəriciləri təhlil olunmuş-



dur. Bu məlumatlara görə qaçqm və məcburi köçkün qa- 
dmlarm məşğulluğu müxtəlif rayonlar üzrə müxləlif şəkildə 
paylanmaqla 30% olmuşdur və onlarm arasmda kənd yer- 
ləri çoxluq təşkil edir. Bu qadm lann  16,4%-i müəllim, 
12,35-i tibb işçisi, 7,6%-i mədəniyyət işçisi, 41,1%-i kənd 
təsərrüfat işçiləri, 15,6%>-i isə digərləridir. Ümumilikdə gö- 
türdükdə isə qaçqm və məcburi köçkünlərin 419171 nə fəri 
qadm dır ki, bunun da  120265 nəfəri 28,7%)-i qaçqm, 
298906 nəfəri 71,3%-i köçkündür .

I998-Cİ ildə qaçqmlarm və məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli üzrə dövlət proqramı qəbul edilmişdir. 
Bu proqram dan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək bey- 
nəlxalq hum anitar təşkilatlarm, dünya dövlətlərinin kömə- 
yi və iştirakı olmadan həyata keçirmək mümkün deyildir. 
Beynəlxalq qurumlarm qaçqm  və məcburi köçkün ailələri- 
nə, o cümlədən, ilk növbədə - tənha və ailə başçısı olan qa- 
dmlara, yardım və kömək sahəsində respublikada geniş 
fəaliyyət göstərilir. Qaçqm və məcburi köçkün qadıhlarm 
milli tərkibi belədir: 399058 azərbaycanh, 375 rus, 1902 
kürd, 17677 türk, 159 nəfər isə digər millətlərin nümayən- 
dəsi. Qaçqm və məcburi köçkün qadm larm  15878-i ali, 
I9384-Ü orta  ixtisas, 85123-ü orta, 45397-i natam am  orta, 
75065-i ibtidai, 58059 nəfəri isə başqa təhsilə malikdir. Sta- 
tistika da göstərir ki, on lann  inkişaf potensialı yüksəkdir.

Yaş tərkibinə görə: 6 yaşma qədər 40597 nəfər: 7- 
17 yaş arası 73632 nəfər; 18-49 yaş arası 121619 nəfər; 50 
və ondan yuxarı 63060 nəfərdir. Ailə tərkibinə görə: 29484- 
ü çoxuşaqh ana; 4253-ü şəhid anası; 16948-i ailə başçısı 
olan qadm; 3595-i tənha qadm; 114229-u qız uşağıdn-.

Rəqəmlər aydm göstərir ki, hərbi münaqişə nəticə- 
sində zorakıhğa məruz qalma bu qadmlarm şəxsi həyat tər- 
zini də köklü dəyişmişdir., Pekin Platformasmm 210-233-ci 
maddələrində qeyd olunah "Qadmlarm insan hüquqları"



müddəasında olan əsas hüquqlardan - yaşayış yerindən, iş 
yerlərindən, təhsil almaqdan, dinc ailə münasibəti qurm aq- 
dan, ən əsası insan kimi inkişafdan m əhrum  etmişdir. Əha- 
Ünin bu hissəsinin daha çox qayğı və müdafıəyə ehtiyajı 
vardır. Bu qadm larm  ümumi saymm böyük hissəsi özü ailə 
başçısı olan, tənha, kimsəsiz şəxslərdir.

Realhq göstərir ki, qaçqm  və məcburi köçkün qa- 
dm larm  böyük bir hissəsi yoxsuUuq və işsizUklə mübarizə 
apara raq  norm al həyat tərzini, çətinhklə də olsa yaşamaq 
uğrunda mübarizədə öz əsil peşəsini, sənətini, savadmı, qa- 
dm a uyğun qabiUyyətini itirmiş xəstə, cavan ikən qocal- 
mış, gücsüz və ağır psixoloji gərginUk vəziyyətindədir. On- 
larm içərisində olan gənc qızlar isə xüsusən fıravan həyat 
tərzindən m əhrum  oİub, sosial bəlalar, məhrumiyyətlərlə 
üzləşir və PFP-nm  259-285-ci maddələrində göstərilən "Qız 
uşaqları"nm vəzifə və hüquqlarm dan m əhrum durlar. On- 
lan n  əksəriyyətinin təhsilə, tibbi xidmətə, qidaya, geyimə 
və informasiyaya ehtiyajı vardır.

Lakin buradaca qeyd edək ki, bu qadm  və qızlar 
dövlətin sülh məramlı gedişlərinə böyük ümidlə yanaşaraq, 
öz doğm a torpaqlarm a qayıdacaqları günü gözləyirlər.

Oadınlara qarşt zorakılıq. Pekin Bəyannaməsinin 
113-cü bəndində deyilir: "Qadmlara qarşı zorakıhq termini 
qadm m  fıziki, cinsi və psixoloji sağlamhğma ziyan, əzab- 
əziyyət gətirən cinsi əlamət əsasında hər cür zorakılıq aktı 
deməkdir".

Bu həqiqətdir ki. tarixən Azərbaycanda mənəvi, 
adətlərə görə qädm  xüsusi hörmət sahibi olmuş, ailənin na- 
m usu hesab edilmişdir. Qadm, o cümlədən də, əsasən qızlar 
xüsusi o laraq kişi cinsi tərəfmdən himayə olunub qorun- 
m uşdur. Təbii ki, nəinki cəmiyyətdə, həm  də ailədə 
müəyyən zorakıhq nümunələrinə daima rast gəUnmişdir. 
Son illərin dəyişiklikləri ailə-cəmiyyət zəminində bütün



cinsləri obyektiv və subyektiv səbəbiər üzündən zorakılığa 
məruz qoymuşdur. Respublikanın müstəqillik qazandıq- 
dan  sonra üzləşdiyi çoxsayh problemlərin təzahürü daha 
çox ağu'hğı qadm larm  çiyninə qoymuşdur. Müharibədə 
çöxlu sayda kişi itkisi, ölümü kütləvi surətdə zorakıhq əla- 
məti yaratmış, insan bir insan olaraq bütün həyat vasitələ- 
rindən m əhrum  olunmuş, tarixi adət-ənənələrə söykənən 
vərdişlər zərif qadmı bərkitmiş, belə deyək ki, "kişiləşdir- 
miş" dir. Ən yaxmı və yaxud tammadığı fərd tərəfmdən ha- 
radasa və kimlərinsə vasitəsilə törətdikiəri təhlükə, qorxu 
və ya zorakıhq hallan  qadm m  normal inkişafmda ən bö- 
yük maniədir.

Azərbaycanda keçirilən sosioloji sorğular təzahür 
edən zorakıhğm müxtəlif formalarmı aşkarladı. Onlara: 
müharibə nəticəsində baş verən kütləvi zorakıhq; ailə-məi- 
şət zəminində ailə zorakıhğı; iş yerində zorakıhq; flziki mə- 
nəvi və cinsi mənəvi zorakılıqlar aiddir. Ailə-məişət zəmi- 
nində olan zorakılıq faktları, milli adətlərdən irəli gəlir, 
ənənəvi olaraq heç də statistikada daim dəqiq əksini tap- 
mır. Ailə daxili problemlərin açıqlanması çox nadir hal- 
larda aşkarlanır. Ailədə kişi cinsi (ata-qardaş-ər-oğul) 
tərəfmdən fıziki zorakıhğm səviyyəsi 26,1% təşkil edir. 
Qadm lar ən çox mənəvi zorakıhğa məruz qalu'lar - 61,3%.

Əlbəttə, X X  əsrin əvvəllərində bu nəticələr tərsinə 
idi. Son illər ərzində ictimai-siyasi mühitin dəyişməsi digər 
təzyiq formalarım da  yaratdı. Şəhid vermək, ailəyə başçıhq 
etmək, tənha qalmaq qadını iqtisadi çətinliklərlə üzbəüz 
qoydu. Digər tərəfdən, bürokrat məmurlarm "sənin şəhi- 
dini mənmi öldürmüşəm" tipli soyuqqanh münasibəti də 
qadınm mənəviyyatmı ”zorladı".

Daxih İşlər Nazirhyinin 2000-ci ilə olan məlumatına 
görə qadm lara qarşı 1062 cinayət hadisəsi qeydə ahnmış- 
dır. Bunlardan 46-ı zoıiam a və onlara sui-qəsd cəhdi; 31-i



qəsdən adam  öldürmə və qəsd; 20-i sağlamlığa ağır zərbə 
vurma; 83-ü az ağır zərbə vurma; 18-i soyğunçuluq; 13-ü 
dəbduzluq; 69-u xuliqanlıq və s-dir. 1180 nəfər qadm  cina- 
yət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlardan 15-i qəsdən adam  
öldürmə və ona sui-qəsd; 89-u şəxsi və d ö v b t  əmlakını 
oğurlama; 91-i dələ-duzluq; 122-i xuliqanlıq; I 86-1 nar- 
kotik vasitələr saxlanması, yayılması və s-dir.

Türkiyədə və Birlləşmiş Ərəb Ə m rlikbrində 43 qa- 
dm fahişəliyə, 3 nəfər isə narkotik m ad d əb r  yaydığma gö- 
rə həbs edilmişdi. O cüm bdən, bir neçə gecə barlarm da yo- 
luxucu xəstəlik daşıyan 32 qadm müəyyən edilmiş və xəstə- 
xanaya göndərilmişdi. Bakı şəhərində isə ümumilikdə 433 
qadm  müalicə üçün xəstəxanaya göndərilmiş və onlardan 
400 nəfərinin m üxtəhf növ dəri-zöhrəvi xəstəlikbıinə yo-
luxması müəyyən edilmişdi.

Q adm  Əm ək İslah Koloniyasında qadın lar arasm da 
keçiribn sorğuya əsasən onları cinayətə sürükbyən səbəb- 
b r b e b  açıqlanır: "bir tikə çörək ucundan" narkotik  m addə 
satışma cəlb olunub; müəyyən təzyiq ciltmda cinayətkar 
qrupa qoşulub; xırda xuliqanlığa görə; ailə-məişət zəminin- 
dəki p roblem brlə  əlaqədar.

M əlum dur ki, fahişəlik qadınm öz şəxsi işi sayılır və 
qanunla təqib edilmir. Lakin fahişəxana saxlamaq, qız və 
qadmları müəyyən v a s i tə b rb  ə b  alıb vasitəçilik etmək ci- 
nayət hesab o lunur və Azərbaycan Respublikası CM -nin 
299-cu maddəsi i b  cəzalandırılır. Azyaşhları fahişəliyə cəlb 
etmə CM -nin 215-ci, 16 yaşmadək şəxsb cinsi əlaqədə ol- 
ma 1 1 1 -ci m a d d ə b r ib  cəzalandırılır. 2 və ya daha  çox ar- 
vad saxlamaq CM -nin  130-cu, qadmı zorla qaçırm a 129- 
cu, qorxutm a və zorla məcburi nigaha sövq etmə 128-ci 
m addəbri  ib  tənzim olunur. 1996-cı ilin m aym da Azərbay- 
can da "İnsanlarla ticarət və üçüncü şəxsbr tərəfmdən fahi- 
şəliyin istism anna qarşı mübarizə haqqmda" Konvensiya-



ya qoşulmuşdur. İnsana-qadına fiziki təzyiq onun psixi 
aləminə, dünya görüşünə yəqin ki, öz təsirini göstərir. Qa- 
dm və kişi mənəvi zənginliyi, əxlaqi saflığı, fıziki kamilliyi 
özündə birləşdirməli və inkişaf etdirməlidirlər.

Ermənistanla münaqişə nəticəsində qız və qadm lara 
qarşı ən ağrılı təcavüzlər edilmişdir. Azyaşh qızlarm vali- 
deynlərinin gözü qarşısmda zorlanması, uşaqlann öldürül- 
məsi, südəmər körpəli ana lann  döşlərinin kəsilməsi, qad;n- 
larm kürəklərinə qaynar samovarlar bağlanması faktlan  
bəşəriyyətdə görünməmiş zorakılıq aktlandır. Düşmən əli- 
nə əsir düşməmək naminə intihar hökmu seçən, qayalar- 
dan  özünü a tan  qız-qadmm haqqmm zorlanması faktlan 
reallıqdır. Bu gün əsirhkdə girov olan 300-dən çox qadm m  
ən ağır işgəncələrlə ləyaqət və şərəfmin tapdalanması, zorla 
doğuzdurulması ən qatı zorakıhqdır. Bu isə PFP-nm  "bə- 
rabərlik, sülh və inkişaf yolunda" ( 1 12-ci maddə) çağırışına 
təmamilə ziddir.

Azərbaycan insan hüquqlarma aid 20-dək beynəl- 
xalq Konvensiyaya imza atmışdır. 1995-2001-ci illər ərzin- 
də verilən amnistiyaya görə minlərlə əhv olunanlarm ara- 
smda qadm lar da vardır. Hər insana həyatmm ilk am ndan 
verilən hüquqlar onun insan hüquqları və əsas azadhqlan- 
dır, on lann  qorunması və həyata keçirilməsi üçün şərait 
yara tm aq  hökumətlərin vəzifəsidir (PFP, 210-cu maddə).

Oadm və voxsulluq. İnsan həyatı çox şaxəli, müxtə- 
lif istiqamətlidir, insanm yoxsulluğu da belədir. Pekin Plat- 
formasmm A fəsHnin, 47-68-ci maddələri "Qadm və yox- 
sulluq" adlanu'. İnsan yoxsulluğu indeksinin təhlilinə əsa- 
sən, belə nəticə ahnn' ki, əhalinin bir hissəsi yoxsulluğun 
ağu’ təzahürləri ilə üzbəüz qalmışdu'. İnsanm kifayət qədər 
qida almaması, nıüxtəlif xəstəhklərə qarşı tibbi müdaxİIəyə 
ehtiyacı, əsasən də əhalinin qaçqm və məcburi köçkün tə- 
bəqəsinin çadu' həyatı, adamlarm  vaxtmdan qabaq ağır



xəstəlik tapm ağı və bir çox hallarda ölümli ilə nəticəbnir.
Azərbaycanda İnsan İnkişafı H aqqm da 2000-ci il 

hesabatm da ekspertlərin fikrinə görə əhalinin 70%-i yox- 
SLilİLiq həddindən aşağı yaşayır. Yoxsuiluğun m eydana gəl- 
məsi səbəbləri:

- bir sistemdən digər sistemə keçid; - yeni bazar iqti- 
sadiyyatı; - hərbi münaqişə və əhaUnin bir hissəsinin qaç- 
qın, köçkün vəziyyəti; - işsizlik, iqtisadi əlaqələrin dağü- 
ması; - sosial müdafıə sisteminin zəifliyi.

Bu illər ərzində neft sənayesi inkişafına böyük sər- 
mayələr qoyuluşu artsa da insanlarm yoxsulluq səviyyəsi 
eynilə qalm aqdadır. Beynəlxalq Bankm təşkilatçıhğı ilə 
respublikada "Yoxsulluğun azaldılması haqqm da" Dövlət 
proqram ı hazırlanmışdır. RespubUkanm bütün əsas iqtisa- 
di və sosial sektorlarm dakı işçi qruplar öz təkHf və yardım- 
lan ilə bu P roqram da iştirak edirlər. Yoxsulluğu aradan  
qaldn'mağm ən mühüm göstəricisi məşğulluq sahələrinin 
artn'ilması, işsizliyin aradan  qaldn'ilması məsələsidir. 20 0 1- 
ci ilin rəsmi statistikasma görə ölkədə 4694400 nəfər insan 
əmək qabiliyyəth idi. Aşağıda verilmiş cədvəldə həmin ildə 
respubhkada məşğulluq və işsizüyin göstəriciləri ilə tamş 
olaq:

Hesablama M in nəfərlə Faizlə
Cinsi bölgü Qadınlar Kişilər Qadıııiar Kişilər

MəşğLil əhali 1770 1945 48 52
Qeydiyyata alınan 
işsizlər

26 22 54 46

Iqtisadi fəal əhali 1796 1967 48 52
Işsizliyin səviyyəsi 1,5 1,1

Diqqətə çatdıraq ki, işsizhk səviyyəsi yalmz, iş aİ 
maq üçün məşğulluq idarələrinə rəsmi müraciət etmiş şəxs 
lərin sayı ilə verilmişdir. Bir çox zavod və fabriklərin, iqti



sadi s trukturlann  dəyişməsi, müvəqqəti işləməməsi nəticə- 
sində həmin müəssisələrin işsiz qaİmış işçiləri, işsizliyə görə 
müavinət almayanlar, qaçqmhq və məcburi köçkünlül< nə- 
ticəsində adı siyahıya düşməyənlər bu statistik məlumatlar- 
da qeydiyyatda yoxdurlar.

R espublikada  1999-cu i ldə  qəbul edihTiiş yeni 
"Əmək Məcəlləsinə" əsasən əsHndə əmək və məşğulluq 
haqqm da "cinsi" əlamətə görə ayn-seçkiliyə yol verilməmə- 
hdir. Əmək haqqı səviyyəsinin yaşayış tələbatmı tam təmin 
etməməsi, yeni açılmış özəl sektorlarda daha çox gənc qız- 
lara, əsasən isə kişi işçi qüvvəsinə üstünlük verilməsi, əya- 
lətlərdə - kənddə iş yerlərinin azhğı, müstəqil qadm fermer 
və biznesmenlərin az olması, kredit və ssuda götürmə sahə- 
lərində qadm lara qarşı ayrı-seçkilik haUarı da mövcuddur.

Göstərilən neqativ hallann getdikcə dövlətin "Yox- 
sulluğun azaldılması Proqram ı"nda da öz əksini tapması 
sabaha optimist yanaşma doğurur. PFP-nm bu sahədə 
məqbul saydığı prioritetlər tədricən dəstək tələb edəri tələ- 
batlar kimi dövlət və qeyri döviət strukturları tərəfmdən, o 
cümlədən beynəlxalq təşkilatlarm köməyi ilə düzəhııəyə 
doğru yönəlmişdir. R espubhkada qəbul edilən qanun və 
qərarlardan əsas məqsəd qadm larm  əmək prosesinə daha 
fəal daxil olmasıdır. Bunun üçün davamlı əmək rejiminin 
tətbiqi, evdar qadm lar (bura əhl və qocaları da aid etmək 
ohır) üçün müəyyən ödənişh ev təsərrüfatında zəhmət üsu- 
lunun yaradılması (bişirmə, tikmə və s.), məişət tipli yeni iş 
yerlərinin açılması, müasir peşələrin öyrədilnıəsi üçün 
pulsuz kurslar açılması kimi hallar prioritet götürülür. 
YoxsuIIuq probleminin müəyyən qədər aradan galdırılma- 
sı üçün beynəlxalq təşkilatlann köməyinə ehtiyac vardır. 
Respublikanm qoşulduğu 47 Beynəlxalq Sazişdən l3-ü 
qadınlarm əmək və məşğuUuğu problemlərinə aiddir.



Qadınların qanuııvericiUk orqan lann ın  işində və 
qərar qəbul olunması prosesində iştirakı. Siyasi qərarların 
qəbulunda mövcud olan bərabərlik prinsipləri elə bir 
qüvvədir ki, onsuz dövlət siyasətinin formalaşmasında real 
bərabərliyin əldə edilməsi mümkün deyildir ( PFR , 181-ci 
maddə). Önəmli faktdır ki, Azərbaycanm müstəqillik 
aktm ı 1991-ci ildə o dövr Ali Sovetin sədri vəzifəsini 
daşıyan - q ad m  ( E lm ira  Q afa rova  ) imzalamışdır. 
Azərbaycanda qanunvericilik sahəsində qadm larm  təmsil 
o lunm a səviyyəsi belə idi:

r I 1 ^
Sayı Faiz lə

l  t i ə r
O ad ın la r K iş ib r O ad ın la r Kişilər

1985 179 271 40 60

1990 15 335 4 96

1995 15 109 12 88

2000 13 111 11 89

Sovet dövrünün süni bərabər hüquqluğa əsaslanan 
planlaşdırma siyasəti nəticəsində parlamentdə qadmlar 
40%-lə təmsil olunurdusa, bu gün Milli Məclisdə 13 qadm 
təmsil o lunur (10,6%). Milli Məclisin sədrinin müavinlərin- 
dən biri və parlam entdə fəaliyyət göstərən 11  komissiyadan 
1-nin sədri və 2-nin sədr müavini qadmdır. Mərkəzi Seçki 
Komissiyası sədrinin I müavini qadmdır.

2001-ci ilin yanvarm dan Azərbaycan A vropa Şura- 
smm üzvüdür. Respublikam Avropa Parlamenti nüma- 
yəndələri tərkibində 2 nəfər qadm millət vəkili təmsil edir. 
Q adm  Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini 
M .Ö m ərova 2001-ci ildə A vropa Şurasmm Kişilər və 
Q adm lar A rasm da Bərabərlik Komissiyasmm Büro üzvü 
seçilmişdir. Eyni zam anda , 2001-ci ilin d ekab ırm da  
Azərbaycanda "Ombudsman" (xalq müvəkkili) haqqm da 
qanun  qəbul olunmuş və E.Süleymanova respublikanm ilk



Om budsm anı seçilmişdir.
İcra Hakimiyyəti aparatlarm da qadm məsələsi ilə 

məşğul olan şöbələrin yaradılması haqqm da Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 aprel 2000-ci i 
tarixli xüsusi qərarı mühüm əhəmiyyətə malikdir.

1999-cu ildə keçirilən bəiədiyyə seçkilərində 486 
qadm  bələdiyyə üzvü seçilmişdir. Respublikada rayon icra 
başçısmm cəmi 3-ü ( 3,6%-i ) və 22 rayon icra başçısmm 
müavini qadmlardır. R ayon  İcra Hakimiyyətində işləyən 
577 şöbə müdirindən 55 nəfəri, yəni 9,5%-i qadmdır.

Təhsil və səhiyyə sistemində çahşanlarm  
əksəriyyətini q ad m la r  təşkil elsə də, 82 təhsil şöbə 
m üdirindən yalnız 7-si (8,5%), 4028 o r ta  məktəb 
direktorundan isə 669-u (18,9%) qadındır. Təhsil Nazirinin 
müavinlərindən biri də qadhmdır. Respublikada fəaliyyət 
göstərən 82 səhiyyə şöbəsinin yalnız 8-nə ( 10%) qadm  
rəhbərlik edir. Səhiyyə sahəsində yüksək vəzifələrdə ç^Iışan 
88 nəfərİn 5-i qadındır. Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Test-İm tahan Komissiyasmm sədri də qadındır.

Məhkəmə hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2-si 
qadm, 3-ü kişidir, o cümlədən bu sahədə işləyənlərin 15%- 
ni qadm lar təşkil edir. Son dövrlər artıq qadm polislər də 
formalaşmışdır. Ümumilikdə nazirliklərdə 6,2%, idarəçi- 
likdə 30% qadın təmsil olunur.

Xarici İşlər Nazirliyi sistemində səfırlərin arasmda 
qad ın lann  sayı 10%, ümumilikdə diplomatik korpusda isə 
1 1 %-ə yaxm təşkil edir.

Təhsil və qadınların peşə hazırlığı. Azərbaycanm 
təhsil sistemi tarixən hum anist mahiyətdə, maarifçilik 
ənənələrinə və bəşəri dəyərlərə sadiq olmuşdur. Təhsilin 
ink işafında q ad m la rm  xüsusi yeri vardır. Pekin 
P la tfo rm asınm  69-88-ci m addələrinə uyğun o iaraq  
A zərbaycan R espublikasın ın  təhsil sistemində plan, 
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proqram , peşə hazırlığı və işlə təminin həyata keçiril- 
məsində qadnılarm iştirakma qanuni imkan yaranmışdır.

1992-ci ildə, müstəqilliyin ük ilindən qəbul edihııiş 
'Təhsil haqqm da Q anun"a  və 1995-ci ildə qəbul olunmuş 
Konstitusiyaya əsasən, cinsindən asıh olmayaraq bütün 
uşaqlara 6 yaşm dan etibarən 11  illik icbari təhsilalma 
hüququ veriHr. Təhsil Q anununun  yeni islahatlarla bağh 
dəyişiliklər edihniş layihəsi hazu'lanmışdır. İcbari təhsil 
pulsuzdur. Dövlət tədris müəssisələrində pulsuz təhsillə ya- 
naşı, pullu təhsil də nəzərdə tutulur. Özəl təhsil sahələrində
isə təhsil haqqı ödənişlidir.

Təhsil sistemində islahatlar aparılması üçün 1998-ci 
ildə yaradılan Dövlət Komissiyasmm rəyi göstərir ki, icbari 
təhsil sistemində gender tarazlığı pozulmamışdn'. Təbii ki, 
maddi vəziyyətin mənfı təzahürlərinin göstərdiyi hallar 
mövcuddur. Bu hal hər iki cinsdən olan uşaqlarm təhsil 
almasma çətinlik yaradn-. Belə ki, kitab almağa, geyimə 
vəsait olmadığı üçün bir çox valideyn uşağmı təhsillə təmin
edə bilmir.

Keçmiş Sovetlər İ t t i faqm da  q ad m la rm  məşğul 
olduğu bir sahə də məktəbəqədər tərbiyə ocaqları idi. B li 
tipli iş yeri qadm a ikitərəfli sərf edirdi: o həm uşağmı bu 
tərbiyə müəssisəsinə verir, həm də özünün işlə təminatı 
ödənilirdi. Bu tipli tərbiyə sistemi - körpələr evi, uşaq 
baxçaları və s. iqtisadi s truk tu run  yeniləşməsi ilə öz 
formasmı dəyişdi. Belə tərbiyə ocaqları ya müəssisələrin 
daxilində. ya da sərbəst formada, yəni ödənişli olaraq 
yaradıldı. Köhnə sistemin dağılması nəticəsində minlərlə 
qadm  işsiz qaldı. Bu hallar texniki peşə məktəbləri üçün də 
xarakterikdir. Respublikada ödənişli kollec, gimnaziya və 
litseylər fəaliyyət göstərir. Belə vəziyyət alternativ təhsil 
sistemində güclü rəqabət yaratsa da, digər cəhətdən, az 
təminatlı ailələrin u şaq la rm m  yaxşı təhsil a lm asm da



məhdudiyyətləi' yaradır.
1998-ci ilin əvvəlində qadınlann təhsil səviyyəsi belə 

idi; 24% ali; 33,7% orta  ixtisas; 33,9% ümumi orta 
təhsillilər idi. ümumi orta təhsiH olmayanlar 8,4% təşkil 
edirdi. 1999-cu il siyahıyaalmasmm nəticəsinə görə 15 yaş- 
dan yuxarı əhalinin savadhhq səviyyəsi qadm lar arasmda 
98%, kişilər üçün isə 100%-dir. 2000-2001-ci tədris ilinin
əwəlinə dövlət o r ta  ixtisas məktəbləri şagirdlərinin tədris 
müəssisələrinin sahə ixtisaslaşması üzrə bölgüsünə görə 
28400 qadm  cinsi və 12800 kişi cinsi təşkil edir və yaxud 
69% qadm , 31% kişidir.

Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycan qadm m m  
ümumi təhsil səviyyəsi yüksəkdir. Lakin müharibə faktoru, 
onun nəticələri respublikada təhsilin səviyyəsinə də mənfı 
təsir göstərmişdir. Azərbaycanm işğal olunmuş ərazilərin- 
də 12000 yerlik 242 uşaq bağçası və körpələr evi; 117000 
şagirdin təhsil aldığı 616 ümumtəhsil məktəbi, 21000  yerlik 
4 kollec, 34 məktəbdənkənar müəssisə və ali məktəblərin 
fılialları itirilmişdir. 20000-dən çox müəllim, o cümlədən, 
qadm  müəlUmə qaçqmdır. Beynəlxalq hum anitar təşkilat- 
larm köməyi ilə çadır düşərgələrində, yığma evlərdə mü- 
vəqqəti məktəblər yaradılmış, qismən də olsa çətinlik dəf 
o lunm uşsa da, təhsil prosesi tam  həJl edilməmişdir.

# ___ ___  »

Y U N ISEF-in  dəstəyi ilə çadırda məskunlaşmış 3-6 yaşlı 
uşaqlar üçün yarı funksional mərkəzlər açılmışdır, eyni 
zamanda, onlara psixoloji kömək göstərilir.

Dövlət Statistika Komitəsinin 1998-ci il məlumatma 
görə təhsil sahəsində çalışan qadm və kişilərin nisbəti 
66,9% və 33,1% təşkil etsə də, göstərdiyimiz kimi, inzibati 
idarəetmə sahəsində əksinə, yenə kişilər üstünlük təşkil 
edir. Rəhbərlik səviyyəsində təhsildə kişilər 6/1 nisbəti kimi 
üstünlük əldə etmişdir. AU məktəblərə qəbul hər 10000 
nəfərə 148 təlabədən (1990) 112 tələbəyə (1999) enmişdi.



Tələbələrin təxminən 41%-ni qadınlar, 59%-ni isə kişilər 
təşkil edir.

Alim q ad m la rm  da  vəziyyəti keçid dövründə 
mürəkicəbləşmişdir. 1998-ci ilin m əlum atm a əsasən elmi- 
tədqiqat sahəsində məşğul olanlarm 40,8%-i qadm , 59,2%-
1 kişi idi. 2000-ci ilin axn-ma elm sahələri üzrə asp iran tlann 
35%0-i qadm , elmlər namizədlərinin 44%-i qadm, 56%o-i 
kişi, elmlər doktorlarm m  7%-i qadmdu'. Elmə aynlan  
xərcbrin  azaldüması həm kişilərin, həm də qadm larm  bu 
sahədən uzaqlaşmasma gətirib çıxanr. Bu sahənin yüksək 
intelektual potensiala və təhsilə malik olan insanlan öz 
həyatı tələbatlarmı, aldıqları əmək haqqı müqabilində, 
bazar iqtisadiyyatma uyğunlaşdıra bilmirlər. Hökumətin 
bu sahəyə ayn'dığı maliyyə vəsaiti islahatlar aparmağa, 
yeni elnıi mərkəzlər yaratm ağa İmkan vermir. DÖvlət 
tərəfindən maliyyələşən elmi tədqiqatlar, o cümlədən 
gender, q a d m  məsələsi və qadm  problem lərin in  də 
araşdırdm ası prioritet sahələrə daxildir. R espublikada 
gender assim etriyasm m  tədqiqi ilə ə laqədar  Q adm  
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində Elmi Araşdırm a 
Mərkəzi yaradılm asm a zəruri ehtiyac vardır. Təhsilin 
bütün  pillələrində uyğun təhsilalm a im k a n la rm a  yol 
açılması da vacib amillərdəndir.

Qadm və səhiyyə. İnsanlarm sağlamhğmm qorun- 
ması ə tra f  mühitin mühafizəsi, işlə təmin olunması, tərbiyə 
və təhsil alması, q ida ilə təmin olunması, ona tibbi və sosial 
yardım göstərilməsi ilə şərtiənir. Məlum SQvet dövrünün 
səhiyyə sisteminin dağılması, m üalicə-profilaktika 
sahələrinin lazmıi avadanlıq, dərman preparatları, müasir 
texnika və ehtiyatlaıia təchiz olunmaması və müharibə 
amih də öz təsirini göstərir. Beləliklə, səhiyyənin real vəziy- 
yətini görürük. 2 0 0 1-ci ilin son məlumatlarma görə ölkədə 
16400 qadm. 10600 kişi həkim vardn', yəni 61%>-i qadm, 
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39%-i kişi. Statistika göstərir ki, səhiyyə sistemi qadm lann  
peşə kimi seçdiyi əsas sahələrdən biridir.

Ölkədəki iqtisadi və sosial dəyişikliklər, həmçinin 
m-üharibə amili qadmlarm səhhətinə, əsəb sisteminə əsash 
mənfı təsir göstərmişdir. Təsadüfı deyildir ki, 2000-ci il 
m əlum atm a görə 2430 nəfər qadm da X X  əsrin bəlası hesab 
olunan bədxassəli şiş xəstəliyi qeydə ahnmışdı. Bu da 
həmin xəstəliyə düçar olmuş insanlarm 51%-ni təşkil edir.

I995-Cİ ildən ölkədə başlanan özəlləşmə prosesi 
tibbi xidməti də əhatə etdi. Ödənişli müalicə, tibbi xidmət 
yoxsulluq vəziyyətində olan əhali üçün heç də münasib 
deyildi. Onlar imkansızhq ucbatmdan yaxşı qidalanmadıq- 
lanndan , xəstəliyə tutulduqhu'i ilk anlardan bu xəstəHyə 
qeyri-ciddi yanaşır, müalicə etdirə bilmir, sonra da  ağır fə- 
sadlarla üzləşirdilər və bir-çox hallarda bu, ölümlə nəticələ- 
nirdi.

R espub likada  qadm lar  tərəfindən kontras-eptiv 
üsullardan çox az istifadə olunduğu üçün, hamiləHyin qar- 
şısı adətən ya abortla, ya da bəzi hallarda türkəçarə 
vasitələrlə ahnırdı. 2000-ci ildə 17500-ə qədər abort halı 
qeyd ohmmuşdu. Doğuş zamanı ana və uşaq Ölümünün 
vəziyyəti belədir: 1995>ci ildə ana ölümü 37 nəfər idisə, 
I996-CI ildə - 44; 1997-ci ildə - 31; 1998-ci ildə - 41; 1999- 
cu ildə “ 43; 2000-ci ildə 38 nəfər olmuşdur. 1996-cı ilə 
nisbətən 2000-ci ildə 6 nəfərin azalması uğur olmasa da hər 
halda müəyyən irəliləyişdir. Uşaq ölümü isə 1995-ci ildə 26 
nəfər; 1997-ci ildə - 21; I998-ci ildə - 18; I999-cu ildə - 17 
və 2000-ci ildə 14 nəfər olmuşdur. Getdikcə azalan nəfərlər 
az da olsa yenə müsbət haldu'.

Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün 
işləyən qadm lara 126 təqvim günü (doğuşdan əvvəl 70 və 
doğuşdan sonra 56 təqvim günü) müddətində ödənişli 
məzuniyyət verihr. İki və ya daha çox uşaq dogulanda



məzuniyyət 180 təqvim  günü (70+110), doğuş çətin 
olduqda isə 156 (70+86) təqvim günü müddətinə verilir. 
Analarm  və uşaqlarm mühafızəsi üçün, habelə təhsil və 
yaradıcılıqla əlaqədar Azərbaycan Respublikası KLonstitu- 
siyası sosial məzuniyyətləri təsbit edir. Həkimlərə, orta  tibb 
işçiləri və əczaçılara 30 təqvim günü məzuniyyət veriUr.

İlkin uşaqhq dövrünün insanm sonrakı inkişafmda 
xüsusi yeri vardır. Buna görə hamiləhk və körpəlik dövrü- 
nün mühafızəsi dövlətin və səhiyyə sisteminin əsas prioritet 
məqsədi olmalıdu'. Sovet dövründən qalnuş qadm  məslə- 
hətxanaları, doğum evləri və uşaq pohklin ikalan  köhnəl- 
dikləri üçün təmirə ehtiyacları vardır. Əksər yerlərdə isə ye- 
nilərinin tikintisi vacib məsələlərdən biridir. Bakı şəhərində
I999-gu ildə bütün müasir avadanhqlarla  təchiz edilmiş, 
ödənişli ilk özəl M am ahq  və Ginekologiya Mərkəzi açıl- 
mışdu'.

Əhalinin yerdəyişməsi, işsizhk, narkom aniya və 
əxlaqsızlıq hallarmm təsiri insanlarm bir sıra xəstəhklərə, 
eləcə də QİSÇ-ə yoluxmasma səbəb olur. 2000-ci iHn 
məlumatma görə 270 qadm  və 240 kişi siflisə yoiuxmuşdu.
1999-cu ildə 7 azərbaycanhda və 17 əcnəbidə (Bakıda işlə- 
yən və təhsil alan) QİSÇ aşkar edilmişdi. Son illər QİSÇ-ə 
qarşı Azərbaycan Dövlət Mərkəzində 60 nəfər azərbay- 
canh və 20 nəfər əcnəbi şəxs bu xəstəliklə qeydiyyatdan 
keçmişdir. Onu da əlavə edək ki, bəzən anonim  müalicə 
haUarı da mövcuddur. Bu da  faktdır ki, Azərbaycanda 
tarixən belə xəstəUklərin gizlədilməsi ənənəsi və ya 
türkəçarə ilə müalicəsi mövcud olmuşdur.

Digər mühüm bir faktı göstərək ki, səhiyyə sistemin- 
də də qadm lar çoxluiq təşkil edir və bu fərq gender tarazlı- 
ğmm mütənasib olmadığmı göstərir. Ümumiyyətlə isə sə- 
hiyyə sahəsində də xüsusi islahatlara ehtiyac olduğu üçün 
buna  beynəlxalq təşkilatlarm dəstəyi gərəkdir. Müharibə



fəsadlan ilə əlaqədar olan psixoterapevtik məsJəhətxanala- 
rın bütün şəhər-rayon-kənd yerlərində yaranması zərurət- 
dir. Beynəlxalq təşkilatlann köməyi nəticəsində respubli- 
kaya gətirilən dərman ləvazimatı da köməkçi vasitə kimi 
insan sağlamlığmm qorunm asm da bir vasitədir. İçməli su- 
yun təmizlənməsi və ə tra f  mühitin təmizliyi də vacib amil- 
dir. Əhali arasında qadm  səhətinin qorunmasmm vacibliyi 
haqda mütəmadi olaraq televiziya verilişləri apanlması, 
seminarlar keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qadınlar və iqtisadiyyat. Iqtisadi yüksəHş insanın, o 
cümlədən qadnım rifah hahm n inkişafı üçün başhca amil- 
dir. Azərbaycanda qadm lar və kişilər iqtisadiyyat sahəsin- 
də, qazanc əldə etmək, öz həyatı tələbatlarmı ödəmək mə- 
sələsində qeyri-bərabər imkanlarla üzləşirlər. Belə ki, qey- 
ri-rəsmi məlumatlara görə, bir milyondan çox insan işsizh-
yə görə respubhka hüdudlarmı tərk etmişdir. Bunun nəticə-

t

sində iqtisadi tənəzzül qadm lara kişilərdən daha çox zərbə 
vurmuş, məsuliyyət on lann  üzərinə yüklənmişdir. Xırda 
küçə ticarəti ilə məşğul olan, imkanh ailələrdə işçi qüvvəsi 
kimi çahşan və dövlət büdcəsindən mahyyələşən təşkilat- 
la rda  işləyən q ad m la rm  həyat səviyyəsi qənaəlbəxş 
deyildir.

2000-ci ildə fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyən- 
lərin saymı ümumilikdə gender bölgüsü ilə götürsək 556045 
nəfəri qadm  və 661742 nəfəri kişi idi. Bu da paralel olaraq 
46% və 54% edir. 2000-ci ildə istehsalatda sahələr üzrə 
zərər çəkənlərin ümumilikdə 4-ü qadm, 173-ü kişi; ölənlərin 
sayı isə 37 nəfər idi ki, onlarm  da hamısı kişi olmuşdur. 
Q adm lann  daha çoxu hum anitar meylli sahələrdə işləyir. 
Bu isə ölkədə gender disbalansı yaradır. İqtisadiyyatın 
bank sistemi, vergi, ağır sənaye, balıqçıhq, tikinti və s. kimi 
sahələrində qadm lar çox az təmsil olunurlar.

Iqtisadiyyatda qadm m  rolunu artırmaq üçün mey- 
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vəçilik, baramaçılıq, tərəvəzçilik, bahqçılıq, tütünçülük, 
pambıqçılıq, xalçaçılıq kimi xüsusi qadın əməyi tələb olu- 
nan sahələrə diqqəti yönəltmək zəruridir.

Qadınlar və kütləvi informasiya vasitələri (KIV).
Dünyam bütün sivil ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan- 
da da hər bir vətəndaş öz düşüncələrini şifahi və yazılı for- 
mada, siyasi və fəlsəfı konsepsiyalarla, bədii obrazlarla 
KİV-də çap etdirmək, eyni zam anda radio və televiziyada 
demək və göstərmək im kanm a malikdir. Respublikada 
nəşr edilən qəzet və jurnallarm  müxbirlərinin təxminən ya- 
nya  qədərini qadmlar, o cümİədən gənc qızlar təşkil edir. 
Dövlət və özəl universitetlərin jurnaUstika fakultələrində 
təhsil alan tələbələrin də əksəriyyəti qızlardır

Respublikada qadm lara  həsr olunmuş "Azərbaycan 
qadmı", "Xatun", "Qadm dünyası", ”£1" və "Genderşünas- 
hq" jurnalları, "Qadm və cəmiyyət", "Səmavi" və "Qadm 
dünyası" adh qəzetlər nəşr olunub. Q adm  KİV Baş redak- 
torlarm m  sayı getdikcə artır, Jurnalist Qadmlar Bidiyi 
xüsusi qurum u qadm  jurnalistləri öz ətrafmda birləşdirir. 
Televiziya kanallannda da qadm lar üstünlük təşkil edir. 
R espubhka m ətbuatm da qadm  jurnalistlər nəinki ədəbi- 
publisistik, həmçinin siyasi, iqtisadi, beynəlxalq mövzular- 
da təhhllərlə çıxış edir, müstəqil fıkir yürüdürlər. M ətbuat- 
da qadm larm  münaqişə-^amam m əruz qaldığı zorakıhq 
haliarı, qaçqm və məcburi köçkün qadm larm  vəziyyəti, qa- 
dmm cəmiyyətdə yeri, mövqeyi, qadm  hderlər haqda yazı- 
lar dərc edilir. Lakin qeyd edək ki, "sarı", yəni- bulvar mət- 
buatm da bəzən açıq-saçıqhğa, ekranlarda isə əxlaqsızhğı 
nümayiş et^dirən fılmlərə rast gəlinir. Dövlət televiziyasmda 
"Səadət" və "Ailələr və talelər" verilişləri və özəl telekanal- 
larda "Qadm saatı", "Eybi yox", "Bir böl iki", "Qadın 
dünyası", "Qadm və kişi", "Ailə üçbucağı" verilişləri cəmiy- 
yətdə qadm  problemini açıqlayu'Iar. 
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Bəzən münaqişə ocaqlarma ilk can atan da qadm 
jurnalistlər olur. Q arabağ  konfliktinin ilk jurnalist qurbanı 
olmuş Salatm Əsgərova belələrindəndir. Son Əfqanıstan 
hadisələrində A N S özəl telekanalmm qadm jurnalisti Ka- 
bildən canlı repo rta j  hazırlam aq üçün Ə fqanıstana, 
"Speys" özəl telekanalmm qadm jurnalisti 11 sentyabr
20 01-ci il hadisələrindən sonra, hadisə haqqmda daha 
obyektiv veriliş hazırlamaq məqsədi ilə ABŞ-a, ANS 
telekanalmm jurnalisti isə İraq hadisələrində İraqa ezam 
olunmuşdular.

Gender problemini əks etdirən "Etimad telefonu" 
(ssenari müəllifi və rejissor R.İbrahimbəyov) cəmiyyətdə 
qadm -kişi m ünasibətlərin in  real əksi, genderə həsr 
olunmuş ilk fılmdir.

Bütün bunlarla yanaşı, qadm  mövzusu yenə də 
KİV-də istənilən səviyyədə işıqlandınİmır. Qadmlar əksər 
hallarda gözəllik nümunəsi kimi reklam edihr. Cəmiyyətdə 
qadına münasibət məsələsinə ciddi yanaşmaga və KİV 
vasitəsilə bu sahədə maarifləndirmə işi aparm ağa böyük 
ehtiyac vardu*.

Qadınlar və ə tra f  mühit. Qadm orqanizmi zərif 
olduğu qədər də həssasdır. Ekoloji tarazlığın pozulması, 
ə traf mühitin çirklənməsi qadm  səhhətinə ziyan vurmaqla 
həm də gələcək nəslə ziyan vurur.

Silahlı m ünaqişələrzam anı ə traf mühitin çirklənmə- 
si nəticəsində doğulan uşaqlarda anadangəhTiə çatışmaz- 
Iıqlar daha çox olur. Bu zam an stress, həyacan, qorxu kimi 
hallar qadm lara qarşı mənəvi zorakıhğın bir nümunəsidir.

Azərbaycanm Q arabağ  münaqişəsi kimi problemi 
və neft-qaz kimi təbii yanacaqla zənginliyi respublikada ət- 
ra f  mühitin qorunmasını zəruri edir. Ə tra f  mühitə aid mə- 
sələlər Respublika Konstitusiyası və "Təbiətin və təbii sər- 
vətlərin qorunması haqqm da" Q anunda təsbit olunmuş- 
dur.



Qızlar. Cəmiyyətin əsas həssas qrupıı sayılan qızlar 
Azərbaycanda tarixi adət ənənələrə uyğun olaraq, daima 
kişi cinsi tərəfindən xüsusi mühafizə o lunubdur. 
Respublikada əhalinin son 1999-cu il siyahıya ahnması 
statistikasma görə qızlar: 1 yaşa qədər - 71600 nəfər; 1-4 
yaşarası - 349600 nəfər; 5-9 yaşarası - 441000 nəfər; 10-14 
yaşarası - 406900 nəfər; 15-19 yaşarası isə 354600 nəfər
təşkil edirdi.

Lakin, bəzən qız uşaqlarm a qarşı o hələ dünyaya 
gəlməmiş də ayn-seçkilik  edilir. Yeni texnologiya və 
apara tlar  əvvəlcədən dölün oğlan və ya qız uşağı olmasmı 
müəyyən etməyə imkan yaradır və ən çox da belə halda qız 
uşağı arzuedilməz hesab edilir, "zorakılığa" məruz qahr.

Son illərdə apan lan  statistik araşdırmalar göstərir 
ki, kənd və qəsəbə məktəblərində, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin məskunlaşdığı çadır düşərgələrində, yataq- 
xanalarda qızlann təhsildən yaym m a hallan vardır. Bu 
tipik hal iqtisadi vəziyyəti ağır olan, eləcə də valideynlər 
işləməyən ailələr üçün daha  xarakterikdir. O nu da qeyd 
edək ki, qızlarm erkən ərə getməsi problemi ilə yanaşı 
respublikada ""qarımış'"’ qızlar problemi də artıq aşkar 
gerçəklikdir. Digər ağrılı bir fakt 1995-2000-ci İllərdə 108 
nəfər yetkinlik yaşm a ça tm ayan  qız uşağm m  cinayət 
törətməsidir.

Qız u şa q la n n m  təhsili ilə bağh olan bir çox 
problemlər hələ kifayət qədər araşdırılmadığı üçün, sovet 
ideologiyası dövründə formalaşmış münäsibət hələ də 
özünü göstərir. Q ız larm  və oğlan larm  texniki peşə 
məktəbləri üzrə cinsə görə bölgüsündə gender disbalansı 
müxtəlif istiqamətlər üzrə peşə hazırhğmnı inkişafında 
labüddür. Qızlar təhsil a lacaqları müəssələrin seçimi 
zamanı yenə də əsasən tibbi, pedaqoji və hum anita r  
sahələrə üstünlük verirlər. İxtisasa görə gender bölgusundə 
son illərdə qızlarm iqtisadiyyata da  meyilliyi müşahidə 
edilməkdədir.



2000-ci ildən ixtisaslaşdınlmış orta  məktəblərdə 
oxuyan təbbələrin 67%-ni qızlar təşkil edirdi. Onların da 
təqribən 95%-i elmin tibb, pedaqoji, təbiət sahələrini və 
texnologiyanı seçmişdi. Qızlarm 50%-dən çoxu incəsənət, 
kom püter elmi, iqtisadiyyat və idarəçilik sahələrində 
oxumağa çahşırdı. Maşmqayırma, inşaat, enerji, kənd 
təsərrüfatı və bahqçılıq kimi sahələrdə oxumaq qızlar üçün 
nədənsə xarakterik  görünmür, çox nadir hallarda bu 
sahələrdə qızlara ras gəhnir. Ah məktəblərin pedoqoji və 
tibb elmi sahələrinə üstünlük verən tələbələrinin təxminən 
61% -m  qızlar təşkil edir.

Azərbaycan Respublikasmda.gender statistikasmm 
təhhlindən belə qənaət ahnır: - qadm larm  vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması üzrə beynəlxalq elm i-tədqiqat-tədris 
in s t i tu tunun  himayəsi a lt ında  qadm la rm  vəziyyətinin 
öyrənilməsi ilə bağlı elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndiril- 
məsinin təmin edihnəsi; - qaçqm  və məcburi koçkün qa- 
dmlarm vəziyyətinin ahm və mütəxəssislərin iştirakı ilə el- 
mi təhlilinin aparılması və bunun əsasmda beynəlxalq tə- 
ləblərə müvafıq uzunmüddəth reabihtasiya proqrammm 
işlənib hazırlanması; - tranzit iqtisadiyyatı ölkələrində 
qadm larm  vəziyyətinin spesifık şərtlərinin tələbləri əsasm- 
da qadın sahibkarlara güzəştli kreditlər verilməsi və məş- 
ğulluq proqram larının mahyyələşdirilməsi yolu ilə dünya 
bankı miqyasmda xüsusi iqtisadi himayədarhq göstərilməsi 
lazımdır.

Müharibələr zamanı qadm lar daha  çox zorlama və 
zorakıhq halianna məruz qahrlar. Onlar qaçqm düşərgələ- 
rində və müvəqqəti məskunlaşdıqları digər yerlərdə müxtə- 
lif çətinliklərlə üzləşirlər. Qadm lar antisanitariyadan, iazı- 
mi tibbi yardım göstərilməməsindən əziyyət çəkir, qızlar 
təhsildən yaymırlar. U N H C R  və ya digər yardım agentlik- 
lərinin qaçqm lar üçün nəzərdə tutulan xüsusi məntəqələrdə 
paylanan yardım payları bəzən kişilərin təqsiri üzündən 
ailə başçısı qadm  olan ailələrə çatmır. Çadır şəhərciyinə nə-



zarət edənlərin də k iş ibr  olduğunu nəzərə alsaq, bir qayda 
olaraq qaduılann  şikayətləri eşidilmir və kişilər tərəfındən 
dəsləklənmir. Yekun olaraq qaçqm lara və məcburi köç- 
künlərə qayğmm və diqqətin artn-ılması məqsədi ilə bir 
neçə təklif irəli sürmək istərdik;

- respublikanm ərazi bütöviüyünün bərpa olunması, 
erməni təcavüzkarlar tərəfmdən işğal olunmuş torpaqlarm
azad edilməsi;

- erm əni əsirliyində olan q a d m  və uşaq larm
hamısmm azad olunmasmm təmin edilməsi;

- doğm a to rpağa  m əhəbbət və vətənpərvərlik  
hisslərinin gücləndirilməsi, m ünaqişənin  sülh yolu ilə 
həlUnin məqbulluğunun əhaliyə başa sahnması;

- to rpaq lar  qaytanld ıqdan sonra yeni yaşayış evləri- 
nin, sosio-mədəni obyektlərin tikihnəsi, dağıdılmış şəhər və 
kəndlərin bütün maddi bazalannm  yenidən qurulması;

- qaçqm  və məcburi köçkün düşərgələrində qadmla- 
rm  maarifləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq təşkilatla- 
rm treninq-seminarlarnm saymm artırılması;

- qadm  hüquqlan  haqda bilgilərin ardıcıl xarakter-
də olması;

- oğlan və qız uşaqlarmm şüuruna onlarm  müvəq- 
qəti qaçqm  o lduq lan  fıkrinin daim təlqin edilməsi;

- oğlan və qızlarda təhsilin vacibliyinə m arağ  oya- 
dılması, onlarm  təhsilə cəlb edilməsi;

- tibbi xidmətin lazımi səviyyəyə qaldınlması, qa- 
dm lar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzləri yaradılması;

- qadm  məşğuUuğu məsələsində müəyyən dəstəklər 
tapılması.ı

• Bax:Rəna Mirzəzadə "Gender: Cəsmiyyət. Insan Hüququ.Siyasət". B., 
2003.səh. 364-390.



Kişilər... Q adm lar.. .  Bəşəriyyətin yaradılışının əsa- 
sı olan insanlığın bu ayrı-ayn şəxsləri cəmiyyətdəki bütün 
ha+disə və proseslərin inkişafmı tənzimləyən hərəkətverici 
qüvvələridir. BMT-nin İnkişaf P roqram m da genderm üna- 
sibətləri xüsusi yer tutur. Gender problemləri getdikcə 
respublikada da aktual mövzuya, xüsusi m araq  dairəsinə 
çevrilməkdədir. Məsələnin əsas məğzi cinsindən asılı 
o lm ayaraq insanlarm bütün sahələrdə hüquqlannın  eyni 
dərəcədə sosial bərabərlik prinsipi əsasmda bərabər həyata 
keçirilməsindən ibarətdir.

Sosial-mədəni prolseslərin meyarları - ölçüsü baxı- 
m m dan  gender mədəniyyəti ümumbəşəri dəyərlərdəndir. 
M üasir dünyanın inkişaf etmiş tədris ocaq lannda gender 
elminin metodu, predmeti ümumi siyasətin, ictimai təfək- 
kürün, cəmiyyətdə cinslərin qarşıhqlı münasibətinin ayni- 
m az tərkib hissəsi kimi tədris olunur. Bu elm respublika- 
mız üçün nə dərəcədə xarakterikdir? Bu suala cavab ver- 
m ək üçün nəinki tarixi-fəlsəfı istiqamətlı araşdırmalar, 
konkret sosioloji sorğulardan tutmuş sosial elmlərin etibar 
etdiyi bütün sahələrin milli xarakterə uyğun tərzdə tədqiqi 
müasir dünyagörüşü baxımmdan öz vacibliyi ilə aktuallaş- 
mah, gender problematikası xüsusi və ümumiləşdirilmiş 
analiz nəticəsində aşılanmahdır. Gender münasibətləri 
h aqda  biliklər maarifləndirmə tərzi daşımah, uşaq və 
gənclərə öyrədilməli, ümumtəhsil-tədris müəssisələrinin də 
bu sahədə xüsusi p roq ram lan  oİmahdır. Bunun üçünsə 
ədəbiyyatlar tərcümə edilməli, yerh mütəxəssis kadrlar  ha- 
zırlanmahdır. Kütləvi informasiya vasitələri əhahyə gender 
biliyi çatdırm aqda müstəsna rol oynamahdırlar. Sivil dün- 
ya çərçivəsi baxımından insan hüquqları, qadın və uşaq hü- 
quqları gender bərabərliyi müstəvisində ali məktəblərdə 
hum anitar  fakültələrlə yanaşı texniki sahələrdə də onun 
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təlimi cəmiyyətin sosial ahəngi baxım m dan zəruridir. Bu 
özlüyündə sosial amillərin insan fak torunun psixoloji yö- 
nümdə formalaşmasmm da xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 
göstərir. Çoxsayh ziddiyyətlər içrə yaşayan respubhkamız 
üçün obyektiv problemlərin həlh sosial stabilliyə istiqamət- 
lənmiş gender tarazhğma nail olunmasıdu'.

Gender problemləri qlobal problemlər sistemində 
sülh və müharibə məsələlərindən sonra mühüm su'ada du- 
rur. M üasir qlobolistikada gender problemlərinin yeri və 
rolu müəyyənləşdirilərkən qarş ıya  aşağıdakı konkre t
vəzifələr çıxu':

1) M üasir  dövrün q lobal problem ləri xüsusiy- 
yətlərinin m eydana gəlməsi səbəblərini və bu problemlər 
sisteinində gender problemlərinin yerini aşkar etmək;

2) Cəmiyyətdə cinslərin qarşılıqh münasibətlərinin 
optimallaşdu-ılması, gender problemlərinin hüquqi ideoloji 
aspektini açmaq;

3) Sosial istiqamətdə genderin mühüm konsepsiya- 
larmm nəzəri-metodoloji, sosial-siyasi və aksioloji dünya- 
görüşü əsaslarmı açmaq;

4) G ender problemlərinin təhlilinə ümumbəşəri 
yanaşm anm  üstünlüyünü göstərmək.

M üasir dövr gender problemləri situasiyasmm və 
qlobal problemlərinin xarakterini düzgün anlam aq üçün, 
hər şeydən əvvəl, bəşəriyyət tarixində cəmiyyətdə cinslərin 
qarşıhqh təsirinin əsas meyllərini izləmək, ikincisi. ictimai 
fıkir tarixində bu problemlərə münasibət baxmımdan nəzə- 
ri şüurun əsas inkişaf mərhələlərini nəzərdən keçirmək.

G en d er  problem lərin in  y a ran m asm m , onların  
həllinin üç yolunu göstərək:!) tarixi, 2) sosial, 3) mənəvi- 
psixoloji siyasət yolları. Birinci yol, konk re t  gender 
problemlərinin tarixi araşdu'ilmasmı irəli sürür. İkinci, 
cəmiyyətdə cinslərin harm on ik  inkişafının korapleks



gender proqramlarının yaradılmasını nəzərdə tutan sosial- 
ictimai siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Üçüncü 
yol, şəxsiyyətin gender mədəniyyətinin, gender şüurunun 
və davranışmm formalaşmasmı nəzərdə tutur. Deməli, 
məhz üçüncü yol gender məsələlərinə fikir verməyi tələb 
edir.

Qlobal gender problem ləri sistemində qadm  
məsələsi mərkəzi yerlərdən birini tutur. Qadm məsələlərinə 
qlobal yanaşma zam am  mənəvi-psixoloji, sosial-məişət 
prinsipləri, əxlaq normaları və s. mütləq nəzərə ahnmalıdu'.

Yəni qadm a təkcə biololji populyasiya kimi deyil, 
sosial cəhətdən fəal, məqsədyönlü qüvvə kimi baxmaq la- 
zmıdn'. Cəmiyyətdə cinslərin qarşıhqlı münasibətlərinin ye- 
ni bir formasmı elmi cəhətdən əsaslandırmaq - uzun müd- 
dəth strategiya hazııianmasıdır. Çünki insani keyfıyyətlə- 
rin əsas komponentlərinin təkmilləşməsi üçün tədbiıiər 
proqramının hazııianması zəruridir. Bu baxımdan gender 
təbliğatı aşağıdakı problemlərin həllinə kömək etmiş olar:

- cəmiyyətdə gender haqqm da konkret elmi biliklə- 
rin yayılmasmı, cinslərarsı əlaqənin, münasibətdə baş ve- 
rən müxtəlif proses və hadisələrin sosial əhəmiyyətini öy- 
rənməyə,

- dövlətin elmi cəhətdən əsaslandınhTiış gender siya- 
sətindən çıxış edərək, konkre t  gender problemlərinin 
həllinə,

- cəmiyyətin müxtəlif q rup larm m  səviyyələrinin 
müəyyənləşdirilməsinə ,

- kütləvi ədəbiyyatm dərcinə, nəşrinə,
- seminar və konfransların təşkilinə, mühazirələrin 

hazuiam b müxtəlif yerlərdə oxunmasına,
- maarifləndirməyə, in form asiyalarm  tophınıb 

işıqlandınlmasma.



8. T Ə D R İS  P R O Q R A M L A R I

Təqdim  e d ib n  proqram lar Respublikada gender tə- 
limi (və ya genderşünaslıq) üzrə ali məktəblər üçün ilk 
tədris p ro q ra m la rm d a n  ikisidir. D igər iki p ro q ram  
müəllifləri f.e.d. Z.Quluzadə və psix.e.n. R. Ibrahimbəyova 
olmuşdur. Bu gun gender tədqiqatlan  artıq cəmiyyətin 
sosio-mədəni problem lərinin tədqiqində kifayət qədər 
mühüm yer tutur.

Tarixi prosesin yenidən qurm a metodu kimi gender 
keçmiş və m üasir hadisələr arasm dakı qarşıhqlı əlaqənin 
yeni konsepsiyasm ı. təqdim etmək imkanı verir və bu 
əsasda gələcək hadisələrin, o  cümlədən cəmiyyət inkişafı- 
nm perspektivlərini yeni tərzdə proqnozlaşdınr. Bu isə 
genderin yeni dünyagörüşünü form alaşdıran fəlsəfəyə 
bilavasitə aid oian id rak  istiqaməti hesab edilməsi üçün 
tutarlı dəlildir. Bu nəticəni gender tədqiqatlannm  mədə- 
niyyət və etika üzrə konsepsiyalara göstərdiyi təsirlə təsdiq 
etmək olar. G ender və ekoloji tədqiqatların sıx əlaqəsi, 
müasir qlobal və sosial-ekoloji problemlərin səbəblərinin 
tədqiqi bəşər elmi və hum anitar fikri sintezinin növbəti 
mərhələsinin təşəkkülünü göstərir.

Gender - fəlsəfənin nəzəri problemləri ilə yanaşı, 
müasir həya tm  təcrübəsi, cəmiyyətdə gedən siyasi və 
hüquqi proseslərlə bilavasitə bağh olub, siyasi, sosial, 
iqtisadi və mənəvi sahələrin tədqiqinə mühüm dəyişikliklər 
gətirdi.

A rtıq  neçə illərdir ki, gender ölçüsü beynəlxalq 
hüququn labüd a tr ibu tudur və demək olar ki, bütün qlobal 
təşkilat və qu rum lann , mühüm beynəlxalq konfrans və 
simpoziumlarm sənədlərində öz əksini tapır.



1. Gender tədqiqatlanna giriş: Tarix, nəzərlyyə, təcrübə.

Tərtibçilər: f.e.d. Ə li Abasov
f.e.n. Svetlana Adıgözəlova

"Gender tədq iqa tlanna  giriş: anlayışİar sistemi, 
tarix, nəzəriyyə, təcrübə sosiologiya və statistika" kursuna 
dair metodik göstərişlər.

Müasir sosial problemlərin gender tədqiqatlarında 
qlobal əhatəsi üçün kursun gender tədqiqatları haqqm da 
ümumi təsəvvür verə biləcək aşağıdakı hissələrə ayrılmasmı 
təklİf edirik;

1. Anlayışlar sistemi. 2. Tarix. 3. Nəzəriyyə.
4. Təcrübə. 5. Sosiologiya və statistika.

Bu istiqamətin nisbətən yeniliyini onun anlayış- 
iannm , əksəriyyət tərəfindən qəbul edilmiş sistem şəkilli 
o lm am asm ı nəzərdə tu ta raq ,  kursu-ümumi terminləri, 
onlarm etimologiyası, m əzm unu və qarşılıqlı əlaqəsini da- 
xil etməklə başlamaq daha  məqsədəuyğundur. Xüsusən nə- 
zərə almaq lazımdır ki, hətta  m atriarxat və patriarxat kimi 
məlum anlayışlar belə gender tədqiqatlarmda yeni məz- 
mun kəsb edir, bu da  odeməkdir ki, kişi və qadm larda 
məlum normalarm təşəkkülünə səbəb olan xüsusi mədəni 
təsir öz sosial institutlan vasitəsilə kişi və qadm  əxlaqınm 
yaranması və onların gündəlik həyatda rollannın müəyyən 
ediiməsi h aqqm da  təsəvvür yaratmaiıdır. Bu fasiləsiz 
proses düz yolu dolayı şəkildə: mədəniyyət, din, ailə, 
dövlət, tərbiyə və təhsil sistemi, kütləvi informasiya vasitə- 
ləri və s. sosial institutlar vasitəsilə gedir.

Kişi və qadm təbii (bioloji) və sosial ayrılması (dif- 
ferensiyası) arasında olan fərqi cins (seks) və Gender (soy) 
kimi iki mərkəzi aniayışın daxil edilməsi ilə möhkəm- 
iəndirmək lazımdır. Birinci bölgünün (differensiyasmm) 
təbii, bioloji təkamülün nəticəsi və insan nəslinin davamı



üçün zəruri olmasını göstərdikdən sonra diqqəti kişi və 
qadınlar arasında sosial münasibətlərin yaranm asm a, 
on lann  əxlaq normaları və sosial rollannı genderşünashq 
adlanan elmin mövzusu olmasma yönəltmək laznndu'. Be- 
ləliklə, gender tarixən gender assimetriyasmm yaranması- 
nı, onun gələcəkdə mövcud olmasmı, xüsusi gender yanaş- 
ma üsulunun formalaşmasmı, gender mədəniyyəti və gen- 
der ölçüsü hadisələri və anlayışlannı tədqiq edir. Bu prose- 
sin qanunauyğun nəticəsi isə gender şüur, idrak və dünya- 
görüşünün yaranm ası olacaqdır.

Patriarxal düşüncə tərzi gender dünyagörüşünün 
tarixən də önündə gedib və hazırda da bu hahn müxtəUf 
təzahür fo rm ala r ı  cəmiyyətdə mövcud o la raq  "kişi" 
dəyərlərinin "qadm  dəyərlərinə" qarşı üstünlüyünü təsdiq 
etməyə yönəhb. Birinci böhnənin sonunda göstərmək la- 
zımdır ki, təkcə qadm lar  yox, kişilər də, cəmiyyətin ənənəvi 
norm a və stereotip sisteminin qurbanlandır. M əhz buna  
görə də hər cür insan diskriminasiyasmdan azad yeni tiph 
cəmiyyətin form alaşm ası q ad m  və kişilərin 
münasibətlərində gender balansı, simmetriya və ahənginin 
yaranması yolları axtanlmahdn'. Bir sözlə, müasir gender 
tədqiqatlan cəmiyyətdə demokratiya və plürahzm, hbera- 
hzm, vicdan azadhğı və insan hüquqlarmm bərqərar olma- 
sı problemləri ilə həmahəngdir.

K ursda verilən tarixi icmal cinslərarası münasibət- 
lərin ümumi inkişafmı göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
m atriarxat dövrü tarixi palriarxata nisbətən daha  uzun idi. 
Bu müxtəhf xalqlarm  miflərində, xüsusən dünyanm kos- 
moqonik mənzərəsində qadm a həlledici rol ayn-mış qədim 
miflərdə də öz əksini tapmışdır.

Eposlarda kişinin ön plana keçirilməsi cəmiyyətdə 
matriarxal münasibətlərin dağılmasını göstənr. Um um- 
dünya dinləri m askuhn  dəyəıiəri təsdiq edərək patriarxal



cəmiyyətin ideallarmı əks etdirdilər. Bir-birinə uyğım 
gəlməyən müxtəlif kişi və qadm  əxlaq norma və rollarmı 
form alaşd ıran  xüsusi mədəniyyət tipi yaramr. Kişilər 
mədəniyyət və tarixin subiyekti, qadmlar isə obyekti olur. 
M ədəniyyət kişi və qadm ı ayu'an əsas amil olmaqla 
bərabər onlarm şüur, idrak, psixoloji özlərini eyniləşdirmə 
ifadəsini formalaşdınr. "Şərq-Qərb" problemi, mədəniyə- 
tin etnik- dini özünəməxsusluğunda da genderin irqi, dini 
və s. öyrənmə sahələri var. Deyilənlərə yararh dəlil müəlhm 
tərəfindən müxtəHf m ənbələrdən seçilmiş cinslərarası 
münasibətlər probleminin icmah ohnahdır. Bu isə qadm  
probleminin ayrı-ayrı kortəbii çıxışlardan başlayaraq işçi 
q ad m  hərəka tm m  mütəşəkkil mübarizə fo rm ala rm m  
yaranm asm a, sufrajizm, radikal və liberal feminizmin 
m eydana çıxmasmadək inkişaf mərhələlərinin bərpasma 
imkan verər.

Nəzəri mühakimələr və femİnzm fəlsəfəsi kursun 
mərkəzi və ən mürəkkəb hissəsidir. Bir dünyagörüşü kimi 
feminizm bu cərəyanm nümayəndələrinin təsəvvürünə görə 
patriarxat dünyagörüşünün təmərküzləşmiş ifadəsi olan 
ras ionahzm  fəlsəfəsinin tənqidinə və "devrilməsinə" 
yönəldilmişdi.

Müstəsna olaraq məntiqi mühakimələrə dayanma, 
hissin verdiyi m əlum at və duyğudan im tina - insan 
idrakm m  bütün sahələrində öz izini qoymuş rasionalizmin 
böhranm m  səbəbidir.

'Tatriarxat" dünyagörüşünün naqisliyini və məh- 
dudluğunu açmış feminizmin tarixin, idrakm, mədəniy- 
yətin, dəyərlər nəzəriyyəsinin yenidən bərpasmda müstəsna 
ro lunun açılması labüddür.

B undan əlavə, şüur və idrakm qadm tipinə bəraət 
qazandn'ilmasmda, cinslərin sosial differensiyasmm səbəb 
və mənbələrinin müəyyənləşdirilməsində, uşaqhq, tərbiyə,



təhsil və gender yanaşması baxımından sosiailaşmasmda, 
seksuallıq problem lərin in  nigah və ailə məsələlərinin 
işıqlandınlm asmda feminzm müstəsna rola malikdir.

Genderin fəlsəfı əsasları xüsusi kursu Azərbaycan 
Respublikası dövləl və qeyri-dövlət ali məktəblərinin hu-

%

m anitar  fakultələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ixtisas kur- 
sunda  genderin  konseps iyas ı , ' m etodologiyası, təhlili, 
tədqiqi və cəmiyyətdə kişi-qadm münasibətlərindəki 
sosio-mədəni aspektləri izah ediləcəkdir.

Ixtisas kursunda genderin mənşəyi, inkişaf tarixi, ti- 
pologiyası, predmeti sosial-fəlsəfi istiqamətdə öyrədiləcək. 
Gender sosiologiyası cəmiyyətdə əsas "kişi" və "qadm" 
cinslərinin sosial rollarmm səciyyəvi xüsusiyyətlərini analiz 
edəcəkdir.

Ixtisas kursunda Azərbaycan reallığı da  xüsusi 
olaraq tədris olunacaqdır.

%

Ixtisas kursu 8 mövzu olmaqla 18 saat mühazirədən 
ibarətd ir .  6 saa t  sem inar məşğələsi nəzərdə tu tu lu r .  
Beləliklə, kursa  9 mühazirə və üç seminar məşğələsi 
daxildir.

"Gender tədqıqatlarına giriş: tarix, nəzəriyyə, praktika"
kursunun proqramı

1. Anlayışlar sistemi
Gender anlayışı. Gender tədqiqatlarm da gender, 

genderşünashq mövzusu.
Əsas anlayışlar və kateqoriyalar: cins (seks) və 

gender (soy), gender tədqiqatlan, gender mədəniyyəti, 
gender ölçüsü (yanaşması), gender münasibətləri, gender 
assirtıetriyası, gender feminlik, maskuhnlik, patriarxat, 
m atriarxat və s. genderin sosial təşkil olunması, kişi və 
qadm ların  eyniyyətlərini müəyyən etməsi. G ender idrakı və 
şüuru. Gender-yeni dünyagörüşü təşəkkülünün əsası kimi. 
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2.Tarix
Qadın və kişi mif, epos və dinin güzgüsündə. Dünya 

dinlərində qadın və kişilərin statusu. Müqəddəs mətnlərin 
(buddizm, daosizm mətnlərinin, Bibliya və Quran) gender 
tədqiqi. Cəmiyyətin və müxtəlif mədəniyyətlərin tarixi 
inkişafmda gender münasibətlərinin tipologiyası. G e n d e r  
və mədəniyyət. Kişi və qadm  m ədən iyyə tin  obyekt və 
subyekti kimi. Qadınlarm dünya mədəniyyətinə töhfəsi. 
Q adm  və Şərq-Qərb problemi. İslam və qadm. Qadm və 
kişi yaradLcılığm m  özünəm əxsusluğu . Təsvirin dini üslubu. 
Mədəniyətdə təfəkkür və şüurun üslubu. '

Cəmiyyət, siyasət, fəlsəfə tarix ində cinslərin 
qarşılıqlı əlaqəsi problem i və onun  ədəbiyyat və 
incəsənətdə inikası. Q ad m  hərəka tm m  mərhələləri: 
kortəbii, səciyyəli ayn -ayn  təzahürlər, sufrajizm, qadm 
fəhlə hərəkatı, radikal və liberaJ feminizm.

3.Nəzəriyyə
Feminist təfəkkürünün tarixi: ideya, konsepsiya, 

nəzəriyyə, insan fəlsəfə və psixologiyası əsaslarm m  
feminizm baxımmdan tənqidi.

Cinslərarası fərqlərin təsnifatı, bioloji, psixi, sosial 
aspektlər. U şaq h q  dövrünün gender aspekti. U şağm  
tərbiyə və sosiallaşması (cəmiyyətə uyğunlaşmada gender 
yanaşması, gender ölçüsü). Kişi və qadmlarm sosial rollan
- seksualhq, məhəbbət, nigah və ailə problemlərinə gender 
baxım m dan yanaşma. Şəxsiyyətin seksual eyniyyətinin 
form alaşm asi və cinsi dəyişmə problemi. G ender  və 
ekologiya. Q eyri-zorakıhq, to le ran thq  və əm əkdaşhq 
fəlsəfəsi. Ekofeminizm, qlobal və sosial ekologiya 
problemləri.



4, Təcrübə
Elm və təhsildə geııder ölçüsü
G en d er  siyasət və hüquqda. Q ad ın la r  sosial 

d inam ikan ın  fa k to ru  kimi. Q adm  və siyasət. Q adm  
hərəkatı siyasi proses faktoru kimi. Ictimai dəyişikliklərin 
strategiya və taktikası.  Q anunveric ihk  və cinslərin 
bərabədiyi. Insan hüquq və azadhqları sistemində qadm  
hüquqları. G ender və demokratiya. Beynəlxalq təşkilatlar: 
gender siyasəti və təcrübəsi.

Gender: sağlamhq və tibbi xidmət sistemi. Tibbə və 
müahcəyə yeni yanaşmalar.

Gender və iqtisadiyyat. Qadm  bərabərsizhyinin 
iqtisadi aspekti. M üasir cəmiyyətdə kişi və qadm larm  
iqtisadi statusu.

Ailə-iqtisadi tədqiqat obyekti kimi. Ailədə iqtisadi 
roUarm bölüşdürülməsi. İqtisadi diskriminasiya modelləri. 
Q adm ların  hesab lanm am ış əməyi. Əm ək, təhsil və 
investisiya bazarm da diskriminasiya... qadm  və müasir 
əmək bazarı. X X I əsrin perspektivləri.

5. Sosiologiya və statistika
G enderin  sosiologiyası. T əd q iq a tm  obyekti və 

mövzusu, əsas anlayışlar. Gender-cinsin sosial konstruktu  
kimi. G ender-sosia l  institu t kimi. G ender  
s tra tif ikasiyasm m  sosioloji nəzəriyyələri. Cəmiyyətin 
müxtəhf sahələrində sosial rollarm təzahürünün gender 
aspekti. A zərbaycanda  kişi və qadm la rm  qarş ıhqh  
əlaqəsinin tarixinə dair.

G ender: respub likanm  etnik-konfessional
özünəməxsusluğu. Azərbaycan qadm  hərəkatm m tarixi. 
Azərbaycanda feminizm hərəkatı olubmu? Azərbaycan 
üçün gender proqnozu: demoqrafıya, əhah, siyasət.



II. Gender problenılərinin nəzəri əsasaları

Tdvtihçi: f.c .n . Rəna Mirz!>zcıch.

Mövzu 1. G ender tədq iqa tlann ın  nəzəri və 
metodoloji problemləri (4 saat)

Gender spesifık və müasir elmdir. Onun predmeti, 
problemləri, cəmiyyət həya tm da  yeri və rolu, onun 
təbiətinin sosial-fəlsəfı mahiyyəti, tipologiyası, mənşəi. 
Gender anlayışma bir neçə metodoloji yanaşma üsulunun 
izahı. G ender cinslərin qarşıhqh münasibətinin sosial 
konstruksiyasıdır. G enderin  "sosial-cins" anhım ınm  
cinslərin bioloji an lay ışm dan  fərqi. G ender - sosia] 
realhğın əksi o laraq  gender asimmetriyası, gender 
münasibətləri, gender tarazhğı, gender dəyərləri, 
genderşünashq və s. aspektləri əhatə edən yeni istiqamətli 
nəzəriyyədir.

Feminizm gender tədqiqatlarmm mənbəyi və əsas 
tərkib hissəsidir. Feminizmin geniş və dar  mənada sosial- 
fəlsəfi dərki. Feminizmin əsas inkişaf mərhələləri və 
feminizm hərəkatı.

Gender tədqiqatlannm  əsas istiqamətləri. Gender 
təd q iq a t la n n m  m eydana  gəlməsi səbəbləri. G ender 
tədqiqatlarmm inkişaf mərhələləri; ibtidai təsəvvürlər və 
ideyalar; feminist konsepsiyalar; postfeminist nəzəriyyələr. 
G ender  tədq iqa tla rm m  predm et və vəzifəsi. Gender 
tədq iqa lla rm ın  digər elmlərlə: tarix, fəlsəfə, hüquq, 
sosiologiya, dem oqrafıya , ekologiya, iqtisadiyyat, 
politilogiya, etnoqrafİya ilə bağhhğı.

Gender tədqiqatlannm  əsas spesifık metodları. 
M etodolo ji  so rğ u lan n  gender tədq iqa tla rm m  
araşdu'ihTiasmda rolu.



Mövzu 2. Gender problemlərinin fəlsəfı metodoloji 
nəzəriyyələri. (2 saat)

Cinslərin qarşılıqh münasibətinin tarixin müxtəlif 
m ərhələlərində inkişafı, tipologiyası. İlkin nəzəri 
konsepsiya, m em uarla rda  k iş i-qadm  münasibətləri. 
Cəm iyyətdə cinslərin m ünasibətinə an tik  dövr 
fılosoflarmm baxışı: Sokrat, P laton, Aristotel, Fukidid. 
Azərbaycanda cinslərə yanaşma tərzinin qədim abidələrdə 
təsviri: Avesta, K itabi Dədə Q o rq u d ,  das tan , nağıl, 
əsatirlər. O rta  əsr dünyagörüşündə gender dəyərləri. 
İn tibah dövrü reform alarm da kişi və qadm  məsələsi.

İncildə, Q uranda ,xristian və islam dinində kişi- 
qadm  münasibətləri.

Fransız fılosoflan F.Volter, D .D idro , C.C.Russo, 
C .A .K ondersen in  kişi-qadm hüquq  bərabərliyi, nəzəri 
sistemi.

Meri U o lls tounk ra f tm  "Q ad m la rm  h ü q u q u n u n  
müdafıəsi” Manifesti, Olimpiya de Q ucun "Q adm lann 
hüquq bərabərliyi" Deklarasiyası.

U top ik  sosialistlər: K .A.Sen-Simon, Ş .Furye və 
R .O uen in  fəlsəfı feminist nəzəriyyəsi. L .M o rq a n  və 
M .M idin  baxışları. Əbədi dünya görüşündə A.Stendal və 
C.Sand utopik  feministlərdir.

C .S tüar t  Mill liberal feminizmin yaradıcısıdır. 
M arksizm  "qadm məsələsi" haqqm da. Avqust Bebelin 
"Qadm və sosializm" əsəri.

Cəmiyyətdə antifeminin baxışlarm formalaşması 
fıkri: P .P ru d o n ; C.MişIe; A .Ş openhauer;  F .Niştse;
Z.Freydin baxışları.

X IX  əsrin sonu və X X  əsrin feminist hərəkatı 
konsepsiyalan : "fəhlə qadm  h ə rək a t lan " ,  sufrajistlər. 
Feminist hərəkatm in genişlənməsi.



Mövzu 3. Müasir fəlsəfədə gender problemləri (2
saal).

Feminizm fəlsəfı-metodoloji istiqamətin 
yaranm asm m  tarixi, şəraiti. Maarifpərvər nəzəriyyələr: 
liberal fəlsəfi feminist dünyagörüşü sistemi mənbəsidir (C. 
Lokk, C.C.Russo, S.T.Mil).

C .L akan , C .D errida , M .F u k o n u n  feminizmə 
müasir fəlsəfı baxışları.

Cəmiyyəti, cinslərin, psixoanalizin feminist tənqidi.

Mövzu 4. G ender  tədq iqa tla rm m  araşdirılması 
mərhələləri (2 saat)

Gender tədqiqatlannm  obyekti cəmiyyətdə cinslərin 
sosial rollarmm tədqiqidir.

Seksologiya çərçivəsində cinslərin identilliyinin 
öyrənilməsi (XX əsrin 50-ci illəri).

G ender  fərqinin sosial fəlsəfə və sosiologiya 
mətnində feminist nöqteyi nəzərindən təhlili.,

X X  əsrin 70-80-ci illəri: Cinslərin bioloji
deterrainizminə qarşı mübarizə tarixində gender sistem 
kimi.

Gender münasibətlərinin sosial elmlər tərəfmdən 
dərk  olunması. Gender korluğu. Marksizm yanaşma tərzi. 
Feminizmin və maskulinizmin fəlsəfı- sosioloji ölçüləri.

Mövzu 5. Kişi qadm  münasibətlərinin müasir 
mərhələsi. (2 saat)

Beynəlxalq qadm  hərəkatm m  inkişafı. Qadm  
azadhğı, emansipasiyası, bərabərhüquqluluq, kişi-qadm 
münasibətlərinin obyekti və subyekti kimi. Cəmiyyətin 
patriarxat nəzəriyyə sisteminə tənqidi yanaşma.

Feminist hərəkatm XX əsrin 60-cı illərində 
inkişafı. İngilis-Amerikan Feminist məktəbi (B.Fridan,



K.Miİlet). Fransız feminist fəlsəfı məktəbi (L.İriqarey; 
K.KIeman, Y.Kristeva).

Mövzu 6. Gender problemlərinin sosiologiyası (2
saat).

Gender sosioİogiyasmm obyekti, predmeti və əsas 
anlayışları.

Gender sosiologiyasmm metodologiyası. Kişi və 
qadm m  sosial statusu və gender stratifıkasiyası gender 
sosiologiyasm m  əsasıdır, sosial cəmiyyətdə gender 
institutun bir qoludur. Gender problemlərinin sosioloji 
nəzəriyyələri. Cinslərin cəmiyyətdə sosial rollarmın və 
s ta tusunun  fərqli və oxşar istiqamətləri. M üxtəlif  
nəzəriyyələrdə gender stratifıkasİyası, funksionalizm; 
konfliktlər nəzəriyyəsi; interaksionalizm.

M addi rifah və gəlir sistemində kişi və qadm  
mövqeyindəki əsaslı fərqlər. Kişi və qadm  mövqeyinin 
idarəetmədə fərqli cəhətləri; siyasi və iqtisadi mühitdə 
münasibətləi'in inkişaf dinamikasmm ierarxiyası.

Mövzu 7. Cinsi differensiyanm psixoloji aspektləri 
(2 saat)

Cəmiyyətdə cinsi rollarm, sosiallaşmanm mexanizm 
və problemləri. Cinsi m ünasibətlərin  stereotipləri: 
mahiyyət və funksiyaları.

Cinsi fərqlərin psixoloji analizi. Kişi və qadmın 
cəmiyyətdə qarşılıqh m ünasibətinə təsir edən amillər 
(mentalitet, adət, ənənə, dil, mədəniyyət, ə tra f  rhühit).

Şəxsiyyətin özünün identikliyinin gender dəyərləri. 
İdrakda gender tarazhğı.

Ailə, nigah məsələrində gender yanaşm a tərzi. 
Psixoloji düynagörüşündə cinsi fərqlərin təsnifatı.



Mövzu 8. Azərbaycanda gender siyasətinin sosioloji 
tədqiqi. Qadın sosial siyasətin obyekti kimi (4 saat).

Azərbaycanda qadınm  cinlərin vəziyyətinin tarixi 
yeri və ro lunun metodoloji tədqiqi. Azərbaycan tarixində 
qadma münasibətin özünəməxsusluğu. İçtimai-siyasi fıkir 
tarixi nümayəndələrinin dünyagörüşündə gender ideyası; 
(Nizami, Məhsəti, Füzuli, N a təvan , M .F .A xundov , 
Ə ,Bakıxanov, H .Zərdabi, Ə.Ağayev, Ə .Hüsenyzadə, 
C .M əm m ədquluzadə; Y.V.Çəmənzəminli; C .Cabbarlı;
H.Cavid və s.) İctimai rəydə qadm  məsələsi. Qadm 
probleminə Dövlət sistemində və qanunverici orqanlarda
münasibət.

İctimai qadm  hərəkatlarmm təhlili.
Müasir Azərbaycan kişi və qadm münasibətlərinin 

sosial problem lərlə qa rş ıhqh  sintezi. A na  və uşaq 
məsələsində ailənin sosiallaşmasmm gender ölçüləri. Kişi 
və qadm identikHyində adət, ənənə və milU mentalitetdən
yanaşma tərzi.

A zərbaycanda  q ad m  hərəkatm m  inkişaf 
dinamikAsma və ya qadm lann  öz hüquqları uğrunda 
mübarizə tarixinə baxış Qurani Kərimdə qadm məsələsi. 
Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində gender ideyası: və 
s.^ Bərabərhüquqluq məsələsi A D R  dövrünədək, A D R  
dövrü, Sovet dövrü və postsovet dövrü.

1988-2003-ci ildə Azərbaycanda qadm hərəkatı: 
qadmlar, ictimai təşkilatlarda; Q adm  və siyasət. Qadm  
hüquqlaru. A zərbaycanda genderin inkişafı. Gender 
siyasəti. Gender statistikası. Gender siyasəti və yoxsulluq. 
Beynəlxalq və MiUi qanunvericiHyin gender ekspertizası.



9. KİÇİK ENSİKLOPEDİYÄ

Alturizm - (lat. alter - başqa) - müxtəlif insanların 
faydalılıq funksiyalan arasında müsbət asılılıq.

Androkratiya - (yanan. ander, yiyəlik halda - kişi, 
kvateria - hakimiyyət) - kişinin tam  hakimiyyəti.

Diskriminasiya - (lat. diskriminatio - fərq) - insanla- 
rm hər hansı bir q rupunun milliyyətindən, irqindən, dini 
mənsubiyyətindən, cinsindən asılı o laraq  hüquqlarm m  
məhdudlaşdırılması.

Seks - (lat. sexus - cins) - cinsi münasibət.
Seksizm - (lat. sexus - cins) - qadm  və kişilərə qarşı 

s ırf  cinsi m ənsubiyyətinə görə tə tb iq  o lunan  
m əhdudlaşdıran  hərəkət və qaydalar.

Sufrajizm - (ing. Suffrage - seçki hüququ) -qadm lara 
seçki hüququ verilməsi uğrunda qadm  hərəkatı.

Emansipasiya - (lat. emantipastjo -azad olma) - 
asıhhqdan, tabeçilikdən, istismardan, m övhum atdan azad 
olma prosesi.

Kvota - (lat. quota  - hissə, neçə) - hissə, pay, norm a 
və s.nin Ölçüsüdür, feminologiyada isə qadm m  cəmiyyətin 
bütün sahələrində, xüsusən də siyasətdə iştirakıdu*.

Maskulinlik - (lat. mascuhnus kişiUk) - kişilərə xas 
olan somatik, psixiki və davranış xüsusiyyətləri haqqm da 
təsəvvürlər...

Feminizm - (fransızca feminizme, lat. femina) - kişi- 
lərlə hüquq  bərabərliyi uğrunda X V III əsrdə yayılmış 
qadm  hərəkatıdu'.

Feminist - feminizm tərəfdan.
Feminologiya - qadm larm  cəmiyyətdə ro lunu  tam  

konsersiyasmı verməyi özünə məqsəd bilən ümumi həyat və 
fəaliyyət qanunauyğunluq lan  barədə elmdir.

Fem inlilik - q a d m la n  xas ohın i taə tk a rh q , 
yum uşaqhq, zorakılığm inkarı ilə eyniləşdirilən psixiki, 
somatik davramşları bildirən xüsusiyyətlər haqqm da olan 
təsəvvürlər.

Qadm məsələsi qadm  azadhğnnm  dəqiq proqram n 
olan sosial-iqtisadi problemin ümumi hissəsidir.

Qadm hərəkatı - qadm m  öz hüquqları uğrunda 
mübarizəsinin müxtəlif metodları.



1). Dövlət qadın siyasətinin Həyata keçirilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

A zərbaycan R espublikasm m  bütün dövlət 
qm 'um lannda fəaliyyət növü nəzərə almmaqla qadmlarm 
rəhbərlik səviyyəsində kişilərlə bərabər təmsil olunması 
tə'min edilsin.

1. Dövlət Statistika Komitəsi Qadm Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə respublikada qadm lann 
vəziyyətinə dair beynəlxalq s tandartla ra  cavab verən 
statistik məlumat hazırlasm,

2. Nazirlər Kabinetinə tapşınlsm ki:
- Ölkədə gedən iqtisadi çərçivədə həyata keçirilən 

işlərdə gender siyasəti tələblərini rəhbər tu tm aqla qadmlar 
üçün kişilərlə bərabər imkanlar yaradılmasmı təıtıin etsin;

- Qaçqm və məcburi köçkün qadm larm  məşğul- 
luğunun təmin edilməsi məqsədi ilə onlarm münasib işlə 
təmin edilməsi proqramı hazırlayıb həyata keçirsin;

Q a d m la n n  hüquqlarm m  müdafıəsinin 
gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasmm 
qanunlarm da müvafıq dəyişikliklər və əlavələr edilməsi ilə 
mövcud qanunvericiliyi təhlil edib təkliflər versin;

- H ər il m artm  I-nə qədər bu fərmanm yerinə 
yetirilməsinin gedişi haqqm da Azərbaycan Respublika- 
smm prezidentinə məruzə təqdim etsin;

- Bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti.
Bakı şəhəri, 6 mart 2000-ci il.



2). Azərbayçan Respublikası Konstitusiyasında
Bərabərllk Hüququ

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 1995-ci il 
n o y a b n n  I2-də keçirilən A zərbaycan  Respublikası 
referendumunda qəbul olunmuş, 1995-ci il noyabnn  27- 
dən qüvvəyə minmişdir və Azərbaycan Respublikası ali 
qüvvəli qanunu  olmaq etibarı ilə qadm lann  diskriminasi- 
yasmı qadağan  edir. Bu, Konstitusiyanm 25-ci maddəsində 
təsbit olunmuşdur.

Maddə 25
II. Kişi ilə qadm m  eyni hüquq lan  və azadlıqlan

vardır.
III. Dövlət irq indən, milliyyətindən, d in indən, 

dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, 
qulluq m övqeyindən, əqidəsindən, siyasi part iya la ra ,  
h əm k ar la r  i t t i faqm a və digər ictimai birliklərə 
mənsubiyyətindən asıh olm ayaraq hər kəsin hüquq və 
azad h q la r ın m  bərabərliyinə təm ina t verir. İnsan  və 
vətəndaş hüquqlannı və azadhqlarmı vətəndaşlarm irqi, 
milli, dil, din, cinsi, mənşəi, əqidə, siyasi və sosial 
mənsubiyyətinə görə m əhdudlaşdırm aq qadağandu-.

Q adm  h ü q u q lan  və azadhqları Konstitusiyanm  
"Əsas hüquqlar: azadhqlar və vəzifələr" bölməsində 24-71- 
ci maddələrdə əks olunub və dövlət tərəfindən bu hüquq və 
azadhqlann  qorunm asm a təminat verilir.

Burada əsas məsələ həyatm bütün sahələrində qadm  
və kişilərin bərabər imkanlarla təmin edilməsi yox, yalmz 
qadınlarım "sosial müdafiə obyektindən aktiv hərəkətdə 
olan şəxsiyyətə çevrilməsində qad ın ın  cəmiyyətdəki 
mövqeyinin köklü dəyişilməsi üçün vacib amildir. Bu 
siyasət patriarxal ənənəyə qarşı qoyulm ahdır ki, cəmiyyət
demokratikləşsin".
---------------------------------------  98 ---------------------------------------



3). Ümumisiam İnsan H üquqlan Bəyannaməsi

XIX. A ib  yara tm aq  hüququ və bununla bağlı 
məsələlər.

1. Hər bir insan öz dini, mədəniyyəti və ənənələrinə 
uyğun şəkildə nigaha girmək, ailə qurmaq, uşaq böyütmək 
hüququna malİkdir. Hər bir ər-arvad bu hüquqlardan, 
im tiyazlardan  istifadə e tm ək hüququna  m ahkd ir  və 
Q anunun  müəyyən etdiyi öhdəİiklərə tabe olmağa 
borcludur.

2. Ər-arvadm  hər birisi qarşı tərəfdən hörmət və 
ehtiram göstərilməsi hüququna malikdir.

3. Hər bir ər vəsaitinə müvafıq surətdə arvad və
uşaqlarmı saxlamağa borcludur.

4. H ər bir uşaq valideynlərinin himayəsində olmaq, 
ailədə böyumək hüququna malikdir. Az yaşlı u^aqlan işə 
məcbur etmək və onlarm təbii inkişafma zərərli olan 
yüklənməyə məruz qoymaq qadağan olunur.

5. H ər  hansı səbəbdən valideyini uşaqları 
qarşısmdakı öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlərsə, bu işı 
cəmiyyət öz ehtiyatları hesabına yerinə yetirməlidir.

6. Hər bir insan uşaq vaxtı, qocaldıqda və əmək 
qabiliyyətini itirdikdə maddi yardım almaq eləcə də qayğı 
və ailəsinin müdafıəsi hüququna malikdir.

7. Anahq äilə və cəmiyyətin ictimai təşkilatlarm 
tərəfındən hörmət, qayğı və xüsusi yardmı hüququna 
malikdir.

8. Ailədə ərin və arvadm uşaqlar və valideynləri 
qarşısında ümumi məsuliyyətləri olduğunu nəzərdə tutaraq 
öz a ra lannda  cinslərinə, qabiliyyətlərinə, istedadlanna, 
təbii meyllərinə müvafıq vəzifə və səlahiyyət bölgüsü 
apanlmalıdır.

9. Heç kəs öz iradəsinin əleyhinə olan, hüquqi



səlahiyyətlərinin bir qismini və ya hamısınm itirilməsinə 
səbəb olan nikaha girə bilməz.

XX. Ərdə olan qadm m  hüquqları:
Hər bir ərdə olan qadm m  hüququ var:
a) ərinin yaşadığı mənzildə yaşasm;
b) ərinin yaşayış səviyyəsində yaşayışnıı təmin edə 

bilən vəsaiti, b o şan d ıq d a  isə öz gəlirlərindən, tam 
sərəncammda olan mülkiyyətdən asılı olmayaraq iddia 
(qanuni gözləmə) müddətində özünün vəsaitini, sonra isə 
həm özünə, həm də yedirtdiyi və tərbiyə etdiyi uşağa lazım 
ola bilən bütün vəsaiti almaq ;

v) Q anunun müddəalarma uyğun olaraq boşanm a 
tələb etmək, boşanmaq; (bu hüququ məhkəmə vasitəsi ilə 
boşanm aq hüququ tamamlayn-;)

q) əmlakı ərinə, uşaqlanna, valideynlərinə, Q anuna 
müvafıq digər qohum İanna  miras qoymaq;

d) öz mənafeyinə zərər vura bilən konfedensial 
m əlum atla rm  yay ılm am asm a ciddi riayət o lunm asm ı 
ərindən, boşanıbsa keçmiş ərindən tələb etmək. (Qadm özü 
də əri və ya keçmiş əri barədə bu öhdəliyə əməl etməlidir.)



("^eHiUHHa B 6H3Hece". M., 1993, c. 4-14
kitabından tərcüraə)

XX əsrin sonuncu onillikləri ictimai tərəqqiyə aktiv 
təsiri artıq qeyd olunan və özünün gələcəyini keyfıyyətcə 
yeni sivilizasiyaya doğru hərəkatın tam  inkişafmı gözləyən 
qlobal xarakterli təzahürlərlə zəngindir.

Onlarm su'asmda qadm larm  kütləvi şəkildə əmək 
bazarma çıxmasmı amerikalı tədqiqatçılar R.Peterson və 
K.Beymeyer bəlkə də birincilər arasm da "Dünya miqyasm- 
da  sakit inqilab" adlandırmışlar. Həqiqətən, tarixi baxım- 
dan kiçik müddət ərzində qadm , evdən kənarda işləməyə 
başlayaraq, təhsil alaraq, ixitsaslaşaraq, yalnız muzdlu 
o lm ayan işçilərin su'alarmı a r t ı ra raq ,  həmçinin şəxsi 
müəssisələrini (əsas etibarən də xidmət sahəsində) yarada- 
raq özünün ənənəvi rolu-ailədaxili funksiyası çərçivəsindən 
cəsarətlə kənara çıxmışdır.

Birinci dəfə idi ki, qadm lar qarşısmda geniş seçimli 
imkanlar açılmış, əsrlərələ təşəkkül tapmış həyat stereotip- 
lərini dəyişməyə imkan vermiş, "ödənişsiz" ev əməyinə 
alternativ olaraq meydana çıxdı.

M üasir  müəssisədə q ad m m  ro lunun dəyişmə 
mexanizmini analiz etmiş amerikalı tədqiqatçı D.Nesbitt 
bu hadisəni "Açılmış imkanlar partlayışı" adlandu-mışdn-. 
Son vaxtlara qədər iqtisadi sahədə olan ədəbiyyatda 
inkişaf prosesində qadm m  rolu yalmz onun reproduktiv 
funksiyası, ya da  əmək ehtiyatlarmm artması ilə əlaqədar 
nəzərdən keçirilir, onun iqtisadi imkanları isə ümumiyyətlə
hesaba alınmırdı.

Qadm  əməyinə marginal və təsadüfı baxış nöqteyi- 
nəzəri də geniş yayılmışdı. Belə yanaşmanm  səbəblərinin 
köklərini onun əsasən əsrlərlə təşəkkül tapmış kişilərdən



asılı vəziyyətində, mülkiyyətə m ünasibətdə  zəif 
mövqeyində; sərvətə, hakimiyyətə və yaradıcıhğa olan 
yollarm onlarm  üzlərinə bağlanm asm da və müxtəhf növ 
hüquq pozuntu larm da axtarm aq daha münasibdir. Qeyd 
edək ki, "sakit inqilabın" iki mərhələsini fərqləndirmək 
olar: birincisi, 50-70-ci illər. Bu dəfə qadm larm  kütləvi 
şəkildə muzdlu əmək sahələrinə axmı ilə səciyyələnir; 
ikincisi, 70-ci illərin o r ta la rm d a n  başlam ış və azad 
sahibkarlıga doğru dönüşü göstərir.

Birincini irəUcədən müəyyən etmiş ən m ühüm  
amillər kimi bir tərəfdən - qadm  təhsihnin inkişafmı və 
vətəndaş azadhqları uğrunda mübarizəni: digər tərəfdən - 
sənayeləşdirilmiş cəmiyyətin iri istehsal sahələrinin, əmək 
bazarm a axınmı, istehlak mühitinin dəyərlər sistemi ilə 
təkan verilən, qadm  fəhlə qüvvəsinə tələbatmı qeyd etmək 
olar. İkinci mərhələyə keçid, yeni dövr üçün obyektiv 
zəmin y a ran m asm d a  rol oynam ış, yeni kom pleks 
problemlərin m eydana çıxmasma səbəb olmuşdu. Onlarm 
arasm da isə inkişaf etmiş ölkələrin xidmət sahələrində 
birinciliyi təmin edəcək post-sənayeləşdirilmiş cəmiyyətə 
daxil olması ilə geniş sahədə kiçik və o rta  müəssisələrin 
yaranm asm ı göstərmək olar.

İnsana xas olan bütün resurslardan m aksim um  
istifadə olunmasmı və ictimai dünyagörüşündə özünə yol 
açan mədəniyyətə doğru  meylləri də göstərmək olar. 
Bərabər im kanlar uğrunda qadm  hərəkatm m  yüksəlməsinə 
də istinad edilə bilər. Lakin, qadm  sahibkarhğm m  inkişafı 
üçün həlledici kimi birinci iki amih qəbul etmək vacibdir. 
M əhz kiçik biznes öz add ım larm ı a tan  qadm  
sah ibkarlannm  əsas hissəsi üçün daha  uyğundur, çünki ən 
yüngül fəaliyyət sahəsi xidmət sahəsidir; yəni insanm 
müxtəlif tələbatma xidmət etməkdir və qadm lar  əsrlər 
boyu həmin işlərlə məşğul olmuşlar.



Bu gün fu turo loq ların  "qadm  əsri" kimi 
müəyyənləşdirdiyi XXI əsrin əvvəlində bir sual meydana 
ç ıx ır  uzun müddət uzaqlaşdınldığı əmək və yaradıcılıq 
dünyasma o, yəni qadın, özü ilə nə gətirəcəkdir? Aparılmış 
tədqiqatlar, artıq qadın sahibkarlığmm makroiqtisadiy- 
yata  olan töhfələri haqda ümumi təsəvvür yaradır:

1. Qadm milli iqtisadiyatm strukturunun yenidən 
təşkil edilməsində əhəmiyyətli və artan rol oynayır.

2 .İnkişafın yeni dinamik gücünü təmsil edir və 
yüksəlişin artım  sürətinə təkan verir.

3. Milii təsərrüfatm istehsahnm artmasına zəmin 
yaradır.

4. T am  olmayan məşğulluğu və işsizliyi ixtisar 
edərək, axıra qədər istifadə edilməmiş insan potensialını 
reallaşdınb ümumi rifahı artırır.

5. Onun gətirdiyi sosial-iqtisadi dəyişikliklər uzun 
müddətli siyasi sabitliyə zəmin yaradır.

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, "Amerikanm iqtisadi 
cəhətdən tərəqqisində qadmlarm xüsusi töhfəsini təsdiq 
etm əm ək olmaz. İnform asiya cəmiyyət erasına daha  
dərindən daxil olduqca, aşkar olur ki, sənayeləşmənin 
yaranması kişilərin işi idi, lakin yeni cəmiyyət qadınlar 
tərəfındən yaranacaqdu-".

Q adm İann  menecment sahəsinə sürətli axmmm 
genişİənməsi məsələsi, onlarm bərabər imkanlar uğrunda 
mübarizəsi baxımmdan, heç də təbliğatı əhəmiyyət kəsb 
etmir. Mahiyyət etiban ilə məzmun ondan ibarətdir ki, 
idarəetməyə qoşuian q ad m  bu sahəyə özünün nadir 
bacarığını, məharətini, vərdişlərini, işgüzar davram ş 
üslubunu, qərar qəbul etməkdə öz dəst-xəttini göstərir. Bu 
kimi hallann daxil edilməsi hesabma isə menecmentin 
zənginləşdirilməsinin iki həlli yolu mövcuddur.

- menecmentin mövcud olan kooperativ üslubuna



təsir etmək yolu və qadmların korporasiyalarm idarəetmə 
strukturlarm da iştirakmı genişləndirmək vasitəsilə;

- şəxsi müəssisələrini yaradan  və daim artan qadm  
kütlələri a rasm dan  menecerlər su-asma axm vasitəsilə.

Bu münasibətlə onu nəzərinizə yetirək ki, 80-cı 
illərdən başlayaraq korporasiyalarm  idarə edilməsində 
qadm larm  ro lunun artması kooperativ  mədəniyyətinin 
dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu əsasən daim dəyişən 
şəraitə istiqamətlənən, daha  tez uyğunlaşan .idarəetmə 
üsullarmm inkişafmda: d ah a  intitiv, daha  az düzxətli 
təfəkkür tipinin təsdiqində : hərcmərcHyə, effektsizliyə 
qarşı böyük dözümlülük göstərməkdə: iyerarxiyalı
piramida şəkilli s truk turun  birsəviyyəli, müxtəlif vasitələrlə 
qarşılıqh əlaqəli s trukturlara  çevrilməsində: şəxsi formah 
əlaqələrin həvəsləndirilməsində: insanlarm haqqm da, həm 
müştərilərə həm də əməkdaşlara qayğmm artn 'ümasmda 
görünür. Iş mədəniyyətinin və idarəetmə üsullarmm bu 
transform asiyası, şübhəsiz, yap o n  rəqabəti ilə də 
stimullaşdu'ihr və amerika tipli korporasiyalarm m araq  
sahələrində olduqca kəskin şəkildə m eydana çıxırdı. Lakin 
mahiyyət etibarilə ona, vəzifələrdə sayları nəzərə çarpacaq 
dərəcədə artmış, törəyən və Y aponiya tərzinə yaxm olan 
qadm  rəhbərlər üslubu nümunə göstərmiş oldu. Nəticədə 
işgüzar münasibətlərdə dəyişikliklər baş verdi, qərarlarm 
qəbulunda intuitivlik daha  çox nəzərə ahnm ağa başladı.

İkinci halda məsələnin məğzi on d ah  ibarətdir ki, bu 
gün qadm menecerlərin kütləvi m eydana gəlmə mənbəyi 
kiçik şəxsi biznesdir, maliyyə imkanları olmadığmdan 
muzdlu işlər müdiri saxlaya bilməyən müəssisə sahibləri 
özləri menecerlik edirdilər. O nlarm  əksəriyyəti əvvəlcədən 
hazırhğa malik deyildi və öz -özlüyündə idarəetmənin 
qadm  üslubunu q id a lan d ırm a  mən*bəyi olan, qadm  
intuisiyası və "sağlam düşüncə əsasmda" hərəkət edirdilər.



M üasir  p s ixo loq lann  tədqiqaUarı göstərir lci, 
qadınlar kişiiərə nisbətən daha tez ünsiyyətə girəndir: onlar 
insanlara qarşı böyük m araq göstərirbr, öz tərəfdarlarınm 
dəlillərinə və qarşılıqlı münasibətlərin emosiona 
formalarına dalıa həssasdniar. Tədqiqatlarda göstərilir ki, 
işgüzar qadm lar əlaqə yaratmağı çox yaxşı bacanr və servis 
xidməti sahələrində daha müvəffəqiyyətlə çahşnlar, belə ki, 
onlar müştəriiərlə etibarhlıq münasibətləri qurmağa daha 
çox meylhdirlər. Mübahisəli hallarda onlann davranış 
tərzində də müştərilərini itirnıək istəyi bir növ hiss olunur. 
Kişilərdən fərqh olaraq işgüzar qadmlar nəyin bahasma 
olursa-olsun qələbəyə can atmır, qələbənin qiymətini onun 
em osional və şəxslərarası məsrəflərinİ düşüncə ilə 
əlaqələndirirlər. Bütün bu kimi keyfıyyətlər, müştərilərə 
münasibətdə etibarlılıq göstərilməsi isə xidmət sahələrində 
ona müəyyən qədər üstüniük verir.

Burada isə artıq həm də müasir cəmiyyətin dəyər 
sisteminin tədrİcİ təkamülü də qadm m  köməyinə gəliı. 
Sonuncu, insana və onun müxtəlif tələbatlannm təmin 
o lunm asm a istiqam ətlənərək, postsənayeləşdirmə 
mədəniyyətinə də yiyələnir. Bu şəraitdə, müəssisəyə öz evi, 
heyətə isə böyük ailəsi kimi baxan müəssisə rəhbərinin və 
menecerin rollan, tərbiyəçinin, eləcə də ailə başçısmm 
rollanna yaxmlaşn'. Burada bir önəmli məqamı da qeyd 
edək ki, şəxsi işlərin apanlm ası üçün "qadm " üslubunun 
qəbul edihnəsinə baxm ayaraq, qadm -sahibkar bazarm 
tələblərinə və istehsahn yeni şərtlərinə uyğunlaşmaqda 
kifayət qədər yüksək effektlilik göstərirlər. Onlar şəraitin 
dəyİşkənliIİyinə uyğun o la raq  d iribaşhhq, reahsthk, 
uyğunlaşmaq bacanğı, manevr etmək qabiliyyəti nümayiş 
etdirir, əməyin təşkihndə və mənsəbə yüksəlməkdə peşəkar 
vərdişlərə yiyələnməyə can atırlar.



5). Qadın sahibkarlığı təcrübəsindən:
Ibrət dərsi və məsləhətiər.

("HacTHoe npennpHHHMaTejibCTBO: ocHOBHbie noHHTHa,
TeopH^ H HpaKTHKa". /M., 1994, c.İOO-104/

kitabından tərcümə).

Fransız jurnalist qadın və menecment sahəsində 
mütəxəssis özünün "Qadm - iş adamı - gələcəyin nümunəsi" 
k i tabm da , milli mənsubiyyətindən asılı o lm ayaraq ,
qadm m  özü üçün nəticə çıxara bibcəyi 10 ibrət dərsini 
sadalayır;

Birinci. dərs. Həyat yolunun başlanğıcmda şəxsi 
həyatmdakı uğursuzluqlar müvəffəqiyyət üçün yaxşı təkan 
ola bilər. Uğursuz nigah, erkən anahq və tələsik boşanm a 
işgüzar dairədə özünü reallaşdırmaq üçün təkan da  ola 
bilər. Belə ki, onun k itabm m  qadm  qəhrəm anlannm  
ailələrinin dağılması, onlar üçün həddindən artıq dar  olan 
ailə çərçivəsinə sığmayan, qeyri-adi yaradıcılıq im kanlan  
olan həyata çağırırdı. Təbii enerjiləri çıxış yolu taparaq, 
onları öz işlərini yaratmağa, sonra isə yeni ailə qurm ağa 
sövq edirdi. Onarın  təcrübələri tövsiyə edir: yaymmamaq, 
fəaliyyət istiqamətini diqqətlə seçmək və öz qarşısında 
konkret peşəkar məsələlər qoymaq. Keçmiş haqqm da 
səmərəsiz təəssüflə, həmçinin perspektivi o lm ayan 
vəziyyətlərin saxlanması istisna olunur. Ümidi saxlamaq və 
dəyişikliklərə həvəsi tətbiq etmək vacibdir, onda yaradıcı 
enerji özünə çıxış və istiqamət tapacaqdn’.

İkinci dərs. Bütün "uğurlu qadm larda" seçdiyi 
yolun düzgünlüyünə tam  əminlik və ideyadan öz 
layihəsinin həyata keçirilməsinə qətiyyətHlik hökm sürür. 
Xüsusi işgüzarhq təhsilinə malik olmcilarına baxmayaraq, 
kişilərin o n la r  ciddi qəbul etməyəcəklərindən 
qorxm ayaraq, onlao keyfıyyətsizhk kompleksini hiss etmir 
və in tu is iya larına  e t ibar  edirlər. O n la n n  hamısı öz 
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işlərindən ləzzət ahrlar ,  bu da o n lan n  işgüzarlıq
fəaliyyətini artırır.

Üçüncü dərs. Bütün işgüzar qadınlar müstəqilliyi 
yüksək qiymətləndirir və qadına ətrafı tərəfmdən (ailə, 
q o h u m la r  və cəmiyyət) göstərilən təzyiqlərdən yaxa 
qurtarm ağa çalışırlar. Onlarm heç biri muzdlu əməyə 
qayıtm aq istəmirlər. Sabithk, məşğulluğa zəmanət və 
məsuliyyətin olm am ası o n la n  şirnikləndirmir. O nlar 
q ə ra r la n n  qəbu lunda  müstəqilliyi yüksək
qiymətiəndirirlər.

Dördüncü dərs. İrəli çıxmaq üçün medaluı o biri üzü
- təklikdir. Əlbəttə, bu hal həmişə deyil, həm də bir şeydə 
deyil, lakin öz işini yaratm ış qadm , qorxaraq  və ya 
məsuliyyətini digərləri iiə bölüşdürmək a rzusunda  
olmayaraq, çox vaxt "səhnədə yeganə aktyora" çevrilir .

Beşinci dərs. Bütün işgüzar qadm lar  öz 
"komandası"m yığmağm çətinliyini etirat edirlər. Qadm 
müəssisələrində k ad r la rm  form alaşm ası təcrübəsi 
olmaması səbəbindən işgüzar qadmlar öz əməkdaşlarmı 
qohumları və tanışları arasm da axtarmah olur. Bu isə heç 
də həmişə lazımi effekt vermir və demək olar ki, əksərən 
ehtiyacı ödəməyən xidmətlərdən "komandaya" olan etirazı 
çətinləşdirir.

Altmcı dərs. İşbazlıq - bu həmişə müəyyən risklə 
bağhdu'. İncə məqam ondan ibarətdir ki, qadm lar həmişə 
daha çox və ya daha  az riskli variantlar seçmək imkanma 
malikdirlər. Risk, ənənəvi qadm  fəaiiyyəti dairəsindən kişi 
biznesinin (pul əməliyyatları, sənaye, res to ran  işi, 
konsaltinq) toxunulmaz sahələrinə keçid zamanı, həmçinin 
texniki yeniliklərdən istifadə olunan və gələcəyə malik təzə 
sahələrə keçən zaman artn'. Belə hallarda isə çox vaxt yeni 
dirçələn q ad m  biznesinin tələbatmı nəzərə alm ayan, 
qanunvericilikdəki boşluqiar maneə rolunu oynayır.



Yeddinci dərs. H ər ha lda  ənənələri yerindən 
oynatm aq və qadın lann  həiə gözbmədiyi sahəbrə  də daxil 
olmaq lazımdn-; fransah işgüzar qadm larm  təcrübəsi bunu 
bir daha  sübut edir.

O n la r  təsdiq edirİər lci, hər bir ənənənin 
saxlanmasınm da xeyri var. Bizneslə məşğul olan qadm lar 
hələ mühafızəkar s truk tu rla r  yaratm ayıb  və mübarizə 
apanİması İazım oian vərdişlər qazanmayıblar. Əksinə, 
oniar ictiamai həyatı və iqtisadiyyatı yeniləşdirə biləcək 
gücİü qüvvə kimi çıxış edə biiərlər. Çünki on lar  kişi 
biznesinin istehkamına çevriİməmiş, yüksək mədəniyyət, 
üräumi bilik səviyyəsi tələb edilən texnologiyaya və digər 
sahəİərə daxil oiuriar.

Səkkizinci dərs. Q adm  işbaziığının tətbiq oluna 
biləcəyi ən yaxşı saiıələrdən biri də xidmət sahəsi sayılu’. 
D inləm ək bacarığı ilə a ltru istlik  azadlığı, in sa n la n n  
xoşbəxtliyinə könülvermə qabihyyəti qadm İara  
müştəriiərin vəziyyətinə tez daxil o lm ağa və on ia rm  
köməyinə gəİməyə imkan yaradn- ki, bu  da aiİənin müxtəlif 
təiəbiərinə xidmət etməkdə əsrİəriə qazandıqian  vərdişlərin 
nəticəsidir.

D oqquzuncu  dərs. A nahq  biznesə mane oimur, 
bunu təcrübə də təsdiq edir. İşgüzar qadm larm  əksəriyyəti 
tamamilə əmindiıiər ki. sabit ailə təməhnin onlara verdiyi 
gücü hiss etmədən öz işlərini davam  etdirə biiməzdilər, heç 
oİmasa ona  görə ki, işlərini y a rad a rk ən  yalhız öz 
m araq iann ın  dey il  həmçinin aiiələrinin gəiəcəyi haqda 
fıkri rəhbər tuturİar. Analıq işgüzar qadm da günahkarhq 
kompieksi törətməməIİdir. K itabm çoxuşaqlı ailələri oİan 
qəhrəman analarm  əməyinə görə uşaq lann  ana lannm  iş 
dünyasma münasibəti və qoşuİması keyfıyyətcə qarşıhqlı 
uzaq laşm aya im kan  yaradan , an an m  daim a evdə 
oİmasmdan daha  yaxşıdır.



Onuncu dərs. Əgər ailədə tərəfdaşlıq konsepsyası və 
təcrübəsi qəbul o lunubsa, ər-arvad bir k o m an d ad a  
olurlarsa, onda keyfıyyətcə yeni ailə münasibətlərinə keçid 
göz qabağmdadn-: ailəçilik münasibətİərindən ər-arvad 
tərəfdaşlığma doğru. Birinci, vəzirələnn tam burjuasayağı 
bölünməsi üzərində qurulmuşdur: kişi işləyir, qadmsa evlə 
və uşaqlarİa məşğuİdur. Vəzifələrin bu qaydada bölünməsi 
əksər hallarda birliyin olmaması ilə və özünü peşəkar 
qayğılarm m  tək əsirinə çevrilmiş kişinin təkliyi ilə 
nəticələnir. İşgüzar qadm isə aiİədə özünü başqa cür aparn\ 
Hətta, əgər ər-arvad bir yerdə işləməsələr belə, ailə üzvləri 
işgüzar problemlərin müzakirəsinə cəlb olunur və çox 
zam an işgüzar layihələrin həyata keçirilməsində iştirak 
edirlər. İşgüzar qadm m  yaradıcı xarakteri bütün şahələrdə 
özünü büruzə verir: mümkün olan yerdə özünün fəalhq 
çərçivəsini genişləndirməyə və məhdudiyyətləri aradan 
götürməyə can a ta raq ,  o peşəkar və şəxsi həyatına 
yeniliklər gətirib. İşgüzar qadm m  gündəhk həyatmda ailə 
vəzifələri ilə peşəkar fəaliyyəti arasmdakı münasibətləri 
d ah a  həm ahəng etməyə və yüngülləşdirməyə 
istiqamətlənmiş bir neçə məsləhət diqqətəlayiqdir:

- Birinci məsləhət: öz işini yaratmağm, əsas etibari- 
lə başlanğıc mərhələsində valideynlər üçün yaxşı müna- 
sibətləri qorum aq və onlarm köməyini axtarm aq vacibdİr. 
Onlar müvəqqəti olaraq uşaqlara qaygmı öz üzərlərinə 
götürə bilər, maliyyə və mənəvi cəhətdən kömək edə 
bilərlər.

- İkinci məsləhəl: Sİzinlə ənıəkdaşhq etmək istəyən, 
sizə kömək etməyə hazır olan və ideyalarmıza həmfıkirlilik 
göstərən insanlarm  sizi nəinki iş yerində, həmçinin 
məişətdə əhalə etməsi vacibdir. İşgüzar qadm həmfıkirlərin 
və lazmıi adamlarm  vaxtaşın qəbul olunmasmm nə qədər 
xeyirli olması haqda özünə hesabat verməlidir.



- Üçüncü məsbhət: özünüzü və işinizi xeyirxah kişi 
iştirakı ilə təmin edin. Məsələn, sizə xeyirxah olan sponsor 
dəyərli m əsləhətbri və vaxth-vaxtsız köməyi ilə qadm  
çiyinləri üçün həddən artıq ağn' yükü yüngülbşdirə bibcək,.

Dördüncü məsJəhət: ev təsərrüfatmda müasir 
məişət texnikasmm yeniHkbrin geniş istifadə olunması, 
nəinki ev ilə ə laqədar vəzifəbrin  yerinə yetirilməsini 
yüngülləşdirər, hətta  bu, işgüzar qadm m  imicinə "işbyər".

Beşinci məsbhət: arzu o lunur ki, nəqliyyat 
s tre sb r in i  m in im um a endirm ək, işgüzar iş gününün 
gərginhyini çıxarm aq və vaxtm çox hissəsinin a ib  ib  
keçirihnəsi üçün idarə b inasm ı evinizin yaxm lığm da 
axtarasmız. Sorgu okm an qadm lar üçün hər yerə can 
a tm ağa etiraz xarakteridir. Onlarm  sabithyini iş və a ib  
təmsil edir. heç də təsadüfi deyil ki, onlarm hamısmm 
dediyinə görə, yalmz idarəbrin  yaxm hqda yerbşməsi, beb  
m əhsuldar şəraitə öz uşaq la rm m  tərbiyəsi i b  məşğul 
olmağa imkan yaratmışdır.

Son 30-40 ilin sosial-mədəni prossesbrinin təhlili 
göstərir ki, mədəniyyətdə və o cüm bdən, dünyagörüşündə 
ümumilikdə b n g ,  lakin kifayət qədər nəzərə çarpacaq 
dəyişiklikbr baş verir və bu X X  əsrin o rta larm da təşəkkül 
tapmış və insanlıq dəyərbrini, onlarm  dərketmə üsullarmı 
dəyişməyə meyillidir. Səciyyəvidir ki, feminizmin bizim 
yüzillikdəki yeni canlanması öz vaxtma görə bir qayda 
olaraq sabitbşm iş ictimai norm alara qarşı etiraz xarakteri 
daşıyan m üxtəlif  sosial-siyasi hərəkatlarm : yaşıllar 
(ekologiya) hərəkatı, "Xippi" (burjua dəyərbrinə qarşı 
yönəldilmiş əks mədəniyyət) irqi qarşıdurm am n artması, 
feminzmin özünün siyasiləşməyə tə rəf  meyillənməsi 
nəzərdə tutulmuş ictimai hərəkat kimi və s. aktivbşməsi ib  
üst-üstə düşür.



Gender və fəlsəfə

Müasir təsəvvürlərə görə, gender (ingiliscədən tərcü- 
mədə "gender" - soy anlamına uyğun gəlir) anlayışı cəmiy- 
yətin fərdlərdən deyil, kişi və qadm dan ibarət olduğunu 
bildirmək üçün işlənir. Tarix boyu on lann  rolu və əhəmiy- 
yəti dəyişib, bu səbəbdən də qadm  və kişilər heç vaxt bəra- 
bərhüquqju ola bilməyiblər. Gender araşdırmaları XX 
əsrin o rta lanndan  sonrakı feminist hərəkatı və nəzəriyyəsi- 
nin inkişafı nəticəsində yaranıb. O, kişi və qadm arasmda 
qarşılıqh münasibət və təsirin xüsusiyyətiərini açır, cinslə- 
rin sosial rollarmın mədəniyyət və başqa dəyərlərdən asıh- 
hğım göstərir, onlar arasmda bəşəriyyətin tarixi inkişafmın 
xarakterini təyin edən fərqləri üzə çıxarır. Bu cərəyanm nü- 
mayəndələrinin fikrincə, bərabərsizlik probİemi qadm və 
kişi arasm da təbii-bioloji fərqləndirmə ilə bitmir. Cinslər 
cəmiyyətdə öz - matriarxal, ya da patriarxal dəyərlərini 
bərqərar etmək üçün daim mübarizə apanrlar.

Hazırda bu cərəyanm ümumi bir adı yoxdur. "Gen- 
der", "gender araşdırmaları", "genderoİogiya", "gender 
ölçüləri" terminləri ədəbiyyatda bərabər hüquqla işlənir. 
H ətta  bəzi araşdırmalara görə, "gender" termini cinslərara- 
81 qarşılıqlı münasibətlər problemini tam dəqiq ifadə etmir.

Gender araşdu’m aian  ilə daha  çox qadmlar məşğul 
olur. Ancaq o, hberal feminizm əsasmda yaransa da, onu 
sadə ancaq qadın problemi hesab etmək olmaz. Gender 
araşdırm alannı çox vaxt cinslərin fəlsəfəsi adlandırırlar. 
Bu zam an 2 növ fərqləndirmə aparıhr: 1. Qadm və kişi ara- 
smda təbii, gerçək, təbii-fızioloji fərqlər; 2. Cinslər arasm- 
da süni, sosial-mədəni müxtəhflik. B un larda  öz növbəsində 
cəmiyyətin bütün sferalarmda öz əməh əksini tapır.

Beləhklə, gender araşdırmalarınm predmeti (həm də



obyekti) iştirak edən şəxsləri qadın və kişilərdən ibarət 
İnsan cəmiyyəti tarixidir. Əgər bu tarixi təsvir zamanı 
yalnız bir cinsin mövqeyi, marağı əks olunursa, onda bu 
tarix birtərəflidir, tam  deyil və hakim cinsin ideologiyası 
rolunu oynayır. Gerçək tarix dəyişdirilir və saxtalaşdınlır, 
ondan "həqiqətə zidd" və hakim cins üçün maraqsız samlan 
hadisələr silinir.

Feminstlərin fikrincə, tarix elmi patriarxaldn', onu 
ancaq inqilablar, müharibələr və "tarixin lokomotivi" say- 
dıqları zor maraqlandn'n'.

Cinslərin soy əlamətlərinə görə fərqləndirilməsi top- 
lumun dünyagörüşü və mədəniyyəti ilə bağlıdır və konkret 
cəmiyyətin dəyərlər və ideallar sistemini əks etdirir. Buna 
görə də cəmiyyət həyatmm bütün sferalarmda, hətta dildə 
də qadm  və kişi cinsləri arasm da süni yaradılmış fərqlərlə 
qarşılaşmaq mümkündür.

Bəşər tarixinə cinslərin qarşılıqh münasibətləri baxı- 
m m dan yanaşm aq keçmiş haqda təsəvvürlərimizi dəyişir, 
cəmiyyətin inkişafmm müasir problemlərinə, həm də gələ- 
cəyin perspektivlərinə təsir edir.

Bu gün genderin elm, dünyagörüşü, fəlsəfə, ya mədə- 
niyyət, siyasət və ideologiya faktoru  olmasmı birmənah 
müəyyən etmək çətindir. Çünki hətta bütün bu sahələr bir- 
likdə gender yanaşm asmm  məğzini açmır. Bu baxımdan 
gender X X  əsrin orta larm da yaranmış cərəyanlardandn' və 
insanhğm elmi, mədəni təsəvvürlərinin geniş spektrini bir- 
ləşdirir.

Bəs görəsən, bir neçə min il əvvəl m atriarxat müha- 
ribədə patriarxata  uduzmasaydı, insanhq tarixi necə olar- 
dı. Bir tərəfm qalib gəlməsi fəlsəfə. incəsənət, elm, hətta di- 
nin də "birtərəfli" dəyərlərin əsarəti altma düşməsi mənası- 
na gəlmir ki. Tərəflərdən birinin "tam" qələbəsi hansı nəti- 
cələri doğurur?  P a tr ia rxa tm  trium fu sivilizasiyaya nə



qazandırdı? Insanlığın qadınm cəmiyyəldən "qovulması" 
nəticəsində itirdiyi femin və maskulin dəyərbrin uzlaşma- 
sm m  gələcək perspektivini proqnozlaşdırm aq olarmı? 
Yenidən m atriarxat revanşı yaşayacağıqmı? Bəlkə elə bu 
gündən ”qadm  intiusiyasmı" "kişi rasionalizmi" ilə birləşdi- 
rib cinslərin harmoniyasma nail olmaq haqda düşünməli- 
yik? Bu sonsuz suallar sırasmı istənilən qədər artırmaq 
olar. A m m a söhbət sadə yeni dünyagörüşünün yaranma- 
sm dan gedir. Bu günədək dünyanı "tək gözlü" kimi ancaq 
bir tərəfdən görmüşük. Artıq dünyaya "iki gözlə" hər tərəf- 
dən baxib, praqm atik  və rasional şüurdan imtina etmək 
vaxtıdır. Bu şüurda güc, mübarizə, zor kaieqoriyaları, növ- 
bəti qələbə üçün sonsuz mücadilə həmişə məğlubiyyətlə, 
çoxsaylı böhranla nəticələnir.

Üçüncü miniUiyin başlandığı bir vaxtda sivilizasiya 
gözlərimiz önündə dəyişir. G ender a ra şd ırm a lan  bu 
qürubun lap başlanğıcmı təsvir edərək, həm elmdə, həm də 
başqa  m üasir  dərketm ə istiqamətlərində əvəzsiz rol 
oynayır. G ender təzəcə yaranan yeni dünyagörüşünün 
metodoloji əsası, yeni fəlsəfənin fundamentidir. Bu fəlsəfə 
isə toplum da qadm  və kişinin rolunu, yerini və önəmini 
təzədən araşdırıb təyin edir.

G ender  qad ın  problem i yox, cinslər a rasm da 
harmoniya axtanşı praktikasıdır. O, insanlığm potensiahnı 
zahirən 2 zidd qüw ən in  - qadm  və kişinin vəhdətində 
bütüniüklə açır.

Gender araşdırm alan  onu da nəzərə alır ki, bu da 2 
"antoqonist" ailədə birləşərək "üçüncü sinfı" - uşaqlan  əzir. 
Bu tədqiqatlar həm də dünya xalqlarınm yüzlərlə inkişaf 
modehndə irqi, etnik, dini, siyasi və başqa zor tətbiqinin 
səciyəliliyini üzə çıxanr. Onlar göstərir ki, b loklann ləğvi 
ilə dünyada güc və məcburetmə siyasəti zəifləmədi, əksinə, 
daha  da  artdı.



Əgər dünya tarixinə, daha dəqiq, onu izah və təsvir 
edən sonsuz sayda elmi tədqiqatlara nəzər salsaq, burda 
daha çox böyük və təcavüzkar dünya imperiyalannm, ölkə 
və dövlətlərin təsvir edilməsinin şahidi olarıq. O nlar müha- 
ribə, zor gücünə öz acgöz niyyətlərini gerçəklədiblər. Əlbət- 
tə, danm aq olmaz ki, bu dünya tarixi ədəbiyyatmda elə mə- 
dəniyyət, incəsənət, dünyagörüşü, dini-fəlsəfı konsepsiyalar 
var ki, müxtəlif, o cümlədən, kiçik xalqlarm əsl mənəvi, əx- 
aqi və bədii inkişafmı əks etdirir. Ancaq tarixin anlaşılma- 

smm başlıca xətti, təəssüf ki, tarixi, cəmiyyətdə güc və zor 
prinsiplərinin, patriarxal dəyərlərin təsdiqi kimi təsvir edir. 
"Gücün fəlsəfəsi" - şüur və təfəkkürün əsas kom ponenti 
kimi sosial həyatm  bütün sahələrini əhatə edib.

Təsadüfü deyil ki, "güc və zor fəlsəfəsinin" zirvəsi, 
dünya tarixi prosesin siniflərarası mübarizə kimi izah edən 
marksizm bu  cür böyük uğur və əməli tətbiq tapmışdı. Və 
M arks bu rada  heç də yeni bir şey kəşf etməmişdi. O ndan 
çox əw ə l  ingilis füosofu və böyük dövlət xadimi F .Bekon 
hamımıza bəlli "Bilik - gücdür" şüarmı səsləndirmişdi. An- 
caq bu mütəfəkkir də əvvəlki insanlıq təcrübəsindən çıxış 
edirdi. Bu insan lıq  yalnız təbiətlə bitməz mücadilə 
sayəsində yaşam m ı qoruya bilmişdi.

Mübarizə, güc, zor, qələbə - bizim sivilizasiyanm 
simvoluna çevrilib. Bu səbəbdən gender araşdırmaları sa- 
həsi genişləndirilməlidir. Kişi və qadm qarşıhqh münasi- 
bətləri - "güclü və zəifm", hakimiyyət daşıyıcısı və tabe 
adam lann  qarşılıqh təsir drammın baş verdiyi ancaq bir, 
lap olsun, ən önəmli səhnə ya siyasətdə böyük şəxsiyyət ki- 
mi tanm an aspektidir. Bu aspektlər sırasmı güc prinsiplə- 
rindən çıxış edərək irqlər, dövlətlər, xalqlar, mədəniyyətlər, 
dinlər və başqaları arasm da ziddiyyətli münasibətlərlə ta- 
m am lam aq olar.

Son 10-15 ildə baş verən hadisələr Azərbaycanda da 
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gender araşdırmalarının son dərəcə 'önəmli olmasmdan 
xəbər verir. Müstəqillik əidə edİlməsi, sosial-siyasi sistemin 
dəyişməsi cəmiyyətin sosial strukturunda və meyarları 
seçimində həlledici dəyişməbrə səbəb olub. 80-ci illərdə 
başlamış demoqrafık və miqrasion proseslər uzmımüddətli 
müharibə, həyat səviyyəsinin son dərəcə aşağı düşməsi və 
iqtisadiyyatm böhranı səbəbindən 90-cı ilİərdə kəskin şəkil- 
də gücləndi. M üharibə verilmiş çoxsayh qurbanlar, xüsu- 
sən, əhalinin iqtisadi mühacirəti reproduktiv nəslin disba- 
lansma gətirib çıxardı. Am m a bu, həm də bizim cəmiyyət- 
də qadm m  rolunun güclənməsinə səbəb oldu. Bu gün qa- 
dm lar ənənəvi olaraq, əvvəllər kişilərə aid sosial mövqeni 
tu tm ağa  başlayıblar. Hazn'da qadm lar tərbiyə, təhsil, 
səhiyyə sistemində üstünlük təşkil edir. Ticarət, sosial 
xidmət, mədəniyyət və elm sahələrində çahşan qadmlarm 
da sayı xeyU artmışdır. ƏhaUnin qadm hissəsinin tam  "kişi ' 
fəahyyət sahələrinə meyU hiss olunur. Onlar siyasi partiya, 
ictimai təşkilat və birhklərdə geniş təmsil olunublar. Bircə 
onu  qeyd etmək kifayətdir ki, respublikada bu gün 50-a 
yaxm qeydiyyatdan keçmiş Qadm Təşkilatı (QHT) var. 
Bütün bunlar Azərbaycanda tam am  yeni gender situasiya- 
sm dan xəbər verir. Demokratiya və bazar iqtisadiyyatı 
prinsipləri xalqm  milli və konfessional dəyərləri, onun psi- 
xologiyasmm və tarixi inkişafmm spesifikası İlə hələ zəif 
qarşıhqh əlaqədədir. Keçid dövründə qadm  və kişinin rolu 
necədir, gələcəkdə bizi nə gÖzləyİr? Bu suallardan göründü- 
yü kimi, respubhkada müəyyən gender siyasətinə ehtiyac 
var. Həmin bu siyasət isə dövlət səviyyəsində qəbul olun- 
muş ölçülüb biçilmiş proqram a əsaslanmahdır.



Qadın və seçki

D em okratiyanın  əsas göstəricilərindən olan seçkilər 
cəmiyyətdə mühüm hadisədir. Seçilmək və seçmək məqamı 
böyük m araq  yara tsa  da, bu elə bir prosesdir ki, hər bir 
vətəndaş borcunu yerinə yetirməklə yanaşı, öz yaşam 
tərzini də ifadə edir.

Seçkilər zamanı adətən "kim seçilir?" sorğusu önə 
keçməklə, məsələnin əsas mahiyyətini sanki bir qədər 
kölgədə qoyur. Və "kim səs verəcək?" sualı ikinci dərəcəli 
xa rak te r  ahr. Bütövlükdə götürdükdə isə p rob lem in  
mahiyyəti "kim səs verəcək" sorğusundadır.

Cəmiyyətdəki hadisə və proseslərdə isə bu cəhətdən 
"zərif qanadm " passivhyi, hətta bəzən də laqeydliyi əsas 
amil kimi m eydana çıxır.

Q adinlara  ilkin olaraq seçib-seçilmək hüququ 1893- 
cü ildə Yeni Zelandiyada verilmişdir. Respublikam ızda isə 
qadm lar 1919-cu ilin sentyabrmda A D R  parlamentinin 
payız sessiyasmda bərabərlik haqqm da təkliflərin təsdiqi 
ilə seçib-seçilmək hüququ qazanıb. SSRİ m əkam nda da 
bərabərlik hüququ formal olsada saxlanılmışdır. H ətta  
belə demək olarsa məlum forma məzmunla tərs mütənasib 
də deyildi. Belə ki, 1985-ci il Azərbaycan Ali Sovetinin 450 
nəfər depu ta tm dan  179 nəfəri (39%) qadm  idi. Hətta, 1991- 
ci ilə qədər Ali Sovetin sədri də qadm  idi. 1995-ci ildə Milli 
Məclisdə qadm  deputatlarm ın sayı 12 faiz, yəni 15 nəfər 
olmuşsa, 2000-ci ildə isə 10.6 % yəni 124 nəfərin 13-ü 
qadmdır.

Statistik rəqəmlərə müraciət etsək, ölkədə qadınlar 
kişilərdən çoxdur. Seçib-seçiləndə isə, m ütənasib lik  
pozulur. Həm seçilən həm də seçici kimi qadm  azlıq təşkil
edir.



B urada "kim səs verəcək?" sorğusunda demokratik 
bərabərlik nizamınm bəzi məqamları da şərtlənir.

Əvvala, seçib-seçilən q a d m la n n  sayı, ikincisi, 
səsvermədə qadm larm  necə iştirakı və üçüncüsü, qadm 
e lek to ra tm  siyasi səviyyəsi həlledici fak to ria rdand ır .  
Qərbdə hər bir siyasi qurum  ilkin olaraq öz seçicilərinə dair 
m əlum atlar boşluğunu tənzimləyir, seçkilər vaxtmda hər 
iki cinsdən olan elektoralm  dəyərlər oriyentasiyasmı 
mütləq əsas kimi nəzərə alır. Bəzi ölkələrdə seçicinin 
seçicilik funksiyası xüsusi qanunlarla  tənzimlənir.

Elmdə "absentizm" deyilən bir məfhum var. Mənası
- seçkili, nümayəndəli orqanlarm  və vəzifəli şəxslərin 
seçkiləri zam anı seçicilərin səsvermədən boyun 
qaçırmalarıdır. Absentizmə yol verməmək üçün bir sıra 
ölkələrdə məcburi səsvermələr tətbiq edilir, bunun üçün 
müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. İlk əw əl seçkilərdən 
im tina  edənlər cərimə o iunur, bəzən həbslə də 
cəzalandırıİır. Buradaca sual doğa bilər ki, bəs demokratik 
prinsiplərlə məcburi qaydalar bir ölçüdə bərabərləşdirilə 
bilərmi? D em okratiya heç də anarxiya deyil və bəzən 
lazımi m əq am lard a  prinsipial cəhətdən bütövlükdə 
cəmiyyətin tərəqqisi üçün müəyyən çərçivədə bu üsullardan 
istifadə edilməsi qeyri-məqbul sayjla biiməz.

Hadisələrin təhlili göstərir ki, əvvala demokratik 
seçki anlam m m  bütün sosial qruplar tərəfmdən təbliğinə 
ehtiyac böyükdür. İkincisi siyasi cəhətdən təşkilatlananlar 
tərəfmdən bu problemin dərkinə ehtiyac vardır. Nəinki 
əyalətlərdə, hətta mərkəzdə belə qatı mühafızəkar ər (ata- 
qardaş-oğul) "əhli əyalı" əvəzinə özü səs verir, öz liderinə və 
yaxud istədiyi şəxsə. M əhz bu kimi hallara  görə də 
d em o k ra t ik  seçki nədir, necə olmaİıdır kimi ak tua l 
məsələlərlə yanaşı "kim səs verəcək?" anlammm geniş izahı, 
müxtəlif təbəqələrdə təbliği genişləndirilməlidir. Təbii ki,



qeyd o lu n an la rd a  bəzi fak to r la ra  görə nəzəriyyədən 
önəmli, işə görə mübahisə xarakteri doğuran hallar da 
mövcuddur.

İlkin olaraq onu  göstərək ki, 1988-ci ildən sonra  
respublikada demoqrafik fəlakət yaranmışdır. Əhalinin 
(əsasən də qaçqm  və köçkünlər) əksər hissəsi çörək 
arxasınca "laməkandır". R espublikada bir su'a qeyri- 
hökum ət q u ru m la n  d em o k ra t ik  seçki proseslərini 
öyrənməyə cəhd etsə də, bütün hadisələrin elmi-praktiki 
adekvat təhlili, tədqiqini araşdıran sosial institutlar yox 
dərəcəsindədir. Buna bariz nümunə kimi qəbul edilən 
qanun lar ı ,  eləcə də proseslərə beynəlxalq sosial 
institutlardan rəy gözləmə sindrom unu göstərmək olar. 
Fikirlərimizi əsas land ırm aq  üçün respub likam ızda  
absentizm hallarına diqqət yönəldək. Absentizm, yəni 
seçicinin səsvermədə iştirak etməməsi hah  d a h a  çox 
qadm lar arasmdadn*.

Burada əsasən aşağıdakı təzahürlər özünü daha  
qabarıq  göstərir:

• Qatı mühafızəkar ata (ər-qardaş-oğul) heç bir 
qayda-qanunla razılaşmayaraq, qadm a seçkiyə getməyə 
icazə vermir;

• əsrlərlə formalaşmış adət-ənənə, milli köklər, 
müsəlmançüıq davranışı;

• qadm a xas olan, bir növ laqeydlik düşüncəsindən 
asıh olaraq qadm özü m araq göstərmir;

• patriarxal ailə münasibətləri, bütün baş verən 
olaylardan xəbərsizlik sindromu, "başımm tacı", "evimin 
ağası", "böyüklərim" bilər kimi qadm  həyat tərzi, psixoloji 
çəkingənliklə yaşanan anlam dünyası;

• sosialist sisteminin repressiya kimi qorxuducu 
təsirlərinin hələ də şüurlardan tam  silinməməsindən irəli 
gələn "qoy elimin-obamm baş biləni özü bilsin" kimi



saxtakarlığa bilmədən, anlam adan yol açıb, rəvac vermə 
düşüncəsi.

Onu da xüsusilə qeyd edək ki, qadm lann  sayca 
çoxluğu, heç də o demək deyil ki, onlar ’'hakimi mütbq" 
olmahdır. Əsla! Lakin, növbəti seçkilərdə heç olmazsa 
üçdə bir kvotaya nail ohmması üçün məhz seçici qadmlarm 
öz fəallığı gərəkdir. Parlamentdə mihət vəkiH qadmlarm 
saymm çoxalması, ali icraedici və qanunverici hakimiyyət 
s truk tu r la rm da  da faiz əm sahnm  yüksəlişi gərəkhdir. 
M ühafizəkarhq  kimi düşüncə və davran ış lara  qarşı 
m aaarif lənd irm ə istiqamətində təbliğ fəaliyyəti 
genişləndirilməhdir. Absentizmə yol verməmək üçün 
qanunla  müəyyən ölçülərin tətbiq olunması müzakirəyə 
ehtiyacı olan problemlərdəndir.



IMəsuI katib və tərtibat: 
Rəşad Qasımzadə

Kompüter operatoru:
Daşqın Rəcəbli

F orm at 60x84/16 7,5 ç.v. Tiraj 300 nüsxə 
K itab  "Adiloğlu" M M C -nin  mətbəəsində

çap edilib.


