
Kadın Gerçeğine Dayalı Bir Araştırma Yöntemi için Jineoloji 

Özgürlük düşünce ve eylemlerinin örgütlü gelişimine hizmet edecek kadına dayalı araştırma 
yöntemlerini geliştirmek için jineoloji diyoruz. ‘‘Toplumsal sorunları çözmeye çalışırken kadın 
olgusu üzerinde yoğunlaşmak, eşitlik ve özgürlük çabalarını kadın yaşamı üzerinden 
kaynaklandırmak, hem temel araştırma yöntemi hem de tutarlı bilimsel, ahlâkî ve estetik 
çabaların temeli olmak durumundadır. Kadın gerçeğinden yoksun bir araştırma yöntemi, kadını 
merkezine almayan bir eşitlik ve özgürlük mücadelesi hakikate erişemez, eşitlik ve özgürlüğü 
sağlayamaz’’ diyor * Abdullah Öcalan. Bu sözler biz kadınlar için yaşamın ortasından, 
yüreğinden konuşan sözler. Algılarımız, sezgilerimiz hemen bu sözleri seçiyor, çünkü neye 
dokunduklarını çok iyi biliyoruz. Neyden bahsettiklerini iyi biliyoruz. Toplumsal tarihin kadını 
dışarıda bırakarak ya da bırakmaya çalışarak gelişmeye çalıştığını, bunun neleri nasıl 
sakatladığını ve bizleri nasıl yaraladığını iliklerimize kadar biliyoruz. Ruhumuzda, yüreğimizde 
ve bugün yaşamın her anında bin tane damgasını taşıyoruz. Bu damgaları silmek adına ve 
ruhumuzu-yüreğimizi, aklımızı özgür kılmak adına bu araştırma gerçeğinin peşine düşmek için 
jineoloji diyoruz. 

‘‘Kadın gerçeğinden yoksun bir araştırma yöntemi’’ ne demek? Peki ‘’kadın gerçeğini kapsayan 
bir araştırma yöntemi’’ ne demek? Pozitivist bir bilim adamının size vereceği cevap nettir: 
‘‘Araştırma yönteminin belli kuralları ve ilkeleri vardır, bunlar kadınla ya da erkekle alakalı 
değildir, lütfen bilimsel düşünelim’’ olacaktır. Dile getirmese de büyük bir ihtimalle mimikleri ve 
içindeki sesle bu tanımlamayı küçümseyip, en hafif deyimle bilim dışılıkla suçlayacaktır. 
İnsanlığın başına gelen tüm felaketlerin, açlıkla-yoksullukla boğuşturulmamızın, savaşlarda 
yanmamızın, ekolojik felaketlerle alt üst oluşlarımızın ve sayamayacağımız kadar çok afetin 
nedeni bugüne kadarki araştırma gerçeğinin kadın gerçeğinden yoksun olmasıyla bağlantılıdır. 
Kadın gerçeğinden yoksunluk, sadece araştırmalarda kadınların yer alıp almamasıyla sınırlı bir 
durum değildir. Araştırmaların kadın gerçeğinden yoksunluğu kadını hesaba katmamasıyla, kadın 
değerlerini, kadın varlığını, kadının toplumsal tarihteki yerini, kadın-erkek ilişkilerindeki 
etkileşimini ve daha pek çok açıdan kadını yok saymasıyla bağlantılıdır. Bu anlamda biz * 
Abdullah Öcalan’ın sözlerindeki ‘‘Kadın gerçeğinden yoksun bir araştırma yöntemi’’ 
belirlemesinin ne demek olduğunda netiz. Aklımıza somut yerler, zamanlar ve isimler de geliyor. 
Sümer rahipleri Mezopotamya, Platon-Yunanistan, Francis Bacon-Avrupa Cadı Avları…  
‘‘Kadın gerçeğini kapsayan bir araştırma yöntemi’’ var mıydı tarihin bir aşamasında? Nerede? 
Hangi konularda? Nelerdi? Nerelerde? Saymaya başlayıp kaydetmemiz, unutturulanları 
hatırlamamız, yok edilenlerin yerine yenilerini yaratmamız hayati önemde. Yaşamın ihtiyaç 
duyduğu her konuda kadın gerçeğine dayalı yeni araştırma gerçeklerini icat etmemiz gerekir. Bu 
konuda bıkmadan, usanmadan araştırmak ve uygarlık tarihi boyunca yapılan büyük 
adaletsizliklere cevap yaratmak için jineoloji diyoruz. 

Her sosyal bilim ekolü; değişik inceleme birimlerini esas alarak tarihsel toplumu incelemeye 
çalışır. Devleti, ekonomi ve sınıfı, iktidar erkini, dini, toplumu, bireyi, uygarlıkları esas alarak 
inceleme geliştiren yaklaşımlar mevcuttur. Acaba toplumsal tarihi bütünlüklü ve anlamlı bir 
tarzda ele alıp inceleyecek olan hangisidir? Bir toplum hangisi olmadan toplum olamıyorsa; 



tarihsel toplum incelemesinin temel birimi o olabilmelidir. Devletsiz de toplumlar var 
olabilmiştir. Uygarlıklar yaratmadan önce de toplumlar yaşayabilmiştir. Sınıfsız, iktidarsız 
toplumlar var olabilir. Ama, toplumlar ahlaki ve politik olmadan var olamazlar. Ahlakı toplumun 
varlığını-yaşamını sürdürmesi için gerekli olan doğru, faydalı-iyi işleri keşfetmek olarak 
politikayı da bunları doğru ve yetkin-estetik uygulamak olarak ele alırsak toplumun bunlarsız 
olamayacağını anlarız. O zaman toplum bunlarsız bunlar da kadınsız olamayacağına göre bizim 
toplumsal tarihi araştırma-inceleme birimimiz ahlaki-politiktir derken; ‘‘kadın etrafında örülen 
ahlaki ve politik toplum’’ diyoruz aynı zamanda.  

Toplumsallık ana-kadın etrafında örülmüştür ve kadının yer almadığı hiçbir toplumsal faaliyet 
yoktur. Doğru-güzel-yararlı-iyi olan tüm toplumsal faaliyetlerde kadınlar vardır. Savaşlar, 
yıkımlar ve öldürüp katletmelerde kurban olmanın dışında kadınlar istisna vardır. Anlatmak 
istediğimiz toplumsal tarihi incelerken toplumu toplum yapan esaslara göre toplumu ele 
alacaksak; bunun içinde kadının olması şarttır. Bu bizi başlangıçtaki ‘kadın gerçeğinden yoksun 
bir araştırma yöntemi’’ tuzağından uzaklaştırır. Toplumsal tarihi doğru incelemeye, yani 
bugünümüzü doğru okumaya götürür. Jineoloji tam da bu noktada gerekiyor bize; tarihe bakarak 
bugünü doğru okumak için! 

Toplumsal tarihi, bugünü, siyaseti, toplumu, ekolojiyi, demografyayı, sağlık-eğitim-ekonomi vb. 
alanları incelerken kadın eksenli bakacağız. Bu ne demek? Binlerce yıldır kadını eksilterek, yok 
sayarak, az sayarak, çarpıtarak toplumsal tarihe katan ya da toplumsal tarihten atan yaklaşımların 
farkında olarak bakacağız. Bu farkındalıkla kadının varlığını göreceğiz ve tarih anlatımına 
katacağız. Hesaplayacağız ve kadına dayalı araştırma ve inceleme gerçeğini öğreneceğiz. Bu 
bilim-bilgi-bilme dünyasına dair birçok alana ilişkin jineoloji tezleri üreteceğimiz anlamına 
geliyor. 

Örneğin ekonomiye ilişkin jineoloji tezleri gelişebilir. Bu tezler bir alanla sınırlı olmaz. Dünya 
çapında kadınların gözlem, deneyim ve tecrübelerinin derlenip kadın akademilerinde 
ortaklaştırılması üzerinden bir kurul tarafından kaleme alınıp tüm dünyadaki ekonomi ilgilileri 
ile paylaşılabilir. Örneğin demografyaya ilişkin jineoloji tezleri, kuramları, toparlanan veriler 
temelinde gelişebilir. Tüm dünya kadınları ile bir şekilde ortaklaştırılıp dünya kadınları adına 
ilgili forumlara, sağlık örgütlerine sunulup eylemler örgütlendirilebilir. 

Kadın gerçeğini kapsayan araştırma yöntemi; kadının duygularını, sezgilerini, şefkatini, 
merhametini, tüm güzel özelliklerini kapsayarak ve acil ihtiyaçlara acil eylemler düzenleyerek 
gelişecek. Kadın bilgeliğinden vazgeçmedikleri için yakılan yüzbinlerce ‘cadı’nın anısını 
yaşatmak için o bilgeliği canlandıracak ruhu taşıyacak bu yöntem. Kadınların bilme biçimleri, 
bilme yöntemleri ve bilgi kuramları bu araştırma yöntemine dayanacak. 

Kadına dayalı araştırma gerçeğinin kullanacağı yöntemler nelerdir? Sorusu jineoloji tartışmaya 
başlandığından beri gündemimizde olan bir konudur. Bu sorunun cevabını belirleyecek olan 
olgulardan biri kadınlık gerçeğine dayatılan eril, iktidarcı tanım ve kurumlaşmalarla ilgilidir. Bir 
kere bunları aşacak, deşifre edecek ve alternatifini oluşturacak yöntemleri seçecektir jineoloji. 



Yine yöntem arayışında çok yönlü yorumlar geliştirmeyi, anlam gücünü zenginleştiren ve 
derinleştiren bir yöntem olarak değerlendirir. Doğmatizmi kıran, sorunlara çözüm gücü olmayı 
başarabilen düşünsel cesarete teşvik eden yöntemleri keşfedip geliştirmeyi esas alır. 

Diğer bir etken; ‘‘alışılagelen inceleme-araştırma yolu’’ olarak tanımlanabilecek yöntemi sabit, 
dogmatik ele alan ‘‘yöntem hastalıklı’’ yaklaşımlara dair geliştireceğimiz araştırmalarda 
ulaşacağımız sonuçlar olacaktır. Bu konuda Reber Abdullah Öcalan’ın “Yöntem kelime olarak 
usul, yol, tarikat anlamına gelir. Başlangıçta olumlu olsa ve algı yeteneğine bir katkısı bulunsa da 
uzun süreli bağlı kalındığında tam bir zihniyet diktatörlüğü rolü kazanır” tespiti, jineolojinin 
yöntemlerini belirleme sürecindeki pusulası olacaktır. 

Jineoloji yöntemlerini belirlerken ve kurgularken; insan-toplum ilişkisini hakikate yakın 
çözümleyebilmeyi, içinde yaşadığımız toplumla ilişkilenmeyi, insan toplumunu araştırmayı esas 
alır. İnsan zihniyetinin doğasını, çalışma düzenini, yapısını doğru ve derinlikli tanımayı ve 
tanımlamayı insanın metafizik karektere sahip olma özelliğini sürekli gözönünde bulundurur. 
Oluşan tüm yöntemlerin ağırlıkta egemen erkek aklının damgalarını taşıdığını asla unutmamak 
kadar bu gerçeklik karşısında zihinsel uyanıklıkla sürekli mücadele etmeyi temel prensipleri 
olarak benimser. 

Toplumsallaşma tarihi boyunca hangi yöntemlerin kimler tarafından nasıl, nerelerde 
kullanıldığına dair geniş ufuklu, derinlikli ve felsefi bir bakış açısını yaratmak jineolojinin ilk 
görevlerinden biri olacaktır. Jineoloji, “Yöntemin kapitalizmin en temel paradigması”(25) 
olduğunu bu sistemin “hakikati yöntem yöntemi hakikat kılma”nın(26) binbir tuzağına 
döşediğini bilerek araştırma yöntemlerini seçecektir. Kapitalist sistemin bu gerçekliğini en fazla 
da kadın varlığını sömürmede kullanıldığının farkında olarak araştırma ve hakikate ulaşma 
yöntemlerini geliştirecektir. Jineoloji, Reber Abdullah Öcalan’ın, “Avrupa merkezli sosyal 
bilimlerin hakikati araştırma metotları özü gereği hegemonisttir. Hakikatin alternatif yollarını iki 
temel yöntemle adeta imkânsızlaştırırlar. Bunlardan birincisi, monist (tekçi) evrenselci 
yaklaşımdır. Hakikat her zaman ‘bir’e indirgenmektedir. İkincisi sınırsız göreci modeldir. 
Herkesin kendine göre bir hakikatinin olduğu söylenirken, özünde hakikatin olmadığı ifade 
edilmeye çalışılmaktadır.Her iki yönteminde indirgemecilikte birleştikleri açıktır. Gerek 
evrenselci ‘biricik’ gerekse göreci ‘tekillik’ hakikati tek’e indirgemekle hegemonik karakterlerini 
açıkça yansıtmış oluyorlar” belirlemelerinde tanımladığı araştırma metotlarını aşmayı ve 
hakikate giden yolların çokluğunu ve zenginliğini göstermeyi hedefler. 

Jineoloji, yöntem konusunda diyalektik işleyişi her konuda gözönünde bulundurur. Çünkü 
evrendeki tüm oluşumlar karakteristik olarak ikilemlidir. Jineoloji ikilemleri, zıtlıkları ya da 
uçları birbirini yok eden, oluşumun ve gelişimin dinamiğinin bu yokedişten doğduğunu ifade 
eden düşünceye katılmaz. Evrenin, toplumsal doğanın işleyiş ilkelerinde tez-antitez-sentez 
yöntemini daha uygun bulur. Evrenin her oluşumunda varolan ikilemi, bunların birbirleriyle 
ilişkisi, etkileşimini değerlendirerek değişim ve gelişmelere anlam verir. Jineoloji bu yöntemi 
toplumsal doğayı ele alırken de kullanabileceğini bilir ve bunu bireyi ve toplumu 
özgürleştirmede önemli bir yöntem olarak değerlendirir.  



Evrenselcilik-görecilik, döngüsellik-çizgisellik, küreselcilik-yerelcilik gibi ikilemlerin özenle ele 
alınıp içerdikleri tehlikelerin farkında olarak yaklaşım belirlemekle karşı karşıyadır jineoloji. 
Toplumsal yaşam bilimi olma iddiasındaki jineolojinin, göreceliği insan sayısı kadar yöntem-yol 
olarak uçlarda yorumlayamayacağı, evrenselciliği de değişmez evrensel kuralcılık, düz-çizgisel 
ilerlemecilik olarak ele alıp saptırmayacağı açıktır. Önemli olan evrenselliği ve göreciliği karşıt 
kutuplara dönüştürmeden, toplumsal gerçekliğin içiçe yaşanan iki durumu olarak ele 
alabilmektir. 

Ne düz ilerlemeciliğin ne de sonsuz döngüselliğin hakikati tek başına açıklamaya yetmeyeceğini 
bilir. An’a doğru anlam verebilmeyi, döngüsel bir gelişmenin ilerleme yanını, ilerlemenin 
döngüsel karakterini görebilmeyi, sonsuzlukla an’ın etkileşimini ve birbirlerini taşıdıklarını 
hissedebilmeyi hakikate ermede önemli algı eşikleri olarak değerlendirir.İnsanlığın varoluşu 
kadar eski olan ve tanrıçalık kültürünün de düşünüş biçimlerinden olan diyalektik yöntemi 
“yapıcı ve geliştirici bir diyalektik”(27) yönünü geliştirmeyi hedefler. Bu tarz diyalektikle 
toplumsal doğayı ve birinci doğayı uyumlu halde ele alacak bir yaklaşıma ulaşmayı esas alır. 
“Toplumsal doğanın zekası üzerine dıştan bir yaratıcıya benzeyen ‘zihinsel sömürgeci rejimleri’ 
yerleştiren”(28) metafiziği eleştirir ve aşmaya çalışır. Ancak, “Histe ve düşüncede yansıyan 
varoluşların kendisi”(29) olan metafiziği de görüp anlam verir. İnsanın metafiziksiz edemeyeceği 
düşüncesine katılır. Bu düşünceyi pozitivizmin iğdiş ettiği tüm zihniyetlere yeniden 
kazandırmaya çalışır. Mitoloji, din, felsefe ve bilim, ahlak, her tür sanat, politika ve üretim 
tekniğinin metafizik özelliklere sahip olduğu düşüncesini benimseyerek araştırmalarında 
yöntemler geliştirir. “Önemli olan iyi ve güzel metafizik yaratımlarla, kötü ve çirkin metafizik 
yaratımlar arasındaki ayrımlardır; yine din-dinsizlik, felsefe-bilim ikilemi değil yaşamı daha 
çekilir ve çekici kılan dinsel, felsefi ve bilimsel inanç, hakikat ve doğrulardır”(30) tespitindeki 
hakikat arayışına katılımını gerçekleştirecek yöntemleri yaratır. Pozitivizmin insan zihni üzerinde 
yarattığı tahribatı onarmak için; onun insanın maneviyatındaki çok önemli değerleri, kutsal 
birikimleri metafiziği dışlama adına yok eden cehaletiyle birçok bilimsel alanda mücadele eder. 
“…Kuantum fiziğinin dünya görüşünün mistik geleneklerce savunulan görüşlerle özellikle doğu 
mistisizminin görüşleriyle ne tarzda ilişkili olduğu… Benim gibi müphem, gizil ve son derece 
bilimsel olmayan şeyleri mistizism sanan bir gelenek içinde yetişen pek çok fizikçi, 
düşüncelerini mistiklerinkilerle karşılaştıklarında çarpılıp kalmışlardır. Çok şükür ki, bu tavır 
bugün değişmektedir. Nitekim doğu düşüncesi önemli sayıda insanın ilgisini çekmeye başladı ve 
artık ona alay ya da kuşku ile bakılmıyor. Mistisizmin varlığı bilimsel dünya içinde ciddiye 
alınıyor. Artan sayıda bilim adamı, mistik düşüncenin çağdaş bilimin teorileriyle tutarlı, uygun 
bir felsefi arka plan sağlayacağının bilincindeler. İnsanların bilimsel keşiflerinin onların manevi 
hedefleri ve dini inançlarıyla kusursuz bir uyum içinde olabileceği bir dünya anlayışı demektir 
bu.” Fritjof Capra’nın Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası kitabındaki bu değerlendirmeleri hala 
bazı yetersizlikleri içerse de (!), bir fizikçinin ağzından batı bilimciliği adına; insan 
maneviyatının temel değerlerini yok sayma ya da alaya alma suçuna dair önemli bir itiraf ve 
özeleştiridir.  

Jineoloji pozitivist bilimin yöntemlerine damgasını vuran özne-nesne ayrımına eleştirel ele alır 
ve yöntemlerini bu ayrımı aşan bir zihniyete dayandırır. Uygarlık sisteminin temel ikilemi olan 



özne-nesne ayrımı ve bu temeldeki biz-öteki, kadın-erkek, doğa-insan, beden-ruh, tanrı-kul, ölü-
canlı gibi insan düşüncesinde derinleştirilen ve karşıtlıklar olarak konumlandırılan ayrımlar 
kapitalist modernitenin temel dayanağıdır. Jineoloji, hakikat algısında geliştirdiği yöntemlerde 
özne-nesne ayrımını geliştiren ve temel felsefe haline getiren Descartesci yöntemi kabul etmez. 
Kuantum fiziğinin kanıtladığı özne-nesne ayrımının mutlaklaştırılamayacağı gerçeğini esas alır. 
Gözlemleyen-gözlemlenen ayrımını yöntemlerinde kullanmaz. Nihayetinde her ikisinin karşılıklı 
etkileşiminin esas olduğunu bilerek yöntemlerini seçer. Bu temelde ortaya çıkacak hakikatin 
göreceli olduğunu bilir. Ne nesneyi mutlaklaştıran materyalizmi ne de özneyi mutlaklaştıran 
idealizmi tek başına ele almaz. Her iki olguyu da uçlaştırmaz. 

Özne-nesne ayrımını mutlaklaştırmaktan kaçınan, göreceli olduklarının bilinciyle gelişen 
zihniyet ve yöntem arayışı hakikat algısını ve yaratımını güçlendirdiğini savunur. Jineoloji, özne-
nesne ayrımını aşan toplum ve tarih felsefesinin özgür insanı mümkün kılabileceğine inanır. 
Kapitalist modernitenin yol açtığı çevre yıkımı, toplumsal çöküş-çözülme, özne-nesne ayrımının, 
kavramlaştırmasının ulaştığı kapsam, anlam ve uygulama gücüyle direkt bağlantılı olduğuna 
inanır. Jineoloji yaşam ve toplumsal yaşam bilimi olarak sosyal bilimlere bir zihniyet 
farklılaşması olarak yerleşme mücadelesini verirken; özne-nesne ayrımını mutlaklaştırmaz. 
“Nesne-özne ayrımı zihniyet hegemonyasının adeta kilididir”(31) belirlemesinin ifade ettiği 
kilidi çözmeyi hedefler. 

Jineolojinin yöntem geliştirirken dayanacağı temel düşüncelerden biri de; sınıflı toplumun 
gelişimi ile birlikte insanın duygusal zekâsıyla analitik zekâsı arasında gerçekleştirilen kopuşun 
toplumsal ve bireysel özgürlük alanını yaraladığı ve sakat bıraktığıdır. Bu kopuşun insanlık adına 
çok büyük kayıpları yaşattığı ve insanlığı büyük tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı açıktır. 
Jineoloji, duygusal zekânın tüm canlılara has olan, basit ama içgüdüsel kesinliğini, istikrarlı 
yapısını, kolay yanılmayışını, sezgiselliğini, yaşamla sıkı ilişkisini, yaşamsal konulardaki hızlı 
reflekslerini; analitik zekânın daha hızlı reflekslerini; analitik zekânın daha hızlı seçim, yani 
değişim yapma yeteneğinin yüksekliğini gözönünde bulundurur. Aynı zamanda duygusal zekânın 
hızla analitik zekâ rolünü oynamayışını, yaşam için geçerli olan zekâ türü olduğunu, yorumlayıp 
yaşattığını da görür. Analitik zekânın aşırı yorumlamadan kaynaklı sapmalara açık karakterini, 
bir makine düzeninde çalıştığından acı, korku, sevgi gibi duygulardan yoksunluğunu, serbest 
kaldığında tehlike arz edişinin, empati ve sempatiyi tanımayışının farkındalığını geliştirir. 
Toplumsal gelişmeyi hızlandıran analitik zekâ duygusal zekâyla uyum içinde çalışırsa; 
çözümleme yeteneği gelişkin birey ve toplulukların oluşumunda belirleyici rol oynayacağı 
gerçeğinden hareket eder. Bu nedenle Jineoloji duygusal zekâ ile analitik zekânın uyumlu, 
dengeli ve birbirini tamamlayan tarzda çalışmasına dayanan yöntemleri esas alır.  

Atomaltı parçacık ve dalga fiziği olarak kuantum; canlı evren anlayışı, sezgili, özgür tercihli 
düzenleri, aynı anda farklı iki şey olmayı, belirsizliği asla tam aşamama kuralı ve daha pek çok 
yeni ufuk açtı önümüze. Jineoloji bu ufuklardan bakacak araştırdığı ve incelediği olgulara. 
Kuantum ikilemini yani olgunun yerini bilirsen zamanını, zamanını bilirsen yerini bilemezsin 
ikilemini, gözönünde bulundurarak tüm gözlem ve deneylerini gerçekleştirecek. Yapılan gözlem 
ve deneyleri de bu ikilemin bilincinde olarak yoruma tabii tutacak. Bu ikilemi “Bilme 



anındayken oluşuyorsun. Yani bilmeyle oluşma aynı anda olur… bu, evrenin makro ve mikro 
sınırlarında cereyan eden bir ikilemdir. Evrenin en harika oluşumlarında kendini hissettirir.”(32) 
tespitiyle birlikte değerlendirip yaşamsal kılacak.  

Kuantum fiziğinin açığa çıkardığı sonuçlara baktığımızda gözlemlenenle gözlemleyen ilişkisi 
farklılaşmaktadır. Gözlemleyen maddeye etki etmekte, gözlemlenen de laboratuvar koşullarında 
gözlemleyene kendini olduğu gibi göstermemektedir. Bu durum hakikati değişken, göreceli hale 
getirmektedir. İnsanın iç görüsünün ve iç gözleminin de hesaba katılmasının önemini 
göstermektedir. Bu gerçeklik üzerine yoğunlaşma düzeyimiz, gözlem gücümüzü 
yetkinleştirmemiz, kavrama düzeyimizi arttırır. Jineoloji, insanın bu özelliklerini bilerek yaklaşır 
tüm evrenin ve toplumsal doğanın gelişim diyalektiğine. 

Kuantum ve kozmos fiziğinde yaşanan gelişmeler; doğasal ve toplumsal gelişmeleri 
yorumlarken; batı düşüncesine hâkim olan katı nedensellik, düz çizgide kesintisiz ilerleme 
anlayışını geçersiz kılmıştır. Bu tarz ilerleme yaşamın belli anlarında ya da sınırlı mekânlarda 
belli süreliğine yaşansa da her zaman mutlak değildir. Olayların, olguların etkileşime girdiği 
birçok etken; birçok ihtimale kapı aralar. Çok sayıda ve çok yönlü gelişmeler ortaya 
çıkabilir.Kuantum düşünce yapısına göre esas olan gelişmenin diyalektiğinde ‘kaos aralığı’nın 
her olguda kendini göstermesidir.  

Bu kaos aralığında gelişecek toplumsal sistemlerin karakterini ve başarısını bunu yaşayan 
toplumsal kesimlerin mücadele düzeyi belirler. Jineoloji kadın özgürlük mücadelesinin 
dayanacağı kadın eksenli sosyal bilim anlayışı olarak gelişirken, kuantum yönteminin bu 
özelliklerini sürekli dikkate alır. Toplumsal doğanın esnekliğini, özgürlüğünü, çok yönlülüğünü, 
zenginliğini, farklılıklarını, çeşitliliğini, değişim potansiyellerini ve ihtimallerini bilerek; 
araştırma ve incelemelerde kuantum düşüncesine ve yöntemine dayanır. Bu yöntemle toplumsal 
yaşamın sorunlarına ve çözümlerine eğilmenin biz kadınları mutlak kılınan doğrulardan uzak 
tutacağını, evrensel oluşum ilkesine uyumlu bir tarzda doğrunun-hakikatin çok yönlülüğüne açık 
bir zihinsel şekillenmeye yakınlaştıracağını bilir. 

Jineoloji; kuantumla kozmosun orta yerinde duran ‘mikro kozmos’ yani evrenin bir özeti olan 
insan çözümlenirse her iki evrenin (Kuantum-kozmos) de anlaşılacağına inanarak yöntemlerini 
oluşturur. İnsanı yetkin kavrayan zihniyetin, evreni de yetkin kavrayacağını bilir. 
Kuantum fiziğinin ortaya koyduğu ve aslında milyonlarca yıl önce ilk insan topluluklarının 
sezgisel olarak bilip, din olarak yaşadıkları animizm (canlıcılık) düşünce sisteminin canlı doğa 
anlayışını esas alarak doğaya yaklaşır. Bu felsefi yaklaşım ve sezgisel hissedişle ekoloji bilimini 
geliştirmeyi hedefler. İnsan topluluklarının ilk formlarının evrenin doğal enerji akışıyla uyumlu, 
doğru bir felsefeye dayanarak ekolojiyle yaşama tarzlarını inceler. O toplulukların dini ve “tarih 
öncesinin sosyal bilimi”(33) olan animizmin özgürlükçü ve eşitlikçi özüyle toplumsal 
araştırmalarını geliştirir. 

Jineoloji yönteme dair ulaştığı bu ana ilkeleri kadının özgür ve kendine has sezgili zekâsıyla 
yorumlar. Mitoloji, din, felsefe ve bilim düşünüş biçimlerini ve kullandıkları yöntemlerin pozitif 



ve negatif boyutlarını birlikte inceler, değerlendirir. İnsanlığın binlerce yıldır içiçe ve karşıtlık 
içinde ele alıp kullandıkları bu yöntemlerden özgür birey ve toplumu geliştirdiği ölçüde 
yararlanır. Hiçbir yöntemi salt pozitif ya da salt negatif yönleriyle putlaştırmaz ya da dışlamaz. 
Jıneoloji, dini mitolojik, felsefi, bilimsel yöntemleri olduğu kadar kültür-sanat ve edebıyatı 
harmanlayan “armonik zihniyeti”(34)esas alır. 

Bu temel prensiplerle öncelikle insanlık tarihinin binlerce yıl esas aldığı mitolojik yöntemi 
inceleyeceğiz. Doğayı canlı ele alan, insanla doğa arasına ayrım koymayan, insanlığın çocukluk 
döneminin zihniyeti olan mitolojiyi bir yöntem olarak inceleyeceğiz. Mitoloji binlerce yıl 
insanlığın zihninde etkiliydi. Sonra dinlerin ve bilimin gelişimi ile hafızalardan silinmek istendi. 
Ancak mitoloji bugün de insanlığın yaşamında, yöntemlerinde etkilidir. Bu nedenle jineoloji 
araştırma yöntemlerinde, hakikati izah etme metodu olarak mitolojiden yararlanacaktır. 
Mitolojinin canlı, evrensel, çocuksu ruhu taşıyan özellikleri yöntem anlayışımızı yaratmada bize 
esin verecektir. Doğanın çeşitliliği, esnekliği, kaosu, karmaşası, çok renkliliği, yaratıcılığı ve 
tamamlanmamışlığı bizde devam ediyor, biz bu yüzden ‘jin ve jiyan’ız. Bunun için ana 
tanrıçaların hala yaşadığı çağların düşünce biçimi olan mitolojiyi yöntem ve araştırma 
arayışımızda engin bir hazine gibi değerlendiriyoruz. Sezgilerin, duygusal zekânın ve hislerin 
etkili olduğu bu yöntemi, yaratıcı bir bakışla okumayı; yeni yöntemleri bulma kaynakları olarak 
yararlanmayı esas alıyoruz. 

Jineoloji bu genel doğrular kapsamında mitolojik yöntemi; pozitif yanlarını görmek kadar 
eleştirel ele alır. Mitolojiyi, animizmden hükmeden tanrılara geçiş zihniyeti arayışının ilk analitik 
zekâsı olarak değerlendirir. İnsan hafızasında derin etkilere sahip olan mitoloji ne tam uygarlık 
çağıdır ne de onun dışındadır. Aslında uygarlığa geçişin ve onun bir çok kavram kurum ve 
kuramının ilk tasarımı ve yaratımıdır mitoloji. Mitoloji de animizmin etkileri de oldukça fazladır. 
Ancak toplumsal doğa üzerinde inşa edilen iktidar ve tekelin ilk yalanlarını, çarpıtmalarını ve 
anlama ihanetlerini, tanrıçalığı parçalaya parçalaya yaratan da mitolojidir. Dili şiirsel olsa bile… 
Mitolojilerin ve sonraki dönemlerde kaynaklık edeceği tek tanrılı dinlerin söylemlerinin iktidarın 
inşasında ve toplumda meşrulaştırılmasında son derece etkili oldukları sosyal bilimin açıkça 
tespit edebileceği bir gerçekliktir. 

Mitoloji tanrıçalar karşısında fırtına tanrıları yarattı, yeri göğü birbirine kattı. Tanrıçayı parçalara 
ayırıp gözden düşürdü, tanrıyı gökyüzüne yükseltti. İnsana dost tanrılardan insana uzak, yabancı, 
korkulan tanrılar yarattı. İnsanı kendi dışkısından yaratarak kulluğu bir tanrı buyruğu gibi 
meşrulaştırdı insan zihninde. Ve insan zihninin esnek karakterini keşfederek ona şekil verip 
istismar etti. “Ataerkil kökenli mitolojik zekanın ve ondan kaynaklanan zihniyet 
kalıplarının”(35) izini bugünde yaşamın her alanında sürebilmek ve değiştirip dönüşebilmek için 
bu düşünce yöntemine önemle ve titizlikle eğilecektir Jineoloji. Yine mitolojinin kadınların 
tarihinde ilk cinsel kırılma ve insanlık tarihinde ise doğal toplumun tüm eşit özgür üyelerini kul 
sınıfına dönüştürme karşı devrimlerini geliştiren düşünce yapısı olduğunun da farkında olarak ele 
alır bu yöntemi. Mitolojik yöntemin tanrılar arasındaki savaşlarla; savaşı, hileyi, tecavüzü ve 
kadına, insana yönelik bir çok hakareti meşrulaştırıp kutsallaştırmasını çözümler. Jineoloji 



egemen kurnaz erkek aklın toplumsal doğayı ve kadın erkek bütünlüğünü parçalayan ilk 
düşünsel formun mitoloji olma realitesini analiz ederek yaklaşır. 

Devletleştirmenin temelini atan yöntem de mitolojidir. Hükmeden tanrıların, yöneteceği kulları 
bulan ve yönetenleri ölümsüzlük payesiyle tanrılaştıran ilk bilim-bilinç formu olduğunu da 
unutmayacağız. Yeni yükselen egemen sınıfın, eşitsizliğin ve köleliğin ilk dini olduğunu da hep 
akılda tutacağız. Boyun eğmenin karşılığında mükafatlar vaad ederek köleleştirmenin ilk cennet 
ve cehennem ütopyaları yaratmanın düşünsel temeli olan mitolojinin tüm tek tanrılı dinlere 
kaynaklık ettiği de bir gerçektir. Jineoloji, binlerce yıldır toplumların hafızasını işgal eden bu 
düşünce tarzını görmezden gelmez. İnsanlığın ilk dönemlerinin düşünce yapısı olan mitolojiye 
anlam vermeye çalışır. Bunu dini, edebiyatı-sanatı, doğru analiz etmenin gereği olarak da 
geliştirir.  

Yöntem anlayışımızı yaratmada inceleyeceğimiz ve eleştirel yorumdan geçireceğimiz temel 
düşünce yöntemlerinden biri de dini düşünce yapısıdır, özellikle tek tanrılı dinlerdir.‘‘Yazık ki, 
tek tanrıcılığın bir özelliği olarak ortaya çıkan hoşgörüsüzlüğü bugün öylesine kanıksamış 
bulunuyoruz ki, diğer tanrılara karşı düşmanlığın yeni bir dinsel tavır olduğunu 
göremeyebiliriz.’’ Karen Armstrong’un Tanrının Tarihiadlı kitabındaki bu tespitindeki 
hoşgörüsüzlüğün ve kanıksamanın yaşamlarımıza ödettiği bedel yüzlerce yıl boyunca çok ağır 
olmuştur, hala olmaktadır. Tek tanrılı dinlerin bu dogmatik, kaderci, determinist, donuk, her 
şeyin önceden tanrı hükmü ile belirlenmiş katı kuralcılığı insan zihninde ağır tahribatlar 
yaratmıştır. Her şeyden önce özgür düşünceye çok fazla sınır getirilmiştir. Her şeyi insandan 
önce insanın yerine düşünmüş bir tanrı vardır, onun koyduğu yasalar vardır. Yaşamın 
esnekliğine, canlılığına ve çok yönlülüğüne denk bir düşünce yöntemi değildir. 

Tek tanrılı dinlerin kadın etrafında ikinci büyük cinsel kırılma kültürünü geliştirmesi, kadınlar 
başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgilenen her kesimin incelikle araştırması gereken bir 
husustur. Mitolojiyle gerçekleştirilen birinci cinsel kırılma karşı devrimi, tektanrılı dinlerle kanun 
hükmündeki tanrı emri olur. Kadınları ayıplama, karalama ve nefret kültürüyle kuşatan bu emir, 
dini düşünce yönteminin yaratımıdır. Eleştirel bakacağımız temel hususlardan biridir. Diğer bir 
eleştirel husus, felsefeye, yorum ve itiraz geliştiren farklı düşüncelere ve bunların ürünlerine 
gösterdiği düşmanlıktır. Öyleki bu kapsamdaki her bilgeyi yakmanın, derisini yüzmenin, dilini 
kesmenin, asmanın ve kitaplarını da yok etmenin tanrı emri olarak büyük bir rahatlıkla yerine 
getirmesi insanlığın vicdanındaki en büyük yaralanmalardandır. En temel sonuçlarından biri de 
insan zihnini bir çok değerli felsefi ve bilimsel düşünceden mahrum bırakmış olmasıdır. 

“Mitolojinin dogmalaşması dini oluşturur. Dinleşme iki yönlü değer taşır. Mantıkta ‘kesin 
düşünce’ kavramına yol açar. Tanrısal yasa giderek doğa yasasıyla bütünleşir. Doğada ve 
toplumda diyalektik hareketlilik düşüncesi, daha doğmadan engellenmiş olur, idealist 
düşünmenin yolu açılır. Düşünce, alabildiğine olgulardan koparak kendi başına kontrolsüz bir 
gelişmeye uğrar. Kendi içinde bitmez tükenmez bir serüvene giren idealist düşünce, toplumsal 
zihniyeti bir kat daha gerçekler aleminden uzaklaştırır. Dinsel düşüncenin gelişmesi, giderek 
hukuk, siyaset, ekonomi, ahlak, sanat gibi bir çok temel alanda katı dogmalar haline gelir. 



Olumlu yanı, soyut düşünceye geçişte toplumda derin bir yarılmaya yol açarak bilimsel ve felsefi 
düşünceye zorlaması, istemese de ona ortam hazırlamasıdır. Felsefe ve bilim düşüncesi, dinsel 
düşünce ile diyalektik bağ içinde gelişir.” 

* Abdullah Öcalan’ın dikkat çektiği bu hususlar, dini düşüncenin gelişimini ve toplumsal 
yaşamdaki etkilerini sosyolojik analize tabi tutma açısından son derece önemli argümanlar 
sunmaktadır. Dini dogmalar, devletli sınıfın yükselişini, oldukça kolaylaştırmıştır. Çünkü devlet 
ve devleti yönetenler, kanun hükmündeki dini kurallarla tanrının yeryüzündeki gölgesidirler. 
Tanrı adına toplumu yönetmekle sonsuza kadar yetkili kılınmışlardır. Dini düşüncenin bu kadar 
yüceltilmesi iktidarcı-devletçi uygarlığın çıkarlarına son derece uygun bir düşünce yapılanması 
olmasıyla bağlantılıdır. Daha doğrusu, bu uygarlığın yürütücü erki olmayı hedefleyenlerce 
üretilmiştir. Bu soyut düşünce formunu üretenler, halkları buna gerçekmiş gibi inandırmanın 
araçlarınıda yaratmışlar. Toplumu korkutan, cezalandıran, diğer dünyada ateşlerde yakan ya da 
cennetle ödüllendiren tanrı anlayışı ile bunu başarmışlardır.  
İnsanın zihin dünyasında, maneviyatında ve maddi yaşamında tarih boyunca ve bugünde derin 
izler yaratan, son derece etkili olan dini düşünce formunu anlamlandırmak ve sosyolojik yorum 
ve çözümlemelerle ele almak, toplumsal yaşam bilimi olma idiasındaki Jineolojinin temel 
sorumluluklarından biridir. Toplumsal hafızanın ve varlığın köklü formu olan dine, jineloji ne 
pozitivizmin reddeden ve hiçleştiren yaklaşımları ile, ne kaba materyalist anlayışla ne de 
idealizmin kutsallaştırıcı ve sorgulatmayan donukluğu ile yaklaşır. Bu kitapta yöntem ve kadın 
varlığına yaklaşım konularında çok kısmi ele aldığımız din ve genel anlamda teoloji olgusu; 
önümüzdeki süreçlerde jineolojinin araştırma-incelemelerle kapsamlı yaklaşacağı alanlardan biri 
olacaktır. Jineoloji, dini, yöntemi, toplumsal doğayı, onun hafızasını ve tarihini anlamlandırmak 
açısından da önemle ele alır. 

Dinsel yöntemin felsefe ve bilimsel, düşünsel gelişime yol açmanın yanısıra, diğer olumlu yanı 
toplumda ahlak olgusunun gelişimine ivme kazandırmasıdır. İnsanın amelleri, iyilik-kötülük 
kapsamında değerlendirilerek ahlaki yasalara bağlanmıştır. Ahlakın toplumsal varoluşta ve 
gelişimindeki vazgeçilmez rolünü, düşündüğümüzde dinin bu olguya pozitif katkılarda 
bulunmasının anlamını da daha derinlikli kavrayabiliriz. Jineoloji geliştireceği yöntemlerde 
ahlakın varlığını, toplumsal özgürlük için vazgeçilmez gördüğünden dinin bu alana katkısına 
saygılı yaklaşır. Yine dinler tarihi, ayrıntılı bir şekilde kadın merceğiyle incelendiğinde 
kadınların bu alandaki etkileri, rolleri ve katılımları da sosyolojik çözümlememize önemli 
farklılıklar olarak katılacaktır. 

Özellikle Ortadoğu geleneğinde bu çok önemli bir konudur.Sadece resmi din haline gelen ya da 
getirilen tek tanrılı dinleri ve onların meşru bulduğu mezhepleri incelemek toplumsal doğa adına 
büyük bir kayıpolacaktır. Bu dinleri incelemenin yanı sıra halkların düşünüş ve yaşayış 
felsefesinin ürünü olan inançlara da eğilmek ve anlam vermek gerekir. Örneğin Hristiyanlığın ilk 
dönemlerinde etkinlik gösteren Mani ve Mitra hareketleri. Mani (M.S. 216-276), Hıristiyanlık, 
Zerdüştlük ve Helenizm karışımı bir sentezle Roma ve Sasani imparatorluklarının halklara 
yaşattığı çıkmazlara, zulme ve savaş kördüğümüne bir yanıt, çıkış getirmek istedi. Sasani 
uygarlığının tutuculuğu tarafından katledildi. Ölümünden sonra giderek resmi din konumuna 



yükselen Hristiyanlık tarafından büyük bir korku ve nefretle elealındı. Tam olarak dinî nitelikte 
bir ideoloji sayılamayacak olan Mani’nin düşünceleri felsefe ve sanat karışımı özelliklere sahipti. 
Toplumların kendinden önceki dinlerini inkâr etmiyordu. Bu anlamda dinsel dogmatizme ve 
bunun toplumsal yaşama dayattığı kaskatı gerçekliğe alternatif olabilirdi. 

Yine bu kapsamda ele alınması gereken inançlardan biri de Kürtlerin eski inancı olan 
Mazdeizmdir. Bu konuda * Abdullah Öcalan’ın yaptığı değerlendirmelerin sunduğu argümanlar 
incelenmeye-araştırılmaya değerdir. ‘‘Hiyerarşi ve uygarlık işbirlikçiliği geliştikçe kabile 
kültürünün parçalanması, kabile bilinç ve hareketinin bağrında özne-nesne ayrımının gelişmesi 
kaçınılmaz oldu. Sümer ideolojik hegemonyasını yansıtan bu bilinç hareketine karşı geleneksel 
ana tanrıça kültürüyle (Star Tanrıça Kültürü) birlikte yenilikçi Mazda inanç hareketi gelişti. 
Mazdaik inanç sistemi aydınlık-karanlık güçler ikilemine dayanmaktadır. Özü, evrensel 
diyalektik ikileme varmaktadır. Oluş için gerekli olan diyalektik tez-antitez hareketinin bilincine 
erişildiğini yansıtmaktadır. Bu yönüyle Sümer mitolojisinin kaba icadı olan yaratıcı tanrı ve 
yaratılan kul ikileminin çok ilerisinde bir harekettir. Mazdaik inancın özü, evrensel diyalektiği 
esas almaktadır. Yaratıcı tanrı ve yaratılan kul-nesne ideolojisi evrensel gerçekliği ifade etmediği 
gibi, ilk defa insan bilincinde onarılması güç bir çarpıtmaya yol açmaktadır. Tüm dinlere, 
özellikle tek tanrılı dinlere damgasını vuran bu bilinç hareketi, günümüze kadar gelen özne-
nesne ayrımına dayalı zihniyet hareketlerinin temelini teşkil etmektedir. Çin’deki Taoculuk ve 
bazı Hint bilinç biçimleriyle birlikte, Mazdaik bilinç farklı bir zihniyeti temsil etmektedir. Bu 
zihniyette yaratıcı-yaratılan ikilemi yerine, kendi kendini oluşturan diyalektik gelişmeye kapı 
aralanmaktadır.’’ 

İslamın geliştiği ilk yüzyıllarda gelişmeye başlayan tasavvufi hareketin, ilk nüveleri olan Zühd-
Zahitlik akımı içerisinde kadınların oynadıkları rol incelenmeye değerdir. Yine o dönemlerden 
başlayarak, 11 ve 12. yüzyıllara kadar yetişen kadın tasavvufçular, bunların kadın ve erkek 
tasavvufçuların eğitiminde oynadıkları rol, sonraki süreçlerde sosyal hizmet kapsamında kurup 
yönettikleri tekkeler ve bu alandaki pek çok kadın duruşu, somutta kaynaklarından incelenmesi 
gereken önemli sosyolojik verilerdir. Ve bu gelişmeler İslâm’la etkileşim içinde ve halkların eski 
dinlerinin İslâm’la sentezi temelinde yaşanmışlardır. Bu nedenle dini düşünce yöntemini kaba, 
yüzeysel ve pozitivist-oryantalist gözlüklerle ele almamak toplumsal ve bireysel özgürlüğe giden 
yolda başarı için olmazsa olmazdır.  

“Din kadar eski bir tarihi olan bilgelik felsefenin başlangıcı sayılabilir.(36)‘‘Bilgelik, felsefe 
mesleği özünde kaybettirilen toplumsal hakikati arama sanatı”(37) ise toplumsal tarihin ilk 
bilgeleri kadınlardır. Toplumsallığın en zor dönemlerinde toplumu yaratacak ve sürdürecek temel 
hakikatleri onlar bulmuştur. Jineoloji yöntemini ve toplumsal özgürlüğü geliştirecek hakikat 
rejimini oluştururken; felsefe adına bilgeliği yitiren gerçekliği sorgular. Felsefenin toplumsal 
tarihi boyunca düşünsel gelişimdeki olumlu ve olumsuz yönlerini gözden geçirir. İnsanlığa yeni 
ufuklar açan ve dinin-idealizmin dogmaları karşısında nefes aldırtan çıkışı itibarıyla büyük bir 
düşünsel devrim olan felsefe yöntemini-düşünce yapısını yöntem arayışında önemli bulur. Somut 
olanı gözlemleyerek, duygusal zekayı kapsayarak yüksek bir soyutlama gücünü yaratan felsefe; 
bilime en fazla katkı sunan düşünce formudur. Yaşamın tüm alanları, bilim alanlarının hepsi, 



bütün bilgi yapıları, tarih yazımı, felsefeye dayanır. Jineoloji, yaşamın onsuz olamayacağı ve 
yorumlanmayacağı felsefe yöntemini batı düşüncesinin aksine Yunanistan’dan başladığını 
düşünmez. Felsefenin başlangıcı olan bilgeliğin, Ortadoğunun geleneği olduğu ve bunun da ana 
tanrıçalıkla başladığı düşüncesini esas alır. Felsefi düşüncenin doğuş ve gelişim evrelerini çok 
yönlü ve farklı kaynaklardan araştırmayı esas alan Jineoloji, onun düşüncede bir sıçrama olan 
özelliğini de, insanı çevreye, topluma yabancılaştıran, elitleştiren, parçalayan, özelliklerini de 
görür. 

Geliştiğinden beri ya din adına ya da bilim adına sürekli gözden düşürülen ve yaşamdan 
soyutlanıp elit bir tabakanın uğraşı derekesine düşürülen felsefi düşünceye hakettiği değeri 
kazandırmak, jineolojinin yöntem ve anlam, hakikat rejimi arayışındaki temel amaçlarındandır. 
“Hakikat bilimi olarak felsefenin tasfiyesi ve önemini yitirişi, toplumun yaşadığı maddi, fiziki 
soykırımlar kadar felakete yol açar. Felsefesiz toplum, hakikatle bağını yitiren toplumdur. Bu ise 
toplumun sadece bir nesneler yığını haline gelmesi demektir. Nesne toplum ise, tüm savunma 
yeteneklerini yitirmiş, her tür sömürüye açılmış, yığın, malzeme demektir. Toplumun öz 
savunmasını yitirmesi kadar büyük bir felaket düşünülemez.”(38) 

Demek ki felsefesiz olmak öz savunmasız olmaktır. Yani bir ottan bile daha aşağı düzeyde 
varlıkla yokluk arası bir anlamsızlıkta başıboş bir enerji formsuzluğu olarak 
dolanmaktır.Jineoloji özgürlük felsefesini esas alarak gelişmek isteyen bir bilim olarak, kadınla 
yaşamdaki felsefesizliği aşmayı hedefler. Kadınla salt güdüsel ya da fiziksel çoğalma temelinde 
birlikteliği esas alan, etik-estetik, felsefi birliği ve çoğalmayı tanımaktan, tanımlamaktan, böyle 
bir birlikteliği geliştirmenin mücadelesini ve emeğini vermekten uzak olan yaklaşımın, kadını ele 
alışta felsefesiz olduğu açıktır. Felsefesizlik ise her türlü çirkinliğe açıktır. Nitekim bugün 
dünyanın her ülkesinde kadın-erkek ilişkileri, ya ölme-öldürme ya satma-satılma ikilemini 
aşamamaktadır. Ezici çoğunluğu cinnetlikdir. Bunda yaşam felsefesinin yok edilmesinin payı 
belirleyicidir. 

Jineoloji felsefi yöntemi incelerken ve yöntem zenginliğine katarken, tarih boyunca yaşamış 
bilgeleri, filozofları araştırmayı ve onlardan felsefeyi öğrenmeyi esas alır. Özellikle devletçi-
iktidarcı güçlerin hizmetine giren felsefe ekollerinin ısrarla hiçleştirdiği ve görmezden geldiği 
kadın filozofların peşine düşer. Bilgelik, “Felsefe ve sosyolojinin bütünselliği ve yaşamla içiçe 
hali”(39) ise kadın bu tanıma uyan temel kimliklerdendir. Bugün bile kadınların özellikle 
anaların bilgi ve yaşam diyalektikleri bu gerçeği ispatlar. Yaşamdan süzdükleri bilgilerini yaşama 
işlerler. Ahlaki-politik toplumun kadın etrafında örülmesinin temel nedeni de kadındaki bu 
bilgeliktir. Jineoloji araştırma yöntemlerine, araçlarına ve mekânlarına bu bilgeliği işlemeyi esas 
alır.  

Öte yandan kapitalist modernite iktidarının felsefesi olan Hegel felsefesini “Hegeli anlayarak 
Hegelcilikle hesaplaşmak halen güncel ve temel ideolojik görevdir. Nietczhe ve Fransız 
ekolünden yararlanmakla birlikte daha yaratıcı felsefe çalılşmalarına ihtiyaç vardır.”(40) 
temelinde incelemeye almayı, bu felsefi anlayışın kadının bugünkü konumuna yol açmadaki 



rolünü çözümlemeyi ve deşifre etmeyi; anti-Hegelist felsefe çalışmalarını geliştirmeye katkı 
sunmaya yeni araştırma yöntemlerini oluşturmada bir ölçü olarak belirler. 

Mitoloji, din ve felsefeye karşı daha yüksek bir anlam gücü olduğunu iddia eden bilim, 
günümüzde iktidarlaşmış ve bağımsızlığını, özgürlüğünü kaybetmiştir. Kendisini en gelişkin 
anlam yorumu olarak tanımlayan bilimin iktidarla hızlı bütünleşmesinin sorgulanması gerekir. 
Böyle bir bilim toplumsal doğanın en geniş anlam yorumu olma iddiasını ne dillendirebilir, ne de 
layıkıyla temsil edebilir. Toplumlar binlerce yıl boyunca animizmle, mitolojilerde tanrılara, 
felsefe ve bilgelikle kendi varlıklarını kutsadılar. Derin bir toplumsal hafıza yarattılar. Bugün 
bilimsellik adına, üstelik iktidar borazanlığı yapılarak bu hafıza susturulamaz. 

Pozitivizist bilimsel düşünce ve felsefe, 1970’lerden itibaren sorgulanmaya başlandı. İktidarcı-
erkek egemenlikçi-cinsiyetçi ve ırkçılığa cephanelik olan düşünsel yapılanma olarak pozitivist 
bilimin sorgulanmaya başlaması, toplumsal hafızanın hazinesindeki sayısız düşünsel forma, 
bilgeliğe ve bilme biçimilerine yeniden yüzümüzü dönme şansını yaratmıştır. Buna acil, ekmek 
su kadar ihtiyacımız olduğunu hissettirmiştir. Modern bir din gibi başımızda Demoklesin kılıcı 
misali bilim dışılıkla, nesnel olmamayla suçlaya suçlaya bireyi ve toplumun manevi değerlerine 
saldırıp tükenişin eşiğine getiren bilimin kendisi yargılanıyor artık. Bir çok insanlık suçuna ortak 
olmakla ya da bunları durduramamakla suçlanıyor. Jıneoloji yeni bir toplumsal yaşam ve yaşam 
bilimi olarak; bilimsel düşüncenin geliştirici, ilerletici, yaşamı kolaylaştırıcı, özgürlük ve eşitliğe 
dair ufuk açıcı yanlarını ve her iki doğayı gözlem ve deneyle anlamlandırma çabasını inkâr 
etmeden; bu hesaplaşmaya kadınlar cephesinden katılacaktır. Araştırma yöntemlerinin bilimsel 
olmasına elbette dikkat edecektir, ancak pozitivist bilimciliğe göre olmayacaktır.  

Pozitivist bilimci yöntemin özne-nesne ayrımına dayanan, parçalayıcı, ayrımcı, cinsiyetçi, ırkçı 
özellikleri jineolojinin yöntem arayışında ana hatlarıyla eleştirdiği temel yöntemlerdendir. 
Mitoloji ve dini düşünce yöntemlerine alternatif gibi çıkan bilimsel yöntem de özünde katı 
dogmalara sahiptir. Hem de öznellik ve nesnellik adına. Bilimcilik de yöntemlerinde 
deterministtir. Oysa yaşam akışkandır. 

Din ve metafiziğin yanılgılarını ve yetmezliklerini kullanarak kendini yeni bir din gibi 
örgütleyen kapitalist modernitenin pozitivist bilim anlayışı, jineolojinin dayanacağı yöntem 
olamaz. Çünkü pozitivizm kanun hükmünde ele aldığı bazı ‘bilimsel yasalara (!)’ dayanarak 
kendisini resmi ve meşru ilan ederken; toplumsal tarihin felsefe ve ahlak gibi bir çok düşünce 
okulunu ve ideolojik akımını, değersizleştirmiştir. Kapitalist sistemi kabul etmeyenlerin ve 
alternatif arayışında olanların kendi özgün düşünüş biçim ve sistem arayışlarını ve gelişimlerini 
dumura uğratmıştır. Yine özne-nesne ayırımına dayanarak bilim alanını aşırı disiplinlere bölerek 
parçalamıştır. Kapitalist sistemin hizmetinde ve onun düşünsel alt yapısı olarak gelişen pozitivist 
bilim, bilmenin ve bilginin amacını ve yaşamla, toplumsallıkla bağını koparmıştır. Sonuçta 
bilgiyi topluma, toplumu bilgiye yabancılaştırmıştır. 

Jineoloji, arayışında olduğu yeni yöntemlerini ve hakikat-bilgi rejimini kurgularken; zihniyet ve 
düşünceleri dini ve din dışı olarak kategorize etmez. Mitolojik, dinsel, felsefi ve bilimsel bilgi 



çeşitlerinin toplumsal karşılıklarını anlamlandırmaya çalışır. Her birini sosyolojik analizlerle ele 
alır. Bu düşünce formlarının, toplumsal doğanın tarihinde, birinci doğayı ele alışta, yine her 
ikisinin uyumlu birliği temelinde geliştirilecek olan üçüncü doğanın gelişimindeki rollerini 
anlamaya çalışır. Birbirleri ile ilişki ve çelişkilerini, dayandıkları kaynaklarla birlikte izah etmeyi 
amaçlar. Aynı zamanda insan ve toplum doğasının farklı ihtiyaçlarına hitap eden mitolojik, dini, 
felsefi ve bilimsel yöntemlerin ortak dilini geliştirmenin; toplum ve bireyin krizlerine, 
çıkmazlarına çıkış yaratmada son derece önemli etkilerde bulunacağına inanır.  

Jineoloji belirlediği ve sabit ele almadığı genel yöntem prensiplerinin yada anlayışının yanısıra, 
kapsamındaki her bilimin özgünlüklerine göre yöntem arayışı içinde olur. Doğa bilimlerini de 
önemser, yakından takip eder ve kadın bakış açısıyla bu bilimlerde gerekli olan yaklaşım, 
yöntem ve paradigma değişim-dönüşümü konusundaki eleştiri ve görüşlerini ifade eder. Ancak 
doğa bilimlerininin gerçekleri ya da yöntemleri ile sosyal bilimleri ele almaz. Toplumsal doğayı 
bu ilkelerle indirgemeci bir tarzla çözümlemeye karşı çıkar. Sosyal bilimler alanının kendine has 
yaklaşım, yöntem ve ele alışlarını geliştirir. Örneğin tarih araştırma ve incelemelerinde Fernand 
Braudel’in “Tarih sosyolojileşmeli, sosyoloji tarihselleşmeli” prensibini esas alır.  

Jineoloji, devleti, sınıfları ve zoru toplumsal gelişmenin, ilerlemenin kaçınılmaz evreleri olarak 
gören, determinist, pozitivist tarih bakış açısını red eder. Tarihin, demokratik uygarlık ve devletçi 
uygarlık olmak üzere iki ana nehir biçiminde aktığı yönündeki diyalektik ele alışı benimser. Yine 
tarih anlatımlarında zaman ve mekan boyutunu görmezden gelen yöntemi red eder. Toplumsal 
tarihi bütünsellik içinde inceler. “Tam bir anlam katliamı rolüne bürünmüş pozitivist mikro tarih 
yöntemleri”(41) ni tek başına anlamlı bulmaz. Evrensel tarih anlatımları ile, bütünleşen tikel 
tarih anlatımlarının önemini görür. Kadınların tarihinin yazılmaması için bin bir hileye başvuran, 
resmi ve egemen erkek ideolojisinin, tarih anlayışına kapsamlı eleştiriler yöneltir. “Tarihin şimdi, 
şimdinin ise tarih’’ olduğu(42) tarih felsefesi temelinde kadının ve toplumsal tarihin izini 
bugünde, bugünün izini ve şifrelerini tarihte arar ve çözmeye çalışır.  

Jineolojinin araştırma yöntemlerini geliştirirken dikkat edeceği olgulardan biri de araştırma 
mekanının özellikleridir. Jineolojinin başlangıç ve gelişim mekanları kendi başına klasik bilim 
anlayışının genel ezberleri kadar, alışageldik mekan algısına da kapsamlı bir tavır ve eleştiridir. 
Jineoloji, bilimin tıpkı kadın eli ve aklı ile doğduğu süreçlerde olduğu gibi toplumsal yaşamın 
tüm alanlarını, gelişimi için bir mekan olarak kabul eder ve öyle gelişir. Temel araştırma 
mekanları olarak sadece üniversiteleri, resmi araştırma akademi ve enstitülerini görmez. Bu 
mekanların, bilimin, toplumsal doğadan ve yine birinci doğadan soyutlanarak yabancılaştığı, 
iktidarlaştırıldığı; Yahudi katliamları Hiroşima ve Nagazaki bombardımanları gibi canavarlıkları 
yaratacak kadar vahşileşip vicdansızlaştığı mekanlar olduğu gerçeğini sürekli hatırlayarak 
mesafeli yaklaşır. 

Bilimsel arayış ve gelişmenin, tutkunun, her zaman amatör ruhu, diğer bir deyimle vicdanı 
taşıması gerektiğine inanır. Bilimin ahlaki ve politik toplumla, aşk ve sevgiyle insanın manevi 
birikimleri ve değerleri ile insanın metafizik yönleri ile ve hakikatle bağını yitirmem. 


