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1. KONFÜCYÜZM’DE KADIN

olan “Kadın ve erkeğin yeri ayrı olmalı”

1.1 ESKİ CAĞ KONFÜCYÜZM’İN

fikrinin esas niteliği de bu şekilde açıklanabilmelidir.

KAPINA BAKIŞ ACISI
İlk kaynağı olan eski çağ konfüzyüzm’in temel kadına bakışı beş madde’nin vurguladığı ve kadın erkeğin
farklı olması gerektiğine dair bir görüş
tür. Bu yüzden Eski Çağ Konfüçyüzm’in
kadına bakışım açıklamak için beş mad
denin ve kadın erkeğin farklı olması ge
rektiği yönünde bir anlayışı kabul etme
miz gerekir.
Mengza(1)’ya göre kutsal insanların
keşfettikleri ve insan hayatında en
önemli olan, beş değişmeyen madde var
dı. Bunlar şöyle sıralanabilir:
1. Baba evlat ilişkisinde sevgi olma
lı
2. Kral ve saray çalışanları ilişki
sinde dürüstlük olmalı
3. Kadın ve erkek ilişkisinde ayrım
olmalı
4. Yaşlı genç ilişkisinde sıra olmalı
5. Dost ilişkisinde güven olmalı.
Burada anlatılan beş madde, hiç
kimsenin değiştiremeyeceği genel bir
düzendir. Her insan kim olursa olsun ve
hangi çağda yaşarsa yaşasın, mutlaka
bu temel düzene göre yaşamalıdır.
Yukarıda bahsedilen beş madde, in
sanın tüm ilişkilerini değişmeyen bir dü
zen içinde gösteren bir kuraldır. Eski çağ
Konfüzyüzm’in kadına bakışının temeli
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Yeki(1), kitabında kadın ve erkeğin
yeri ayrı olmalı geretiğine dair firini
açıklayan üç somut örnek verilmektedir.
Birincisi, kadın ve erkeğin oturduk
ları yer ayrı olmalı; İkincisi, kadın ve er
keğin farklı karakteri olmalı.
Bunu dışında kadının erkeğin sözü
ne itaat etmesi gerektiğini vurgulayan
bir bakış açısı da vardı, kadın erkeğin
sözünü karşılıksız itaat etmeli ve kadın
erkeğe bağlı kalmalı fikri, Sam Jongjida
görüşü(1) ile açıklanabilir;

“Kadın her zaman erkeğin sözü
nü dinlemelidir. Yaşı küçükken ba
basının kurallarına göre yaşamalı,
evlendikten sonra ise kocasının ve
kocasının ölümünden sonra ise, oğ
lunun kurallarına göre yaşamalı
dır”.
Yukarıda anlatılanlardan kadın ve
erkeğin farlı olduğu, ayrıca kadının eşi
ne itaat etmesinin insan hayatının teme
li oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Eski konfüçyüzm’in dünyaya bakı
şının temeli ise Juyeok’m(2) İn Yang fel
se fe s in d e n kaynaklanmaktadır, öyle
ise Wuyeok’ın temel felsefesi olan İn
Yang felsefesi uzaydaki bütün objeleri ve
inşam Yin-Yang olarak ikilem içersinde
açıklamaktadır.
Hu mantık ise, tüm doğa ve insan
alemini Yin-Yang olarak ikiye ayırmıştır.
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Bu iki maddeyi uyum olması için gere
ken temel yapı olarak görmüştür. Jüyeok’a göre uzayın yapısı ve değişen düden
le birlikte insan hayatının temel kural
larına kadar her şeye değinmiştir. Fakat
maalesef insan alemindeki temel düze
nine net bir açıklık getirmemiştir. Böyl^ce ataerkil toplumun oluşmasında kadı
nın erkeğe itaat etmesi ve bağlılığını es
ki konfüçyüzm’in dünyaya bakışı olan
Yin-Yang felsefesinden bulmaya çalış
mıştır. Fakat Jeyeok’da da uzaydaki tüm
malın birbirinin ilişkilerine göre hem
Yang, hem de Yin olabileceğini söylediği
ne göre Yin-Yang’ın kesin ayrımı ve tek
olarak kavranması mümkün değildir
(Ma 1984:229).
Böylece kadın hayatının temel özel
liği erkeğinin sözünü dinleyip erkeğe
bağlı kalmasının gerekli olduğu anlaşıl
maktadır.

1.2.2. KADININ NAMUSLU OLMASI GEREKTİĞİNE DAİR BİR BA
KIŞ ACISI (JEOLYELGUAN: )
Konfüçyüzm'in kadına bakışım gös
teren ve “kadın erkek farklılığını vurgu
layan bir fikri” inceledik. KonfUzyüzm’in
kadına esas bakışını oluşturan bu dü
şünceyle birlikte Yi Hanedam’na (13921908) geldiği zaman kadım namuslu ol
ması gerektiğine dair bir bakış açısı ise,
Kore’de genel bir görüş tarzı olmuştur.
Bu görüş, namus kavramım son derecc ön plana çıkartarak kadınların ha
yatını sınırlamıştır, öyleyse bu kadın
lardan namus kav aminin istemesini
hangi sebeplere bağlanarak istendiğine
bakalım:
Kadımn namus kavramı insan tari
hinin anaerkil yapısından ataerkil yapı
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sına geçiş döneminden, itibaren başla
mıştır.
Yerleşim hayatında önce anaerkil
yapının hakim olduğu dönemde grup ev
liliği var olduğu için kadınlarda namus
kavramının anlamı olmamıştır. Cinselli
ğin sadece doğum yapmak için bir vasıta
olarak kullanıldığı bu dönemlerde ka
dınlarda namus kavramı istenecek hiç
bir sebep olmamıştır.
Fakat, tarım kültürünün başlama
sıyla ve yerleşik hayatın oluşmasıyla
ekonomi gücü dahil tüm gücün erkeğe
teslim edilip ataerkil toplumun gelişme
siyle beraber kadınların namus kavramı
ön plana çıkmaya başlamıştır. Kadınlar
dan namusun istenmesi baba tarafının
soyunu devam ettirmekle birlikte na
muslu bir şekilde çocuk duğurup ona
servetini bırakmak yönüyle açıklık kaza
nır. Böylece kadınların namus meselesi
nin ön plana çıkması insan tarihi boyun
ca ve ataerkil yapının aile sistemi olarak
kesin boyut kazanmasına başladığını
söylememiz mümkündür.
Kore’de de Antik çağda başlayarak
kadınların namus kavramı ön plana çık
maya başlamıştır. Fakat bunlar sadece
krallık ailesi içinde sıırlanan bir kural
olmuştur. Geri kalan bürokrat ve halk
kesimi ise namus kavramıyla ilgisi ol
mayan bir hayat yaşamıştır.
Gogurya (M. Ö. 37- M, S 668) Buyeo’mn (M. ö . 32 - M,S) halkı ise ilahi tö
renlerinde kadın- erkek fark etmeden
bütün gün dans ve şarkılarla eğlenmişlerdi. Shilla (M. ö . 57- M, S 935 döne
minde de kadın- erkek ilişkilerinin rahat
olduğunu söyleyen birçok mitolojiler var
dır.
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Goryc Jİ8 - 1392) döneminde de
kadınların oldukça rahat bir yaşamı ol
muştur. Budizmle ilgili dini törenlerde
grup halide bir araya gelerek eğlenmişlerdir, Dul bir kadını da yeniden evlen
mesi hiç bir sorun oluşturmamıştır. Dul
kadının evlenmeden hayat boyunca ya
şaması, bu dönemde de yücelik olarak
gösterilmiştir. Fakat Göryo son döne
minde, soylu kesimin dul kadınları ev
lenmeyi tercih etmişlerdir.
Coşan Hanedanı dönemi başladığı
zaman dul kadınların evlenmesini kanni
yolla yasaklanarak kadın yaşamım sı
nırlamaya çalışmıştır. Gerçekten bu sis
tem Coşan Hanedanının hakimiyeti bo
yunca etkisini güçlü bir şekilde göster
miştir. Dul kadın evlendiği takdirde ne
siller boyunca ait olduğu soyun fertleri
devlet işlevinde çalışma yasağıyla karşı
laşırlar (Kim 1976:144).
Buna karşı sadık bir kadın, soylular
için büyük bir şeref olmuştur. Zaman
geçtikçe alt tabaka kesimine kadar yayı
larak, sadık bir kadın olmak için abartı
lı hareketler istenmiştir. Örneğin, kadın
lar eşlerine olan sadakatlerini göster
mek için eşlerinin ölümünden sonra ya
intihar ya da 30 sene boyunca oruç tutup
çadırda yaşamak gibi son derece drama
tik davranışlarda bulunmuşlardır (Kim
1976: 159)
Ayrıca İm Jin(l) Savaşı sırasında
savaştan kaçan bir kadının sandala çı
karken bir erkeğin elinden tutması orjun
ahlaki açıdan kirlenmesi olarak algılan
mış ve sonuçta intihar etmek zorunda
kalmıştır. Bu olayı anlatan hikaye ol
dukça ünlüdür. Böylece Coşan Hanedanı
namus kavramım “dul kalmak" gibi son
derece dramatize ederek kadının en üs
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tün sevabımn bu ölçünün olduğunu vur
gulamıştı. Kadınlar bu namus kavramı
nı zaman ve duruma göre değişebilen
ahlak kuralı olarak değil, kadınların ka
derlerinde vazgeçilmez bir kural olarak
kabullenmiştir. Bu düşünce yapısı çok
uzun bir zaman, Koreli kadınların yaşa
mım sınırlayan bi ölçü olmuştur.
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NOTLAR
(1) Mengza; Çin’deki bir filozof Mengza (M.ö.
382-M.Ö. 289)’mn felsefesini öğrencileri
nin yazdığı bir kitap.
^ Yeki; Gonza’nin ölümünden sonra, söyle
diklerinin öğrencileri tarafından derlen
diği bir kitap.
(1) Kadının üç erkeğin sözünün dinlemişi ge
rektiğini savunan br düşünce.
(2) Juyeok; Uzayın temelini în Yang Felsefesi
ne göre açıklayan bir kitap.
(3) în Yang felsefesi; Çin felsefesinden biri ola
rak uzayın temel yapısını İn Yang olmak
üzere ikilem içerisinde arayan bir felse
fe.
(1) 1592-1598 yıllan arasında Coseon ve Ja
ponya arasında olan büyük bir savaş.
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