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Var~ova Akademik Dialog Yay~nevi'nden 2001 y~l~nda ç~kan "Orient'te Kad~n Olmak" ba~l~kh bu kitap, Danuta Chmielowska, Barbara Grobowska ve E~va Machut Mendecka'n~n redal~siyonu alt~nda haz~rlanm~~. Her biri kendi alan~nda uzman, akademik kariyeri olan 16 de~i~ik yazar taraf~ndan vücuda getirilen bu kitap, yazarlar~n~n uzmanl~k alanlar~nda yazd~klar~~iki genel
bölümden olu~makta. Birinci bölümün ba~l~~~: Antik Ça~dan Modern Ça~a. ~kinci bölümün ba~l~~~~ise: Edebiyatta Kad~n~n Portresi.
Ba~hklardan da kolayca anla~~labilece~i gibi, Orient ülkelerinde ya~ayan kad~n~n, Asya ve
Afrika kültürlerindeki yerlerinin tespiti, tan~t~m~, aile içindeki konumu, toplum gelenek ve göreneklerindeki yerini irdelemek birinci bölümün temeldeki amac~. Bölümler içinde, Arap ülkelerine, ~ran'a ve Türkiye'ye din, inanç ve kültür ikgeni içinde kalan bölge kad~n~n~n tarihi fonda
ya~amlar~~ile ya~amak zorunda kald~klar~~ve zorunda b~raluld~ldar~~ya~antilar, gelenekler ve lus~tlanan özgürlükleri anlat~lm~~. 19. ve 20. yüzy~llarda modernizmi ya~ayan ~slam ülkelerinin, sosyal
özgürlükleri ya~ama geçirme çabalar~~ile birlikte, kad~n~n sosyal statüsü ve özgürlükleri irdelen~ni~. Ayr~ca buna ba~l~~olarak Asya k~tas~n~n güneyini, yani Hinduizm ve ~ilchizmin yo~un olarak
hissedildi~i ve ya~and~~~~bölgelerin kad~nlar~n~n, birbirleriyle kar~~la~t~rmas~, ve ~u ana kadar hakk~nda yaz~lan tüm konular~n, Polonya bas~n~ndaki yans~malar~na da yer verilerek genel bir tan~t~m yap~lm~~. Elbette kitap tamamen okundu~unda, var~lan gerçek daha sarih bir ~ekilde kendini gösterecektir, ancak Hinduizmin kad~n~~k~s~tlayan, neredeyse ya~ama hakk~~vermeyen bir
din ve anlay~~~sisteminin olmas~n~n yan~nda, ayn~~topraklar, ayn~~co~rafya dahilinde olmas~na
ra~men, Hinduizmden somut farlumn, ~ikhizm de kad~n~n erke~e denk bir varolu~unun resmi
çok net sergilenmi~. Benzer ~ekillerde kad~n, küçük Asya'da, Kore'de, Japonya'da da mercek alt~na yanr~lnu~. Konfüçyüs ve ~intoizm anlay~~lar~nda kad~n~n kendine buldu~u yer, ok~~ra resmedihni~. Konu Orienetel~i kad~n olunca elbette s~n~rlar~~Afrika ülkelerine ve ~srail'e kadar da
uzanm~~.
Afrika ve Do~u'nun kad~n~, sadece tarihsel ve kültürel fonda incelenmekle kalmay~p ikinci
bölümde, edebiyata yans~malanyla anlat~l~yor. örne~in; Kad~n haklar~n~n Türk edebiyanndaki
savunucular~~ve özellikle Halide Edip Ad~var, detayh biçimde inceleniyor. Bu konudan daha az
kapsaml~~olmak suretiyle, özellikle Hindistan, Mongolya ve ~srail hakk~nda da bilgilere yer verilmi~. Do~rusu edebiyata ayr~lan bu ikinci bölüm, birinci bölümün gölgesinde, birinci bölümü tamamlamaya çal~~~r bir çaba içersinde. Ancak kad~n~n Orieneteki yerinin incelendi~i bölüm,
zevkle okunan, enteresan bir bölüm.
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