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K›z m›, o¤lan m›?

‹zabel yat›yor, 

Henri onun 

elini tutuyor 

ve doktorun,

“‹flte oldu, bafl›n›

görüyorum; birkaç dakika

sonra bebe¤inizi kuca¤›n›za alabilirsiniz! ”

dedi¤ini duyuyorlar. ‹zabel ve Henri

kulaklar›na inanam›yorlar ! Do¤umdan biraz

korkuyorlard›; ama her fley çok iyi gidiyor.

Birdenbire büyük bir ç›¤l›k yükseliyor

–do¤an bebe¤in ç›¤l›¤› !

“Nur topu gibi bir k›z! ” diyor doktor. 

Neredeyse ayn› anda, yandaki odadan

bir ebenin sesi duyuluyor: 

“Nur topu gibi bir o¤lan! ”
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Ingaaa!

–
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4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Bu do¤umevinde, dünyadaki

do¤umev lerinin hepsinde de oldu¤u gibi,

her do¤umda bunu duyuyoruz:

“Bir k›z! ”

Ya da:

“Bir o¤lan! ”

Yeni do¤mufl bir bebe¤in k›z m› o¤lan m› oldu-
¤unu daha ilk bak›flta anlar›z: Penisi varsa erkek,
vajinas› varsa k›zd›r. 

K›z ya da o¤lan, bebe¤in cinsiyeti do¤um an›n-
da anne babaya ilk duyurulan fleylerden biridir.
Hemen sonra, Henri ve do¤umhanedeki di¤er
babalar›n hepsi, çocuklar›n›n do¤umunu müjde-
lemek için anne babalar›na, ailelerine ve arkadafl-
lar›na telefon edecekler. ‹lk söyleyecekleri fleyin,
“Bir k›z!” ya da “Bir o¤lan!” olaca¤›na bahse gi-
rebiliriz.

Dünya’y› ziyaret ettikten sonra gezegenine dö-
nen bir uzayl›, orada yaflayan benzerlerine mut-
laka flöyle derdi: 

“‹nan›lmaz, oralar hiç bizim buras› gibi de¤il.
Dünya’da iki çeflit yarat›k var: Erkekler ve kad›n-
lar.”
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Bu uzayl›, erkekler ve kad›nlar aras›ndaki fark›
anlatacakt›r arkadafllar›na. Bu fark; uzunlar ve k›-
salar, keller ve saçl›lar, zay›flar ve fliflmanlar, genç-
ler ve yafll›lar aras›ndaki farktan çok daha fazla
dikkat çekicidir mutlaka. 

Erkekler ve kad›nlar aras›ndaki fark, do¤an›n
insanlar aras›nda yaratt›¤› en önemli farkt›r.

Bir 
o¤lunuz 
oldu !

Ingaaa !
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K›zlar ve o¤lanlar 
aras›ndaki farklar

K›zlar ve o¤lanlar aras›ndaki fark nedir? 

Dört yafl›ndaki Roksan, “O¤lanlar

ayakta, k›zlar oturarak çifl yapar,” diyor.

Semi: “O¤lanlar›n saçlar› k›sa, k›zlar›n

saçlar› uzun olur ve o¤lanlar etek

giymez.”

Rona: “K›zlar›n pipisi yoktur,

o¤lanlar›n vard›r.”

Jan: “Evet, ama k›zlar›n ileride

memeleri olur, o¤lanlar›n olmaz.”

Bu böyle böyle devam eder!

Onlarca ve onlarca fark.

Kafa yormay› sürdürürsek, k›zlar ve o¤lanlar ara-
s›ndaki en büyük fark›n, k›zlar›n kendi bedenle-
rinin içinde oluflacak bir bebe¤e can verebilmesi
oldu¤unu anlar›z. O¤lanlar bunu yapamaz.

Tabii ki, yaflam›n bafllayabilmesi için bir sperm
hücresi gerekti¤ini biliyoruz. Bu sperm hücresi-
nin erkekten geldi¤ini de.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Ama ister erkek, ister k›z, bütün insanlar ka-
d›n bedeninden ç›kar.

Cinsler aras›ndaki fark, erkekler taraf›ndan her
zaman iyi karfl›lanmam›flt›r. Bunun nedenini an-
lamak mümkün: Bizim yapamad›¤›m›z fleyi bir
baflkas›n›n yapabilmesini kabullenmek her zaman
kolay de¤ildir. Özellikle de, bir hayat yaratmak
gibi önemli bir fley söz konusu oldu¤unda.

Çok eskiden beri dünyan›n her köflesinde, er-
keklerin, kad›nlardan daha güçlü olduklar›n› gös-
termek istemelerinin nedeni budur belki de...
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K›zlar insan m›d›r?

Ne tuhaf, aptalca ve kaba bir soru! Ancak, erkek-
ler bu soruyu gülmek için de¤il, ciddi olarak, ger-
çekten kendilerine sormufllard›r! Üstelik, s›radan
erkekler de de¤il –büyük din adamlar›. Bu kifliler,
kad›nlar›n da, erkekler gibi insan olup olmad›k-
lar›n› sorgulam›fllard›r.

Uzun zaman, dünyan›n her yan›nda, kad›nla-
ra birer eflyaym›fl, de¤ifl tokufl edilebilecek nesne-

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Aya¤›ma 
gel!
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lermifl gibi davran›lm›flt›r. Tarih derslerinde, kral-
lar›n krall›klar›n› büyütmek ya da komflu ülkeyle
bar›fl yapmak için, k›z kardefllerini ya da k›zlar›-
n› baflka ülkelerin krallar›na verdiklerini ö¤reni-
yoruz. Üstelik, bunu yapanlar yaln›zca krallar da
de¤ildir.

Asl›nda, eskiden babalar k›zlar›n›n tek sahi-
biymifl. K›zlar›n› bir erke¤e verirler, ondan sonra
da, k›zlar kocalar›na ait olurmufl.

Neyse ki, bugün koflullar de¤iflti!
Ama ne yaz›k ki, dünyan›n her yerinde de¤il.
Baz› ülkelerde hâlâ, kad›nlara yetersiz insan-

larm›fl gibi davran›l›yor: Okula gitmelerine izin
verilmiyor, evlerinden yaln›z bafllar›na ç›kmalar›
söz konusu bile olam›yor; araba kullanma, çal›fl-
ma, oy verme, efl seçme hakk›na sahip de¤iller;
erkekler onlar› dövebilir, hatta öldürebilirler ve
yasa bu erkekleri cezaland›rmaz.

Erkeklerin ve kad›nlar›n tarihi, yaln›zca gü-
zel hikâyelerden oluflmuyor.

Ama yine de, her fleye ra¤men, erkeklerin ve
kad›nlar›n tarihinde çok güzel hikâyeler de var-
d›r.
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