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Vahşi Dişilik Hakkında

Daha önce hiçbir yazarın, kadın olmanın ne anlama geldiğine dair 
en derin manevi anlamı ve ebedi sembolizmini kapsayan kavramları 
kelimelere döktüğünü görmemiştim. Kent’in kitabı, kadın bedeninin 
gizemleri ve bizi tanımlayan enerjiler alanında çalışan tüm öğrenci-
ler ve öğretmenlerin mutlaka okunması gereken bir kitap.

-Rosita Arvigo, HEM, geleneksel şifacı ve Maya Rahim  
Masajı ve Arvigo Teknikleri kurucusu, Sastun, Spiritual 

Bathing ve Rainforest Remedies kitaplarının yazarı

Tami Lynn Kent, köklere dönmeyi önermekle büyük ölçüde unutul-
muş bir yol için rehberlik ediyor. Vahşi Dişilik’in sayfaları, kadınlar 
ve kadın bedeni için değerli olan her şeyi barındırıyor.

-Ina May Gaskin, ebe ve Spiritual Midwifery ve Ina May’s 
Guide to Childbirth kitaplarının yazarı

Tami Lynn Kent’in bu eşsiz kitabını tavsiye etmekten heyecan du-
yuyorum. Dünyada bu kitaptan faydalanmayacak tek bir kadın yok. 
Duygusal ve cinsel yaralara şifa arayan ya da kendisinin en dişil 
yönlerinden nasıl tam anlamıyla keyif alacağını ve onu nasıl yaşaya-
cağını merak eden kadınlar, bu kitap ömür boyu arkadaşınız olacak.

-Elizabeth Lesser, Omega Enstitüsü eş kurucusu, The See-
ker’s Guide ve Broken Open kitaplarının yazarı



Bir kadın bedeninde olmak, onu anlamaya yetmiyor. Bu kitabın 
rehberliğinde, kadın bedeninin çok katmanlı işleyişini anlamakla 
kalmayıp görünenin ardındaki yaratıcılık, haz ve neşe potansiye-
limizi de uyandırabiliriz. Tami Lynn Kent kendi hikâyesini, danı-
şanlarının hikayesi ve aslında hepimizin hikâyesiyle birleştiriyor ve 
bize farklı bir yaklaşım sunuyor. Uzman gözünden kadın doğasını 
keşfederken yolun kutsallığını da hissettirebilen bu kaynağa kavuş-
mamızı yürekten kutluyorum.

-Sibel Ergün, Çevirmen, 

Vahşi Dişilik kitabı, bizleri enerjimizin doğduğu yere, merkezimize 
doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Tami’nin katman katman ilerleyerek 
aktardığı şefkat ve beceriyle rahmimize doğru giden yolu bulmayı 
öğreniyoruz. Kitabı okurken, dokunuşun, nefesin ve farkındalığın 
bedeni bize daha önce tanımadığımız bir hâliyle görmemize yardım-
cı olduğunu anlıyoruz ve kendimizi başka bir yerden tanıyoruz.

-Selen Çağlayık, Maya Rahim Masajı Uygulayıcısı
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Sevgili Okur, 

Sizi, kadın bedeninin en derin merkezine, köklerinize ve tüm ka-
dınlığın köklerine doğru bir yolculuğa davet ediyorum. Vahşi dişi-
liğin bahçelerini keşfedin. Her hakkı sizde saklı olan ışıltıyı ortaya 
çıkarmak için, yaratıcı enerji akışı ile bedeninizin en derin merkezi 
arasındaki bağlantının izini sürün.

Bu kitaptaki hikâyeler, pelvik kâsemizde ve dişil enerjimizde bu-
lunan potansiyel için kadınlara sunduğum rehberlik ve farkındalık 
çalışmalarını yansıtmaktadır. Her bir hikâye, şahit olduğum şifanın 
gerçek özünü onurlandırırken benim çalışmalarıma gönül vermiş 
kadınların gizliliğini de korumak üzere tasarlanmış olan bir bile-
şimdir. Bedeninizde ve hayatınızda derin değişimler yapmak için bir 
uzmana ihtiyacınız yok. Kadın bedeninin bilgeliğinden süzülmüş 
olan bu kitabı yazmaktaki amacım, onun size destek olmasıdır. 

Bu kitap medikal tavsiyelerin ya da sizin kendi sezgilerinizin ye-
rine geçme amacı gütmemektedir. 

Sizin ve bedeninizin ışıkla dolmasını dilerim.





Başlamakta olan bu Yüce Görev, dişil olanın Tanrı ve insan-
lık arasındaki köprü olduğunu fark etmektir. 

Marion Woodman
Bone: Dying Into Life kitabının yazarı

Kadın bedeni, feminizmin en az temas edilen sınırını, belki de 
son sınırlarından bir tanesini temsil ediyor olabilir. 

Caroline Knapp 
Appetites: Why Women Want kitabının yazarı
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Önsöz

Yirminci yüzyılda yaşam, kadınlar için yeni ve benzeri gö-
rülmemiş değişimler getiriyor. Feminizm tarafından kazanıl-
mış olanlar dâhil, büyük sosyal değişimler modern kadınlara, 
(Amerikalı kadınların oy kullanma hakkını 1920’de aldığı dü-
şünülünce) bizden öncekilerin aklına bile gelmeyecek şekilde 
sosyal yaşama giriş sağladı. Eril bir dünyada, pankart taşıyan 
vatandaşlar olarak yaşama dâhil olma hâli her ne kadar iyi ve 
haklı bir gelişme olarak karşılansa da, dünyaları aşırı derece-
de feminen olan bizden önceki kadın atalarımızın yüzleşmek 
zorunda kalmadığı bazı konular yarattı. 

Örneğin, bizler bir ofiste, fabrikada ya da başka bir ku-
rumda çalışırken aylık döngülerimize eşlik eden bedensel ve 
zihinsel değişimlere nasıl ayak uydurabiliriz? Çalışma şart-
larımızın karnımızdaki bebeğe zarar vermeyeceğinden nasıl 
emin olabiliriz? Küçük çocuklarımızdan uzakta çalışmak ve 
onlarla emzirme ilişkimizi sürdürmek mümkün olabilir mi? 
Çocuklarımız henüz küçükken ücretli çalışmaya devam ede-
bilir miyiz? Eğer öyleyse, çocuklarımız için en iyi bakımı ve 
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gerçekte bizim şefkatli bakımımıza olan ihtiyaçlarını nasıl 
karşılarız? Çoğu zaman içsel çalışmamızı tamamlamamız için 
kabuğumuza çekilmemizi gerektiren menopoz döneminde 
sosyal kimliğimizi nasıl koruruz? 

Bu örnekler, eril dünyadaki varlığımızla dişil ilgi ve ihti-
yaçlarımızı dengelerken pek çok kadının karşılaştığı ikilemleri 
gösterir. Bunlara yanıtımız –belki toplumumuzda en çok ödül-
lendirilen haliyle– kadın bedenlerimizi görmezden gelmek, 
bedenimizin doğuştan gelen dişil işlevlerini en aza indiren eril 
bir tavır takınmaktır. Toplum bu tavrı onaylar ve menstrüas-
yonun gizlenmesi ve bastırılması, bedenin doğal sürecini gör-
mezden gelen doğum müdahaleleri, bebeğin mama ile bes-
lenmesi ve menopozun hormonal maddelerle tedavi edilmesi 
için gerekli araçları ve daha fazlasını sağlar. 

Bunların her biri bir dönem kolaylık (menstrüasyon istira-
hati, doğal doğum, emzirme, anne-bebek bağlılığı ve ilaçsız 
menopozdan ziyade kültürel olarak daha kolay olan seçim-
ler) sağlıyor olsa da bunun bir de olumsuz yanı vardır. Dişil 
işlevlerimizi her görmezden gelişimiz, bebeklerin doğal süre-
cinden her çıkışımızla kendi dişil köklerimizden uzaklaşırız. 
Bu durum bedenlerimizde gerginlik yaratabilir ve kendimiz 
ve ailemiz için fiziksel ve duygusal daha büyük sorunlara ze-
min hazırlayabilir. 

Örneğin, emzirme (ve anne-bebek temasının diğer yakın 
hâlleri) karşıtı sosyal baskı ve insan yavrusuna verilen doğal 
olmayan sütlerin yaygınlaştırılması çalışmaları, emzirmenin 
önemli ve evrimsel faydasını reddetmiş bir anne ve bebek 
nesli meydana getirdi. Günümüzde araştırmacılar kalp has-
talıkları, tansiyon, obezite, meme kanseri ve çocuk diyabeti-
nin yaygın oluşunu dişil işlevden bu denli mahrum kalmış 
olmakla ilişkilendiriyor. Benzer şekilde güncel bir araştırma, 
menopozu baskılamak için kullanılan hormon ilaçlarının 
meme kanseri ve kalp hastalıkları riskini artırabileceğini vur-


