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Feminizm

Bu özel dosyaya kısaca "Feminizm" adını vermeyi uygun gördük, çünkü 
ataerkil kültürel ve toplum sal sistemde Kadın kategorisinin net bir tanım ı
nı yapma girişimiyle başlayıp, dişil öznelliğin bu sistem dahilinde nasıl dil- 
lenebileceğine dair arayışlarla devam eden, rasyonel söylemin sözde doğal
lığını altüst etme yolundaki postyapısalcı, psikanalitik, M arksist, fenome- 
nolojik, epistemolojik okum alardan ve bu farklı okum aların birbirlerine yö
nelttiği eleştiriler ve bu okum alar arasındaki kesişme noktaları üzerinden 
fem inist kuram ın sürekli evrilişine tanıklık eden m etinlerden oluşan bir 
seçki bu. Bu haliyle, Türkiye’de feminist kuram ın alım lanışına önemli bir 
katkıda bulunacağını ve taze soluklu ve üretken tartışm alara meydan vere
ceğini um uyoruz.

Simone de Beauvoir’ın, 1949’da kaleme aldığı İkinci Cinsiyet feminist ça
lışm alar açısından hâlâ büyük öneme sahip ve de Beauvoir’m feminist kura
mın en temel m etinlerinden birini ele alırken tartışm aya açtığı çok sayıda 
fikrin en “ilgi göreni” olan "Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü, 1970’lerde 
geliştirilecek olan feminist çalışm aların anah tar kavramı “toplum sal cinsi- 
yet”in ve biyolojik cinsiyet / toplum sal cinsiyet ayrımının en temel ifadesi ol
muş. Erkeklik tasarım ının  tarihsel b ir düşünce, kadınlığın da toplum sal, 
kültürel ve tarihsel bir durum  olduğu tespitinin ifadesi olan "Kadın doğul
maz, kadın o lunur” sözü, erkeklerle olan ilişkilerinde asla özne haline gele
meyen bir nesne rolü biçilen kadının çelişkili durum unun da bir ifadesi ade
ta. Bir yandan erkekle ilişkisi üzerinden tanım lanan kadın, bir yandan da 
mutlak ötekiliği temsil eder. Erkek özne kadını radikal bir başkalık alanında
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Transforming Masculinities: Men, Cultures, Bodies, Power, Sex and Love, (Londra: Routled- 
ge, 2006).

44 Clatterbaugh, 37-40.
45 Whitehead, 65.
46 David Morgan, “Class and Masculinity”, Handhook of Studies on Men and Mascıılinites içinde, 

Michael Kimmei, Jeff Heam ve R. W. Connell (der.) (Thousand Oaks: Sage, 2005): 165-177.
47 Judith Kegan Gardiner’ın derlediği ve Michael Kimmel’ın önsözünü yazdığı Masculinity 

Studies and Feminist Theory: New Directions son dönemde bu iki alan arasında kalan son 
buzların eridiğinin göstergesi gibidir (New York: Columbia University Press, 2002).

48 Patrick Hopkins, “How Feminism Made a Man Out of Me: The Proper Subject of Feminism 
and the Problem of Men”, T. Digby (der.) Men Doing Feminism içinde (Londra: Routledge, 
1998): 51.

49 Michael S. Kimmei, “Who’s Afraid of Men Doing Feminism?", T. Digby (der.) Men Doing 
Feminism içinde (Londra: Routledge, 1998):57-68.

50 Bob Lamm, "Learning from Women”, Feminism and Masculinities içinde, Peter F. Murphy 
(der.), (Oxford: Oxford University Press, 2004):50-56.

Amargi'ye hemen bakın, bu bakışma bize iyi geliyor!

Bu sayımızda daha önce yazı ve söyleşilerle tartışmaya 

başladığımız seks pazarının dosyasını açıyoruz:

Hayatın Kadınları!
Dosyamızda, feminist politikanın en kritik tartışma 

konularından olan seks pazarı ile ilgili kavram-yaklaşım 

tartışmasına değindiğimiz gibi, öncelikle bu pazarda 

çalışan kadınların ve Igbt bireylerin sorunlarına dikkat 

çekiyoruz ve örgütlenmeleri hakkında bilgi veriyoruz. 

Amacımız bu önemli mücadele alanını, feminist 

politikanın gündemine taşımak, 

geliştirmek...

Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi 
Yeniden Düşünmek: Feminist Antropoloji 

Üzerine Eleştirel Bir Deneme1
HANDE BİRKALAN-GEDİK

Giriş
2002-2003 akademik yılı güz döneminde ders vermekte olduğum üniver

sitenin antropoloji bölüm ünde feminist etnografya konulu bir ders açm ış
tım. Hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine açık olan bu ders önce
sinde birçok öğrenci ders hakkında bilgi almaya gelmişti. Dersin başlığında 
“fem inist” sözcüğünü gören, özellikle erkek öğrenciler, önce dersi m erak et
tiklerini am a dersin büyük ihtimalle sadece kadın öğrencilere açık olduğunu 
düşündüklerini söylediler, beli hooks’dan etkilenmiş biri olarak, “am a femi
nizm herkes içindir” dediysem (hooks 2002) ve dersin herkese açık olduğu
nu anlatmaya çalıştıysam da, pek ikna edici olduğumu sanmıyorum. Netice
de, yeterli sayıda öğrenci olm adığından ders açılamadı.

Indiana Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak bulunduğum  2001 yı
lında, “Ortadoğu’da Kadın ve Antropoloji” dersimde ise tam  27 kadın, 10 er
kek öğrencim  vardı. O derste de fem inist etnografya bağlam ında O rtado
ğu’da kadın konusunda yapılan çalışmaları gözden geçirmiştik. Öğrencile
rim dönem  sonunda teşekkür ederek ayrılmıştı. Yeditepe Üniversitesi’nde 
2004 Bahar döneminde seçmeli olarak verdiğim “Toplumsal Cinsiyet ve Kül
tü r” dersine kayıt olan öğrenciler ise 25 civarındaydı. Bu sayı belki birçok 
kişi için fazla bir şey ifade etmeyebilir am a küçük bir bölüm içinde 25 öğ
renciye ders vermek bana yüksek bir sayı olarak geliyordu. Bu yüzden, top-
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lumsal cinsiyet ile ilgili bir ders bu kadar öğrenci çekerken, feminizm ile il
gili bir derse neden yeteri kadar katılım olmamıştı sorusunun sebebinin de 
“f” harfinden (!) kaynaklanabileceğini düşünm üştüm .

Fem inist antropoloji kavram ıyla 1990’larda, Ind iana Ü niversitesi’nde 
doktora dersleri aldığım dönemde, antropoloji kuram ları dersinde tanışm ış
tım. O yıllarda feminist antropoloji ile ilgili makaleler, bu bağlamda tasar
lanmış kitaplar birbiri ardına yayımlanıyor, feminist antropoloji, antropolo
ji disiplini içinde bir yer ediniyordu. Ancak ilginç olan, doktora eğitimi aldı
ğım üniversitede -ki Indiana Üniversitesi-Bloomington, özellikle cinsellik 
araştırm aları yapan Kinsey Enstitüsü  ile tan ınm ıştır- Kadın Araştırmala- 
rı'nda (daha sonra adı Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları oldu) bu konuyla il
gili bir ders bulunmuyordu. Antropolojide beni çok heyecanlandıran bu ko
nuyu izlemeye kişisel çabalarım la devam ettim. Fakat kafam daki bir soru 
sürekli beni meşgul ediyordu: feminizm sözcüğü neden bu denli mesafe ya
ratıyordu, sosyal bilimlerde? Ders verdiğim dönemlerde de gördüğüm, der
sin başlığında “kadın” sözcüğü yerine “fem inist” sözcüğünün bulunm asının 
geniş çapta olumlu etki yarattığıydı. Antropolojinin en fazla önem verdiği 
konulardan biri olan “karşılaştırm alı” perspektifi düşünerek, feminist an tro 
polojiden acaba Türkiye’de bahsetm ek m üm kün müydü? Bir yandan “aka- 
dem i”den “popüler’e kadar birçok kategoride feminizm Türkiye’de oldukça 
konuşulan ve tartışılan konulardan biriyken, “feminist antropoloji” nerede 
bulunuyordu? Bu sorular, kafamda uzun zam andan beri var olan diğer so
ruları da tetikledi.

Antropoloji ve kadın araştırm aları çerçevesinde, Anglo-Amerikan gelene
ğinde, kadınlarla ilgili etnografik çalışm alardan feminist etnografyaya geçiş 
tartışm aları ve bununla ilgili etnografik pratikler ve metin üretimi, en ted
birli tarihselcilik içinde bile 1970’lere kadar götürülebiliyordu. Bu iki önemli 
konu olan etnografik feminist pratik ve metin yazımı odağında yapılan ça
lışm alara ek olarak, fem inist antropolojiyi kavram sallaştırm a ve feminist 
yöntemleri tartışm a amacıyla yazılmış pek çok makale ve kitap bulunm ak
taydı (Visweswaran 1988, 1997; Stanley 1990; Bell ve Cahili 1992; Gordon 
1993a, b; Shields ve Dervin 1993; del Valle 1993; Cole ve Phillips 1995; Moo
re 1988a, b, 1993). Türkiye’de ise kadınlara ilişkin antropolojik çalışmalar 
yapılm asına karşın, birkaç istisna çalışm a dışında feminist etnografyadan 
henüz bahsetm ek m üm kün değil gibi görünüyordu. Burada da araştırm ala
rında “fem inist” olduğunu söyleyen ya da araştırm alarının “fem inist” bağ
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lamlarını açıklayan, am a her şeyden de önemlisi feminist kuramı antropolo
ji (büyük ölçüde de sosyoloji, bkz. Kümbetoğlu 1995; Durakbaşa 1995, 1997) 
içinde tartışan araştırm acıların sayısının azlığı (önemli istisnalar olarak ta
rih ve sözlü tarih  için bkz.: Berktay 1996a, 1997, 2001a, b; Çakır 1995, 1996, 
2007; Çakır ve Akgökçe 1995; İlyasoğlu 1995, 1996) göze çarpıyordu. Bu çer
çeve içinde; söz konusu olan sessizlik, acaba başlı başına bir sorunsal olarak 
mı, yoksa bir sorunsalın parçası olarak mı ele alınmalıdır? Bir başka deyiş
le, “fem inist” kuram ın etnografik pratiklerle; ya da daha da özele inmek ge
rekirse, antropoloji ile barışık olmayan bir ilişkisi mi vardır? Sorunsalı biraz 
daha ileriye taşırsak, Türkiye’deki antropolojinin feminist kuram la yolları 
kesişmiş miydi? Türkiye'de kadınlarla ilgili yapılan araştırm alarda kadın ça
lışmaları açısından artan bir ivmeden söz edebildiğimiz halde, bu ivme “fe
m inist etnografya” bağlam ında ele alındığında durum  nasıldı? Kadın çalış
m aları akadem ide daha yeni b ir tarihe sahipken, daha eski bir araştırm a 
alanı olan antropoloji, halkbilim ve sosyoloji disiplinlerinin kadın araştır
malarıyla ilgisi nasıldı? Bu ilgi yeterli miydi? Türkiye'de feminist etnograf
yanın yeri ve zam anından bahsetm ek hangi koşullar altında m üm kündü? 
Kadınları araştıran kadın araştırm acılar, kendilerini hiç “feminist etnograf
ya” bağlamı içinde tanım lam ışlar mıydı? Öncü birkaç feminist çalışma dı
şında feminist kuram ve m etot hakkında bulabildiklerim çok sınırlıydı.2

Ben bu yazıda, kişisel bir girişten sonra, fem inist antropoloji ile ilgili 
sorm uş olduğum som lara cevap aram ak -ve belki de yeni sorular sorm ak- 
adına öncelikle Anglo-Amerikan ekolünde fem inist antropoloji/etnografi 
konusundaki kavramsal çerçeveleri irdelemek istiyorum . Anglo-Amerikan 
ekolünün altını çizmemde, biri antropolojinin içinden, diğeri de dışından 
olm ak üzere gruplayabileceğim  iki büyük etken var. B irincisi, özellikle 
1960’lı yıllardan başlayarak, teorik modeller, araştırm a konuları ve yakla
şım lar bağlam ında, büyük ölçüde, Amerikan ekolü içinde şekillenen an tro 
polojinin yakın zam anlarda, özellikle 1990’ların sonlarından itibaren “ye
rel” antropoloji geleneklerinin, “bölge etnografyaları” ve “dünya antropolo
jileri” başlıkları altında (Abeles 1999; Asad ve arkadaşları 1997; Cole 1997; 
Drackle ve arkadaşları 2003; Galt 1985; Gilmore 1982; Herzfeld 1984, 1985, 
1987; Pina-Cabral 1989; Ribiero ve Escobar 2006; Evens ve H andelm an 
2006) ele alınmış olmasıdır. Ancak bunların çok azında feminist antropolo
ji referansları bu lunm aktadır. Türkiye’de ise an tropolojin in  oluşum unu, 
içinde bulunduğu koşulları, sorunları irdeleyen eserler de son yıllarda daha
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fazla gö rünü r olm aya başlam ıştır (Türkiye'de an tropo lo jin in  eleştirileri 
için, Atay 1996, 2000a, 2000b, 2000c; Aydın 1996, 1998, 2000, 2001, 2004, 
2005; Birkalan 2000, Birkalan-Gedik 2000, 2005b, 2006, 2007a; 2010, ya
yımlanacak; Bolak 1996; Kümbetoğlu 1995, 1996; Kümbetoğlu ve Birkalan- 
Gedik 2005a, b; M aksudyan 2005; Özmen 2000; Özbudun ve Şafak 2005). 
İkinci etken ise Türkiye’deki feminist hareketin, bulunduğum uz coğrafya, 
tarihsel ve kültürel koşullar içinde zam an zam an Ortadoğu ile paralellikler 
kursa da, kendisini daha çok batılı -çoğunlukla da Anglo-Amerikan- femi
nizmi içinde konum landırm asıdır. Hem antropoloji, hem de feminizm bağ
lam ında B atıya dönük “m odernist” bir yüzü bulunan bu sahalarda “yerel
lik” sorgulaması da çok yeni başlam ıştır (îlyasoğlu ve Akgökçe 2001; Bora 
ve G ünal 2002; B irkalan-G edik  2005b; K üm betoğlu  ve B irkalan-G edik 
2005a, b). Bu disipliner ve tarihsel kesişimdeki veriler ışığında, hem Batı- 
'dan etkilenen am a hem de kendi durum unu sorgulayan Türkiye’de an tro 
polojinin serüveni bağlam ında, yukarıda sorduğum  sorular benim  için ol
dukça önemli anlam lar taşıyor.

Bunları belirttikten sonra, Anglo-Amerikan ekolündeki feminist antropo
loji değerlendirmem in akabinde, Türkiye'deki kadın hareketi, aktivizmi, ka
dın araştırm aları ve antropoloji içinde “fem inist” çalışm aların bulunduğu 
noktayı irdelemek istiyorum. Acaba bulunduğum uz noktada feminist an tro
poloji bağlam ında neler yapılmıştır, yapılm aktadır ve yapılm alıdır soruları 
ekseninde 2000'li yıllarda Türkiye’de feminizmin hangi açılımları kullanıla
bilmeli sorusuna da cevap(lar) aram aya çalışacağım. Son olarak, açıklam ak
ta yarar gördüğüm bir nokta daha var: Yazımda “feminist antropoloji” ve fe
minist etnografya terimlerini zaman zaman değişmeli olarak, birbirinin ye
rine kullanıyorum. Kafa karışıklığı yaratm am ası açısından şunları söyleye
bilirim: Feminist antropoloji, özellikle antropolojiyi bir disiplin olarak ele 
alarak, antropolojinin içinde gelişen feminist hareket, kuram  ve pratikleri il
gilendiriyor. Bu noktada özellikle kadın antropolojisiyle feminist antropolo
jinin farklılıklarını, geçişkenliklerini ve ilişkileri ele alıyorum. Fem inist e t
nografı, öte yanda, ampirik olmayı öngören bir “pratik” sahayı da işaret edi
yor. Ancak her iki terim  de birbirinden bağımsız değil. Çünkü, saha çalışm a
sı anlam ında kullanılan “etnografi” antropolojiye has b ir pratik olmasa da, 
antropolojinin kendisini tanım lam asında en önemli faktörlerden biri “et- 
nografik” oluşudur.
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Anglo-Amerikan Ekolünde Fem inist Etnografya Tartışmaları
Feminist antropoloji pratikleri bugün birçok antropolog arasında bilin

mekte, desteklenm ekte ve kullanılm aktadır. Ancak, antropoglarm  çoğu fe
minist antropolojnin gerek tanımı, gerekse tarihçesi konusunda aynı fikirde 
değildir. Örneğin bazı antropologlar, M aragaret M ead’i ya da Elsie Claws 
Parsons’u ilk feminist antropolog olarak ilan eder (Bell 1993; Behar 1993, 
1995; Lamphere ve ark. 1997, 2006; Visweswaran 1997; Türkçe kaynaklarda 
Özbudun ve Şafak 2005). Ancak antropolojide feminist öncülerin belirlen
mesinde antropolojinin içinden değil, dışından gelen dinam ikler de etkilidir 
(Lewin 2006). İlerleyen satırlarda görüleceği gibi, “kadın antropolojisi”, “ka
dınların yaptığı antropoloji” ve en nihayetinde “feminist antropoloji” arasın
da, geçirgenlikler olm asına karşın, ciddi, paradigm atik farklılıklar bulun
maktadır. Amerikan antropolojisinde Mead ve Claws Parsons’un çalıştıkları 
ortam lar son derece ataerkil norm larla belirlenmiş olmasına karşın, bu an
tropologların “fem inist antropoloji” içindeki yerleri o kadar da kolay “baş
langıç” evresine oturtulam az. Bu dönemde ancak “kadın” antropologların 
yazdıkları hakkında konuşabiliriz. Şirin Tekeli’nin de kendi çalışması bağla
m ında “kadın bakış açısını” değerlendirdiği çalışm asında açık yüreklilikle 
belirttiği gibi kadın bakış açısı yeterli değildir; fem inist kuram  gereklidir 
(Tekeli 1988b).

Ancak bu açıklamayla beraber, özellikle antropolojide kadın antropolog
ların "görünürlüğü” açısından bakıldığında “kadın" olarak o zam anın m uha
fazakâr gelenekleri içinde kendilerine bir yer edinme çabalarının da azım- 
sanm am ası gereklidir. Am erikan antropolojisinde kadın an tropologların  
“görünürlükleri” konusunda önemsediğim birkaç eserden de bahsetm ek isti
yorum: Women Anthropologists: A Biographical Dictionary (Ute Gacs ve ark. 
1988), özellikle ondokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren kadın antropo
logların yüz yılı aşkın bir zam andan beri geliştirdikleri ve uyguladıkları an
tropolojik çalışm alar konusunda öncü bir çalışmadır. Bu çalışma aracılığıy
la kadın antropologların “görünürlüğü” konusuna dikkat çekilmiştir. Bir di
ğer önemli çalışma ise Hidden Scholars (Parezo: 1993) adlı çalışm adır ve bu 
çalışmada antropolojide doktorası olmayan kadın araştırm acıların ne denli 
büyük katkıları olduğu ele alınmıştır. Bir praxis olarak feminist antropoloji 
kolaylıkla M argaret M ead’e kadar götürülem ese de, kadın antropologların 
feminist antropolojinin (burada bir praksisten söz ediyorum) oluşm a süre
cinde etkileri büyüktür. Bu çerçevede, feminist antropolojinin tarihinin ya
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zılması farklı kollardan ve farklı açılardan ele alınabilir. Bu farklı yaklaşım
ları Lamphere feminist antropolojinin “çeşitlenmesi” olarak tanım lam akta
dır (Lamphere 2006: xi).3 Kısaca vurgulamak istediğim nokta, kadın an tro 
pologların varlıkları ve alana katkıları antropoloji disiplininin ve alanının 
çalışanlar açısından “cinsiyetlendirilmesi”ne ait bir nokta iken, “feminist an
tropoloji” konusu çalışma biçimi, “çalışılan” kişilerin ve konuların seçimi, 
bunların yazımı ve buna ait pek çok teorik açılımı içine alm aktadır.

Feminist antropolojinin öncülerinin kim ya da kimler olduğu konusunda, 
feminist antropolojinin geliştiği bağlam lar, disiplinin içinden ve dışından 
gelen etkiler, feminist kuram  alanından ve edebiyattan etkilenimler, femi
nist felsefe alanının antropolojiye, daha doğrusu sosyal bilimlere ve bilme 
biçimlerine olan etkileri, postm odern söylemler ve benzeri birçok bağlam ve 
m etnin incelenmesine dayalı olarak incelenmelidir. Bugün feminist an tro 
poloji, “kadın an tropo lo jisin in  çok ötesine geçmiştir. Burada feminist an
tropolojinin en önemli kazananlarından biri ise “kendi” (self) kategorisinin 
yeniden düşünülm esi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında da feminist an tro
polojinin hem özel bir bilgi alanı hem de özel bir yöntem içerdiği gözlem
lenmektedir.

Lam phere'in vurgusuna benzer bir şekilde feminizm ve antropolojinin 
kesişim noktalarını ele alan M iranda K. Stockett ve Pamela L. Geller da fe
minizm in antropolojideki “da lg a la rın d an  söz etm ektedir (2006). Yazarlar 
her dalgada gelen fem inist fikirlerin bir önceki fikirlere eleştirel bir bakış 
açısı getirdiğinden söz ederler. Örneğin şimdiye değin daha çok kültürel an
tropoloji bağlam ında ele alınan -ve en çok da bu alanda kullanıldığından bu 
alan içinde tartışılan- feminist antropoloji, b ir yandan antropolojinin diğer 
alt alanlarına, özellikle de arkeolojiye doğru açılım lar yapmıştır. Ancak bu 
noktada da, ele alınması gereken önemli bağlam lar arasında “güç”, “pratik
ler” ve “gündem ler” bulunm aktadır. Ayrıca queer4 teorinin feminist teoriyle 
karşılaşm asından çıkan sonuçların antropolojideki yansım aları da önemli 
görünm ektedir. Queer kuram  antropoloji için bir gelecek vaat etmektedir. 
Günüm üzde farklı yönleri ve yönelimleri içeren feminist antropolojinin de 
dayandığı temel yine “farklılık” gözlükleri o lm aktadır (Geller ve Stockett 
2006: 17).

Kadın antropolojisi ile feminist antropoloji arasındaki en belirgin farklı
lık paradigm atik bir bakış açısı tem elinde ele alınabilir. Bu konuda, "The 
Social Anthropology of W omen and Fem inist Anthropology” (Kadınların
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Sosyal Antropolojisi ve Feminist Antropoloji) isimli makalesinde Shirley Ar- 
dener kadınların antropolojisi ve feminist etnografya arasındaki ince fakat 
önemli bir ayrılığa işaret eder. Kadın antropolojisi analiz ve m etota bakma- 
sızın bir alanı belirtirken, feminist etnografya m etot ve analiz açısından özel 
yöntem ler önerir. Kadın antropolojisi, her alandan kadınları çalışmaya izin 
verir. Feminist antropolojide de herhangi bir konu çalışılabilir am a feminist 
bir duruş önemlidir. Fem inist etnografya hem kadınları, hem erkekleri çalı
şabilir; kadınlar ve erkekler fem inist etnografya yapabilir. Bu iki kavram 
arasında örtüşm eler olsa da araştırm acı, fem inist etnografya bağlam ında 
“feminizmle ne kastettiğine bağlı...” demeden kendini feminist olarak tanıtır 
(Ardener 1985).

Bu açıdan feminist antropolojinin doğduğu bağlamları incelerken, sade
ce feminist teori ya da metot bağlam ında değil, antropolojinin içinden geç
mekte olduğu değişim bağlam ında da feminist antropoloji konusuna değin
mek gerekiyor. Bu açıdan, 1980 sonrasında yoğun tartışm aların olduğu ve 
“düşünümsek' (reflexive) “evde antropoloji” ya da “kişisel antropoloji” gibi 
farklı yaklaşımların ortaya çıktığı bir “kriz" ortam ı ya da “etnografik temsil 
zorluğu" (Marcus ve Fischer 1986) bağlam ında da değerlendirilmelidir. An
cak burada feminist antropolojiyi bir “tü r” olarak değil, bir yaklaşım olarak 
ele alm ak önemlidir. Düşünümsel araştırm ada araştırm acılar araştırm adaki 
pozisyonlarını inkâr etmeden, bulundukları durum u detaylarıyla ve açıklık
la, olayları ve durum ları problem atize ederek çalışırlar. Bu noktada dönü- 
şümsel araştırm a ile feminist araştırm anın oldukça fazla ortak yanı bulun
m aktadır. Araştırm acı her iki toplum sal cinsiyet rolünü bir “farkmdalık" 
içinde hem kendi toplumsal cinsiyetinin hem de katılımcıların cinsiyetleri
nin araştırm aya olan etkilerini ortaya koyar, eleştirir ve problem atize eder 
(Birkalan 2000). Feminist antropoloji ile yolları kesişen dönüşümsel an tro
poloji kavramını Amerikalı halkbilimci Elaine Lawless, "hem feminist hem 
de hüm anist olan” ile işbirliği yapmaya yönelik bir etnografi olarak tanım lar 
(Lawless 1993). Bu yaklaşım içinde araştırm acı, "araştıran”ı en üste koyan 
hiyerarşiyi reddeder. Oldukça zaman alan, geri bildirimleri çok, yazı ve dü
zeltme işi çok olan bir teknik olmasına karşın, uygulanmaya değer bir yön
tem olduğunu belirten Lavvless’in en büyük dayanağı, “araştırılan” kişiyi de 
katılımcı haline sokm asıdır (Lawless 1993: 285). Bu şekilde de feminist an
tropoloji, ana akım antropoloji yaklaşımlarına da "güç” konusunu sorgula
ması bakım ından katkıda bulunm aktadır.
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A ntropolojik bilgi ü retim i u luslararası m erkezlerde (özellikle Am eri
ka’da) gelişen yeni tarihsellik bilinci bağlamında, 1960’lardan başlayarak ge
lişen kişisel sorgulamalar, yerini antropolojik alan araştırm asının önemli bir 
boyutunu oluşturan olan politik ilişkileri bir kenara atarak, 1970'lerde geli
şen sosyolojik analizlere yönelmiştir. Böylelikle klasik antropolojiyi tanım la
yan “saha” ve “ev” pratiklerinin artık eski noktalarda bulunm am ası (ayrıntı
lar için Gupta ve Ferguson 1997) ön plana çıkmıştır. Aslında 1980’lerde gö
rülen “evde antropoloji” kavram ının tartışılm ası M esserschm idt’in (1981) 
derlemesinde ön plana çıkmıştır. Ancak M esserschmidt için “ev” temel ola
rak ABD olmuştur. 1990’larda ise “evde antropoloji” kendi mekânını Ameri- 
kan’dan Avrupa’ya da taşım ıştır. “Batı” dışında bu kavram lar ve pratikler 
pek tartışm aya açılm am ıştır. Yeni an tropolo jik  m ekânlardaki araştırm a 
alanları ise akrabalar, büyük kentlerdeki yaşlılar, bürokrasi, şirketler gibi 
kentsel m ekânlara kaymıştır. Bundan önce kullanılan “yerli" kavramı yerine 
şimdilerde kullanılan “içeriden antropoloji” kavramı da artık daha az "nega
tif” değer taşıyan bir kavram olarak ele alınm ıştır (ayrıntı için Appadurai 
1991; Clifford 1997; Gupta ve Ferguson 1997; Peirano 1998). Antropolojide
ki bu sübjektif dönüşüm  -1980’lerde bir kriz ortam ı sanısı içinde- “güç”, 
otorite ve temsil konuların ın  sorgulanm asını beraberinde getirm iş ve bu 
bağlamda da feminist seslerin duyulmasını sağlamıştır.

Bu sebeple, feminist antropoloji özel bir alan, bir yaklaşım, bir anlayış 
biçimi ise; o zam an feminist antropolojinin öncülerini ve bunların ortaya 
çıktığı bağlamları ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Kadın araştır
m alarıyla an tropolo jin in  kuram sal olarak ilk kez kesiştiği eserlerden en 
önemlileri, Michelle Rosaldo ve Louise Lam phere’in Women, Culture and 
Society (Kadın, Kültür ve Toplum, 1974); Rayna Rapp’ın Toward an Anthro- 
pology o f  Women (Kadın Antropolojisine Doğru, 1975); M. Kay M artin ve 
Barbara Voorhies'in The Female o f  t he Species (Türlerin Dişileri, 1975); Ray
na Rapp ve Ellen Ross'un hazırladıkları Sex and Society: A Research Note 
from Social History and Anthropology (Cinsiyet ve Toplum: Sosyal Tarih ve 
Antropolojide Bir Araştırma Yazısı, 1983)’dir.

Çeşitli yazarların eserlerini bir araya getiren bir derleme çalışması olan 
Women, Culture and Society adlı çalışmanın önemi, “kadın” olgusunu sadece 
Amerikan antropoloji gelenekleri ve pratikleri bağlam ında değil, kültürlera- 
rası bağlam larda ele almasıdır. Bu eserde batılı olmayan birçok toplumdaki 
kadın ve kadınlık konuları ele alınarak, antropolojinin "evrensel” kategorile-
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ri de sorgulanmaya başlanm ıştır. Toward an Anthropology o f Women da aynı 
şekilde kadının durum una farklı kültürlerden saptanan etnografik örnekler
le odaklanm ıştır. The Female o f  the Species adlı eserde Rayna Rapp, kitabı
nın fikirsel köklerinin kadın hareketinde bulunduğunu belirtir. Bu hareket, 
antropolojiye, bir disiplin olarak, kadın-erkek eşitsizliğinin nedenlerini sor
m aktadır ve sorduğu bu som lar sadece akadem ik değildir (Rapp 1975: 11). 
Sex and Society: A Research Note from Social History and Anthropology adlı 
çalışm ada ise sadece biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklılıkları de
ğil, toplum ların  cinsellikleri nasıl şekillendirdikleri de ele alınm ıştır. Bu 
eserler b ir bütün olarak değerlendirildiğinde, söz ettiğimiz araştırm acıların 
belirttikleri noktaların, antropolojide yer alan ilk dönem araştırm aların kav- 
ram sallaştırılm asından radikal olarak farklı olduğu görülür: İlk dönem an
tropolojide bütün toplum ların tek toplumsal cinsiyet modeline sahip oldu
ğu savunulurken, bu eserlerde ise farklı cinsiyet sistemlerinin varlığı günde
me gelm iştir. Rosaldo ataerkil egem enliğin evreselliğinin altını çizerken 
ataerkilliğe karşıt bir duruş sunar.

1980'lerde ise salt toplumsal cinsiyet kavram ının değil, feminist kuram 
ve epistemoloji çerçevesinde feminist etnografya konusunun, antropolojik 
tartışm aların  daha fazla içine girm eye başladığını görürüz. Ancak, esas 
önemli tartışm a, Kültürü Yazmak isimli derlemede, James Clifford'ın kadın 
araştırm acıların yazında dışlandığını, çünkü, onların yazılarının ne feminist 
ne de metinsel olarak yaratıcı olduklarını belirttiğinde ortaya çıkar (Clifford 
ve Marcus 1986). Bu kitapta yer alan yazarlar, antropolojinin bir kriz yaşa
m akta olduğunu düşünerek işe başlam ışlardır. Krizi yaratan unsurlar “post- 
m odern” koşullar içinde antropolojinin nerede bulunduğunu, ne gibi konu
larla ilgilendiğini ya da ilgilenmesi gerektiğini, kullanılan m etotların ne öl
çüde bu büyük değişime cevap verdiğini, antropolojik bilginin nasıl elde 
edildiğini ele alan sorular etrafında şekillenmiştir. Yazarlara göre kadın an
tropologlar, hâlâ “eril ö lçü tle r” içinde yazm aktad ır (Clifford ve M arcus 
1986). Deneyimsel yazanlar yeterince feminist değillerdir; feminist olanlarsa 
yeterince deneyimsel yazmamaktaydılar. îşte bu tarihlerde batılı kadın an
tropologlar, sadece erkeklerden gelen bu eleştiriye değil, aynı anda “renkli” 
kadınların, “üçüncü dünya ülkeleri kadınlarının” da eleştirilerine cevap ver
mek durum unda hissetmişlerdir.

Antropoloji, aslında sömürge sonrası dönemin “Batı” odaklı görüş açısın
dan baktığı için eleştirilmişse de, özellikle 1980 sonrasında “sahada kadın
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olmak" deneyimi ışığında, bu eleştirilere cevap vermeye çalışmıştır. Bu eleş
tirel görüşe bir örnek vermek gerekirse, Arab Women in the Field: Studying 
Your Own Society (Arap Kadınlar Sahada: Kendi K ültürünü Çalışmak) adlı 
derlemede araştırm acıların da aslında toplanan verilerin bir parçası olduk
ları, bu verileri şekillendirdikleri, hatta kendilerinin de veri durum unda ol
dukları belirtilm iştir. 1960’larda sayıları giderek artan  halfie, çift-kültürlü 
(eğitim, yaşam seçimleri, kan bağları vb. nedenlerle çift kültürlülüğü yaşa
yan) kadın araştırm acılar bu derlemede sahadaki deneyim lerinin farkında 
olan dönüşümsel bir edayla dile getirmişler ve alternatif bir ses üretm işler
dir (Altorki ve El-Solh 1988).

“Out of Context: Persuasive Ficitons of Feminist E thnography” (Bağlam 
Dışı: Fem inist Antropolojinin İkna Edici Öyküleri) adlı m akalede Maryln 
Strathern çağdaş feminist araştırm aların  politik bağlılığının tür konusunda
ki araştırm alardan gerçek hayata ait araştırm alara kaydığını ve gerçek başa
rının da burada yattığını işaret etm ektedir (Strathern 1987b: 268). Strathern 
feminist araştırm alar ve antropoloji arasındaki ilişkiyi “Garip Bir İlişki" ola
rak ele aldığı bir başka makalesinde ise (1987a) antropoloji ve kadın araştır
maları arasında garip bir ses bozukluğu olduğunu belirtir. Antropoloji femi
nist devrimi kaçırm ıştır ve yaratıcı olm aktan uzaktır. Antropologlar, “dire
niş” kavramını nereye koyacaklarını bilmemektedir. Strathern, feminist et
nografyanın “kadınları ekle ve karıştır” m etotu olmadığının, esasen bu “ga
rip" ilişkide engeller bulunm adığının, ancak antropologların kapıdan içeri 
girip girmemekte tereddüt ettiklerinin altını çizer (Strathern 1987b).

Fem inizm in özgün “yapıştırıcı" sözcüğü “farklılık” altında birleşen fe
m inist antropologlardan Lila Abu-Lughod ve Judith  Stacey, Clifford’a ce
vaben birkaç yıl arayla aynı başlıkla iki m akale yayım ladılar: “Can there 
be a fem inist ethnography?" (Fem inist Etnografya Olabilir mi?). Stacey bi
raz karam sar olarak, tam  olarak fem inist etnografya yapılam ayacağını, 
çünkü, etnografyanın birincil karakteristiği olan “hâkim iyet" bağlam ının 
feminizm ile bağdaşm adığını iddia etti (Stacey 1988). Abu-Lughod ise b i
raz daha ılımlıydı ve Clifford gibi, fem inistlerin etnografik “form" ile tam 
olarak deney yapmadığı konusunda onunla hem fikirdi. Bu durum a istisna 
olanlar ise, ilginç b ir biçimde, genellikle antropolog eşleriydi (Abu Lughod 
1990). Yine 1990’ların başında Dianne Bell, farklı bir dönüş önererek, es
kiden beri fem inist etnografyanın varlığından söz edilebileceğini öne sü rü 
yordu (Bell 1993).
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Sahadaki hiyerarşiyi ve araştırıcının konum unu ele alan bu yazılardan 
çok önce, Laura N ader “yukarı doğru çalışm ak” terim ini kullandığında, 
araştırm acının -kadın  veya erkek- sahadaki ve bilgi üretim indeki duruşu
nun kaynak kişilere göre daha altta bulunm asının gerekliğinin altını çizmiş
ti (Nader 1969). Yine bu sorunsalları irdelemekte öncü bir yazı, antropoloji 
dışından, am a feminist antropolojinin kavramsallaştırılmasını çok etkilemiş 
biri olan Sandra H arding’den geliyordu. Harding “Feminist metodoloji ola
bilir m i?” sorusundan yola çıkmıştı ve feminist araştırm alarının yöntem ola
rak sın ırlandırılm ayacağım  ve tek bir feminist yöntem den söz etm enin çok 
zor olduğunu belirtiyordu (Harding 1987). Bu tartışm alar özellikle, 1990’lar- 
da hızlanm ıştır. Visweswaran fem inist etnografiyi “başarısız” görüyordu; 
am a 2000’lerde feminist antropoloji konusunda yayımlanan eserleri incele
diğimizde, feminist antropoloji pratiğinin sadece "batılı” sınırda kalm adığı
nı, çeşitlendiğini ve "farklı” kültürlerde ve coğrafyalarda üretildiğini gördü
ğüm üzde ise (Papua Yeni Gine konusunda E rrington  ve Gewertz [1994] 
1987; Latin Amerika konusunda Montoya ve arkadaşları 2002; siyah femi
nist antropoloji konusunda McClaurin 2001; Mısır örneği için Rieker ve a r
kadaşları 2007) Visweswaran’m “başarısız" olarak nitelendirm esini yeniden 
düşünm ek gerekiyor.

Günümüzde sınırları veya özellikleri tanımlanmış bir feminist etnograf
ya, antropolojik çalışmalarda hem gerekli hem de arzu edilen bir durum dur. 
Fakat bununla birlikte, feminizm ve antropoloji arasındaki “gariplik” Strat- 
hern’in de belirttiği gibi, antropolojinin sürekli olarak feminizmi bir kenara 
itmesinde yatm aktadır. Ancak yine de antropologlar arayışlarını sürdürm ek
tedir. Lila Abu Lughod, Bedevi kadınlar arasında yaptığı çalışm ada m uhale
fet ve direnme konusuna eğilerek, kadınların güç sahibi olduğu sosyal alan
ları incelem ektedir (Abu-Lughod 1985, 1986, 1990b, 1993). Bu açıdan ka
dınların “direniş" konusu içindeki yerleri açısından önemli feminist araştır
ma örnekleri sunm aktadır. Bunun ötesinde Abu-Lughod, toplumsal cinsiyet 
alanının içindeki erk durum unun karm aşıklığını belirtm ektedir. Gündelik 
hayat içinde, kadınların yaşlı erkeklerle ilişkilerini, evliliğe karşı direnişleri
ni, cinsel olarak saygısız (sexually irreverent) söylem kullanabilmelerini veya 
bunu kısıtlayabilmelerini ele alarak bu konuların feminist-kiiltürel bir anali
zini sunm uştur. Böylelikle Abu-Lughod, fem inist saha a raştırm alarında  
konvansiyonel güç alanlarından uzaklaşarak, günlük yaşantının altüst edici 
(.subversive) söylemler arasında halk hikâyeleri, şiir gibi sanatsal form larda
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“güç"lü oldukları alanlara kaymayı önerm ekte ve deneyimselliğin önemini 
vurgulam aktadır (Abu Lughod 1990b).

Şüphesiz, burada anm ış olduğum eserler feminist etnografya tartışm ası
nı ne detayıyla anlatabilen ne de son noktayı koyabilmiş eserlerdir. Ancak 
burada anılmış olan örneklerin üstlendiği önemli bir görev, bir sorunsalın 
masaya yatırılarak analiz etme girişim leridir ve antropologları -kadın veya 
erkek- feminist etnografya konusunda düşünmeye ve bu düşünceleri yazın 
aracılığıyla paylaşm aya itm iştir. Fem inist antropolojinin etkisiyle, Anglo- 
Amerikan antropolojisi, kendi geçmişini irdeleyerek, kendi içinde var olan 
sorunsallara yine içeriden gelen bir bilinçle yaklaşmış, özellikle Batı an tro
polojisinin “sömürgeci" ve “sömürge sonrası” söylemi içinde, postmoderniz- 
min de etkisiyle, nesneler ve özneler arasındaki ilişkileri irdeleyerek, bir iç 
hesaplaşmaya yönelmiştir.

Fem inist Epistem oloji ve Yöntem
Feminist antropolojinin bir yönü antropolojik alana gönderme yaparken 

diğer bir yönü de feminist kuram ve metotu işaret etmektedir. Kadın konulu 
antropolojide, ya da daha genel bir tanımla, kadın konusunda yazılan etnog
rafyada ilk dönemdeki araştırmacılar kadınlan daha iyi, hatta en ivi kadınlann 
anlayabileceğini ifade etm işlerse de, bu yaklaşım “feminist etnografya”mn 
önünde ne yazık ki bir yanılsama olarak kalmaktadır. Kadın olarak “k a d ın la r
la çalışmak ile feminist olarak kadınları çalışmak arasında farklılıklar olduğu
nu daha önce belirtmiştim. İşte bu yüzden, feminist etnografya olarak düşü
nülebilecek bir araştırmanın en önemli unsurlarından biri, araştırmacının, sa
ha çalışmasında, bilgi üretiminde, paylaşımında ve nihayet yazınındaki pozis
yonuyla yakından ilintilidir ve burada “kadın” olmak norm atif değil, edinilmiş 
ya da kazanılmış bir kavram olarak ele alınmalıdır (Mies 1991). Ancak çoğu 
yazında “kadın” kavramı ile her ne kadar "toplumsal cinsiyet” olgusuna gön
derme yapılmış gibi gözükse de, ele alınan kavramsal çerçeve biyolojik cinsiyet 
olarak göze çarpmaktadır. Böyle bir anlaşılmanın farkında olan Liz Stanley ve 
Sue Wise “kadın” ve "baskı” kategorilerinin “ontolojik olarak çok parçalı ve 
karmaşık olduklarım" belirtirler. Kadınlara yönelik baskıyı da “tek, belirlen
miş, kadınların neredeyse tüm ünün çaresiz olduğu bir durum  olarak gören 
analizlerden” endişe duymaktadırlar (Stanley ve Wise 1979, 1983, 1990).

Öyleyse buradaki daha farklı bir yaklaşım olmalıdır. Bu da feminist bilgi 
ve yöntem alanlarından elde edilebilmektedir. Feministlerin antropoloji ko
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nusundaki epistemolojik çalışmaları, sadece feminizm ile sınırlı değildir. Bi
lim çalışmalarındaki epistemolojik çalışmalar, feministlerin genel olarak ilgi 
alanları içindedir. Ancak feminist epistemolojileri farklı kılan nokta, neyi na
sıl bildiğimiz konusunda "farklı" toplumsal cinsiyet perspektiflerinin kullanıl
ması ve bilginin doğasının bu gözlükler ile analizde ve bilgi kuram ının yeni
den yapılandırmada kullanılmasıdır. Bu açıdan yaklaşıldığında feminist epis
temolojinin yaklaşımları, feminist bilim çalışmaları, natüralist epistemoloji
ler, bilim kültürel çalışmaları, Marksist gelenek ve bunun sosyal bilimler için
deki durumu, epistemik erdem teorisi ile postmodernizmin açılımları arasın
da ele alınan hennenötik ve fenomonoloji çalışmalarından gelmektedir.

Harding (1986) feminist epistemolojiye dair sınıflandırm asında feminist 
epistemolojiyi "ampirik olm a”, "bakış açısı teorisi” ve “postm odernizm ” ola
rak ayrıştırırken aynı zam anda üç farklı çerçeve de sunm uştur. Ampirik ol
ma durum u, pozisyonu bulunm ayan, politik olarak nötr olan bilgiye gön
derm e yaparken, bakış açısı teorisi ve postm odernizm  "konum landırılm ış 
bilgi” konusuna farklı açılardan yaklaşmaktadır. Bakış açısı teorisinde baş
kaları üzerinde bir bilgi üstünlüğü söz konusudur. Postmodernizm  ise bu 
bakış açılarının ne kadar farklı olduğu üzerinde durm aktadır. Son yıllarda 
feminist epistemoloji konusundaki gelişmeler feminist ampirik çalışmalar, 
bakış açısı teorisi ve feminist postm odernizm  arasındaki sınırları muğlak- 
laştırmıştır. Harding bu gelişmeleri hem tahm in etmiş hem de ilerletm iştir 
(1991, 1993, 2004). Daha da önemlisi, bu yaklaşımların feminist epistemolo
ji ile ilgisi, genel olarak totalize eden teorileri reddetmesi olmuştur.

Feminist epistemoloji toplumsal cinsiyet konusunda teori üretilm esinden 
ve geleneksel olarak bilgi kuram ının cinsiyeti konusundaki eleştirel bakış 
açılarından beslenmektedir. Feminist epistemolojinin genel olarak bilgi ku
ramıyla ilişkili olduğunu, bunun da sadece bir ekole ya da yaklaşıma bağlı 
bulunmadığını söylemek yanlış olmaz (Harding ve Hintikka 1983). Feminist 
epistemolojideki farklı yaklaşımları epistemoloji çalışmalarındaki farklı yak
laşımların bir yansım ası olarak da görmek m üm kündür. Ancak burada ağır
lıklı olan, toplumsal cinsiyetin de analitik bir kategori olarak bilgi kuram ına 
dahil edilmesi, daha doğrusu toplumsal cinsiyet kavram ının m erkezde ol
m asıdır (Scott 1988).

Feminist epistemolojinin, aynı feminist antropoloji ya da etnografide ol
duğu gibi, ortak vurguları bulunm aktadır. Bu ortak noktaların tem elinde 
toplumsal cinsiyete ait suskunluğun giderilmesi öne çıkar. İçindeki farklılık-
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lar ve benzerliklerle feminist epistemoloji, bu yüzden çok rahatça tarif edile
bilen bir olgu değildir. Ancak altı çizilmesi gereken nokta, feminist episte
m olojinin bilgiyi bilenlerin özel ve som ut kişiler oldukları ve bunların ve 
bunlardan gelen bilginin de evrensel ve genel bilgiler olmadığıdır. Bu açısıy
la feminist epistemoloji deneyim konusunu özellikle vurgulam akta ve bilme
nin tarihsel ve kültürel süreçlerle şekillendiğini ve bu süreçlerin izin verdiği 
ölçüde ifade edilebilir bir olgu olduğunun altını çizmektedir. Bilme duru
m unu sosyal ilişkiler temelinde ele alan feminist epistemoloji, aynı şekilde 
kişisel deneyimlere yapmış olduğu vurgu ile pozitivizmin vurguladığı objek
tif olma ve rasyonellik konusunu da eleştirmektedir.

Liz Stanley (1990) m etot kavramını, araştırm a pratiklerine dayanan bir 
teknik olarak açıklarken, epistemoloji konusunu da m etot ve metodolojiye 
temel o luşturan  b ir kavram  olarak ele alm aktadır. Fem inist epistem oloji 
içinde bulanan farklı alanlardan en önemlisi söz araştırm acı-kaynak kişi 
arasındaki ilişkidir. Bu ilişkide araştırm acının sürekli “bilen” ve kaynak kişi
nin de pasif konum unda “bilinen” olmadığı ve sürecin bir diyalog olarak or
tak bilgi yaratılm asına doğru gerçekleştiği; duguların da bir araştırm a dene
yimi olduğu; araştırm acının entelektüel biyografisisnin ve dolayısyla bunun 
araştıran-araştırlan ekseninde farklı gerçeklikleri anlam ada ve araştırm acı
nın yazma sürecindeki karm aşık güç dengelerini ele alm ada önemli olduğu- 
nı işaret etm ektedir (Stanley ve Wise 1990).

F em inist ep istem olo jin in  en önem li kavram ı “k onum land ırılm ış b i
lenden” gelen “konum landırılm ış bilgi” konusudur. Bilgi, bilen kişinin özel 
durum u ile şekillenmiş ve ifade edilmiştir. Feminist epistemoloji bilme du
rum unda toplumsal cinsiyetin nasıl bir rol oynadığını ve bu bilginin ifade
sinde toplum sal cinsiyetin ne denli etkili olduğunu araştırm aktadır. Burada 
üç önemli kavramla karşı karşıyayız; fem inist bakış açısı teorisi, feminist 
postm odernizm  ve feminist ampirisizm. Toplumsal cinsiyetin konum landı
rılmış cinsiyetin bilginin doğasını nasıl Etkilediği sorusu alandaki en önemli 
problemlerle ilişkilidir: Feminist araştırm a, araştırm anın aynı zam anda sos
yal ve politik yönleriyle ilgilenmektedir. Objektiflik ve rasyonellik konularını 
a raştırm asıy la  da, bilgide o to riten in  so rgu lanm ası konu larıy la  ilg ilid ir 
(Skeggs 1994, 1995).

“Feminist epistemoloji” kavramının felsefede kullanılm asının bir tü r çe
lişkili anlam a işaret ettiği düşünülm ektedir. Ancak, felsefedeki “cinsiyetsiz" 
bilginin sorgulanmasıyla, birçok feminist felsefeci, “insan” bilgisinin erkek
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bilg isi o lduğu  g ö rü şü n d e  b irle ş ti. B u rad a  b ir  etk i, sosyal b ilim le rd e  
-K uhn’un kullandığı anlam da- 1970’lerin sonundan itibaren “paradigm ala
rın" ve “norm al” bilimin sorgulanması olm uştur (Tekeli 1988b). Öte yandan, 
Alcoff ve Potter özellikle uygulamalı etik alanından gelen birikimle “femi
nist” epistemoloji konusunun, felsefe içinde daha rahat bir halde tartışılır 
durum a geldiğini belirtm iştir (Alcoff ve Potter 1993: 2).

Bu noktada Harding feminist m etot konusunda üç önemli noktanın altı
nı çizmektedir: Kadın deneyimlerini am pirik ve teorik kaynaklar olarak kul
lanmak; araştırm a am acını kadınların sosyal kavramları açıklamak için bir 
araç olarak kullanmak; araştırm ada araştırm acının rolünün önemi (1987a). 
Harding, fem inistlerin ilk başta erkek taraftarlığının giderilmesi için kadın
ların  a raştırm alara  katıldığını belirtir. Ancak bu tavır, “yitik kad ın lar’hn 
araştırm a gündem ine gelmesini, fem inist çalışm alardan faydalanm alarını 
sağlayamamıştır; çünkü cinsiyetçiliği ve erkek merkezciliği sosyal bilimler
den çıkarm ak yeterli olmamıştır. Araştırılan ve araştıran kadın deneyimleri
nin yansıtılması gerekmekteydi. Harding’in feminist m etotunda, araştırm a
cının da araştırm a konusu kadar eleştirel bir zeminde bulunm ası şart koşu
luyordu, (Harding 1987a).

Fem inist m etot ve bunun sınırlandırılm ası konusunda daha sonraki yıl
larda önemli katkılarda bulunan araştırm acılar ve teorisyenler vardır. An
tropolog Susan Gal, “Between Speech and Silence: the Problem atics of Re
search on Language and G ender” (Konuşm a ve Sessizlik Arasında: Dil ve 
Toplum sal Cinsiyet Ü zerine Yapılan A raştırm anın  Problem atikleri) adlı 
m akalesinde güç ilişkilerinin nasıl konuşm a haklarına ve sessizlik kavra
m ına bağımlı olduğunun altını çizer. Sessizlik dilbilime ait b ir form dur ve 
kü ltü rel bağ lam a eklem lenerek , güç kavram ını isted iğ i yere çekebilir. 
Gal’ın üzerinde durduğu nokta, cinsiyet ilişkilerinin ve güç m ücadeleleri
nin dil aracılığıyla nasıl oynandığıdır. Kadın ve erkek söylem lerinin farkı, 
varo lan  güç dengelerin in  farklı d inam ik ler içinde ku llan ılm asıd ır (Gal 
1991). Eğer kadınlar ve erkekler dili farklı kullanıyorlarsa, var olan araş
tırm a ve analiz yöntem leri de bir asim etri yaratm az mı? İşte bu soru için 
de m ülakat tekniğinin eleştirisinden analiz yöntem lerine değin fem inist 
aratırıcılardan  bazı öneriler gelm ektedir (DeVault 1987; 1990). Öte yanda 
Lutz da “duygu” ile “duyguların ifade edilm esi”nde kültürün belirleyiciliği 
konusunda ABD’den örnekler vererek "duygusal ifadeyi” analiz etm ektedir 
(Lutz 1990).
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Kadınlarla m ülakat yapm anın birbirine zıt kavram lar olduğunu belirten 
araştırm acıla r da kadın gerçeğini ortaya çıkarm ak için farklı yöntem ler 
önermekte, verileri toplama konusunda özel stratejiler belirtilmektedir. Bu 
konuda yayımlanmış olan en önemli eserlerden biri Shulam it Reinharz’ın 
Feminist Methods in Social Research (Sosyal Bilimlerde Feminist Yöntemler) 
adlı eseridir. Bu kapsamlı kitap dışında daha önceden yayım lanan bazı m a
kaleler ve sonrasındaki bazı eserler hem yöntemi hem de feminist yöntemi 
eleştirel olarak değerlendirm ektedir (Aptheker 1989; Oakley 1981; Stanley 
ve Wise 1990; Skeggs 1994; Shields ve Dervin 1993). Anlamlandırma konu
sunda H enrietta L. Moore, (1993) “içerideki” ve “dışarıdaki” farklılıkların 
betim lenm esi konusunda özel yöntem lere işaret etm ektedir. Ann Oakley 
m ülakatları “tezat” koşullar olarak değerlendirirken (1981), Lynda Measor 
ise “doğal olm ayan” bağlam lar olarak ifade etm iştir (1985). “M ülakatta do
ğal olan nedir?” sorusu ise başlıbaşına b ir araştırm a sorunsalına işaret et
m ektedir (Ribbens 1989; Measor 1985).

Görüldüğü gibi gerek antropoloji içinden gerekse antropoloji dışından bi
limin, araştırm anın, araştırm acının “norm al”liğinin sorgulanm ası feminist 
kuram adına önemli yollar katedilmesini sağlamıştır. Ama özellikle feminist 
antropolojiden bakıldığında, öncelikle feminist antropolojinin bir “kriz” bağ
lamında ortaya çıktığı; am a bundan daha önce de, kadın antropologların gö
rünür kılınması adına antropoloji içinde feminist tarihselciliğin katkısının da 
bulunduğu görülmektedir. Bunlar söylendikten sonra, acaba Türkiye'de hem 
kadın araştırm aları alanından hem de antropolojiden bakıldığında nasıl bir 
görüntü vardır? Türkiye’de feminist antroplojinin izini nasıl sürebiliriz? Ya
zımın bundan sonraki bölümlerinde bu som ları irdelemeye çalışacağım.

Türkiye'de Kadın H areketinden Fem inist Çalışmalara:
Kısa Bir Haritalandırma^
Türkiye’de kadın hareketi ve kadın harektinin farklı dalgaları, farklı so

runsallarla ilgilenm iştir. Bir yandan kadın aktivist açılımı, b ir yandan fe
m inist hareket dalgası ve bir yandan da kadın çalışm alarının oluşum u “ka
d ın ” alanını çeşitlendirm iştir. Ancak, bu üç alan arasında geçirgenlikler, 
etkileşim ler ve süreklilikler bulunsa da, her biri farklı b ir alanı işaret et
mektedir. Kadın hareketi ve fem inizm  içinde fem inist antropoloji fikrin
den bahsedebilm ek ve bu iki alanın kesişimselliğini düşünm ek adına fem i
nist düşünce, m etot ve kuram  açısından kısaca kadın hareketi, kadın çalış
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m aları ve fem inist düşünce ekseninde bazı kırılm a noktalarını özellikle ele 
alm ak istiyorum .

Türkiye’deki feminizm, 1990’lardan bu yana, farklı açıları içermeye baş
lamış olsa da, 1980’lere kadar devlet feminizmi bağlamda algılanan kadın 
hareketinin feminist açıdan yazılması bazı m itler aracılığıyla oluşm uştur. 
Bu mitlerin çerçevesini de eş zam anlarda gelişen modernleşme, batılılaşma 
ve milliyetçilik söylemi oluşturm uştur. Bu bağlam bir tür etnosantrik, ya da 
daha net olarak tanım larsak, “turkosantrik” bir bakış açısının oluşum unu 
sağlamıştır. Bu bağlam da ortaya çıkan en önemli fikir, örneğin, kadın hak
larının Kemalizm ile özdeşleştirilmesidir. 1980’lere kadar Cumhuriyet süre
cinin oluşturduğu kadın kimliğinin, mutlak surette olası en yüksek noktayı 
oluşturduğu fikri değer kazanmıştır. Eğer Türkiye’deki öteki kadın kimlikle
ri bu noktayı henüz yakalayam adılarsa -aynen antropoloji söyleminde de 
karşımıza çıkan- modernist/evrimci görüş içinde, toplumdaki “öteki” kadın 
kimliklerinin de zam anla bu ideale ulaşabileceği ön görülm üştür.6

Serpil Çakır, 1993 yılında Türkiye'de “kadın hareketinin” Osmanlı'daki 
köklerine inen bir çalışma yayımlar. Kemalizmin feminist düşüncedeki eleş
tirisi 1990'lara kadar söz konusu olamamışken, böyle bir çalışma öncü bir 
söylemin işaretidir. Burada hem farklı söylemlerin dışına çıkma çabası, dev
letin feminizmin tanrısı olduğu, bir tür “apotheosis” görüşüne son vermesi, 
am a her şeyden önce kadınları tarih içinde görünür kılma çabası dikkate de
ğerdir. “T anrısallaştırm a” tu tum unu eleştiren Fatmagül Berktay (1992: 9,
109) da, Serpil Çakır gibi Kemalist söylem dışında bir feminist tarih yazma 
çabası içindedir ve Türk milliyetçiliğinin Türk feminizmiyle beraber yürü
düğünü belirtir (1994).

Cumhuriyetin kuruluşu sürecinde yeni bir kadın kimliği oluşturm a süre
cini ele alan birçok eser (Altınay; 2000, 2004; Durakbaşa ve İlvasoğlu 2001; 
Durakbaşa 2000; Özbav 1999; White 2003) yeni m odernist projesinin kadın
lara biçilen rolünü aktarır. Deniz Kandiyoti’nin Türkiye’de kadın ile devletin 
rolünü betimlemesi ise ilginç noktaları işaret etmektedir:

“Türk milliyetçiliğinin erken dönem ‘rom antik dönem ’in Avrupalı tarihçile
rinin olum suz etnosantrik  görüşlerine bir reaksiyondan etkilendiği açıkça 
görülmektedir. Orta Asya toplum lanndaki kadının yükseltilen pozisyonuna 
ait öngörüler bu 'rom antik dönem ’den kaynaklanm aktadır ve Türk kadını 
hakkındaki cum huriyetçi retoriği etkilemeye devam etm ektedir. Buradaki
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ana nokta İslam öncesi kadın statüsü konusunda önemli bir bölüm ayıran 
Afet İnan'ın klasik çalışması The Em ancipation of Turkish W om an’dir. İs
lam 'dan çok Arapların ve İranlılann geleneklerini sorunlu tutsa da, İslam'ın 
Türk kadınının statüsüne bir düşüklük getirdiğini iddia eder. Böylece, Cum- 
huriyet’in ‘yeni kadını’ eski ve saygı duyulan öncülleri ha tırla tm ak tayd ı’ 
(Kandiyoti 1991:40-41).

K andiyoti K urtu luş Savaşı'nda kadının  ro lünü  ele alırken, “A nadolu’da 
önemli roller oynayan köylü kadınların hem kamusal alandaki abidelerde, 
hem de yurtsever retorik te kutlanıp yüceltildiği"ni belirtm esi (Kandiyoti 
1989; Kandiyoti 1991), aynı zam anda kadının toplum  içinde milliyetçilik 
ideolojisi bağlam ında nasıl yüceltildiğini de göstermektedir. Benzer b ir şe
kilde, Carol Delaney de memleket ile devlet arasındaki “cinsiyetlendirilmiş" 
ilişkiyi ele aldığı m akalesinde, devletin “baba"yı, anavatanın  da “anne”yi 
temsil ettiğini belirtmektedir. Bunlar, ulusun üyelerini ve ulusal kimliğin te
mellerini yaratır. Ancak bu ilişkide kadın sadece ulusu sembolize edebilir, 
am a onu temsil edemez (Delaney 1995). Dolayısıyla, devletin kadınlara ait 
parti kurulması, kadınların parti kurm aları gibi faaliyetlerin de devlet “ba
ba” tarafından yapıldığını görmek, Delaney'nin saptam alarım  desteklemek
tedir. Bu durum a son bir örnek olarak da dilbilimsel bir kategoriden yola çı
karak örnek vermek istiyorum: Kadınla devlet arasındaki ilişki, Cumhuriyet 
devrinde ortaya atılan "Anadolu” kelimesinin ilginç halk etimolojisiyle ilgili
dir. Yunancadan gelen “Anatol”, ya da “Anatoli” için devletin ürettiği etimo
loji çok ilginçtir: Ana+dolu. Yani analarla dolu bir toprak parçası. Esasen 
kelimenin etimolojisi Yunancadır ve “Anadolu” "ana" ve "tello”, yani, bir şeyi 
başarm ak anlam ındadır. Yunanca “A n a to l''” (Anatole) ya da “A n a to l  > a ” 
(Anatolia), bir araya geldiğinde ise güneşin doğduğu yer ya da “doğu” anla
m ına gelmektedir. Bu halk etimolojisinin temelinde anavatan olarak nitelen
dirilen toprağın analarla dolu bir toprak olduğu belirtilerek, kadınların dev
let söylemine kapsayıcı olarak entegre edilmeleri düşünülm üştür (Birkalan- 
Gedik 2008).

Genellikle Birinci Dalga kadın hareketi olarak nitelendirilen "devlet femi
nizm i” özellikle 1980’lerde gelişen İkinci Dalga Kadın hareketi tarafından 
eleştirilm iştir. Bu dönemde ortaya çıkan "yeni” oluşum, “feminist" olarak 
adlandırılm aktadır; çünkü ciddi anlam da “kadın” konusunun ve devlet femi
nizm inin sorgulandığı bir dönem olan 1980’ler, Osmanlı’daki ve Türkiye'de
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ki kadınlarla ilgili reform lardan sonra, kadınların içinden ve arasından ge
len farklı seslerin duyulduğu ve önceki dönemlerin eleştirilerinin yapıldığı 
b ir dönem olarak karşım ıza çıkm aktadır (Arat 1993; Sirm an 1989; Özbay 
1990; Tekeli 1985, 1995 [1990]; Berktay 1995 [1990]). Burada “fem inist” ha
reket ifadesini kullanm anın bir başka önemli tarafı da kadınların politik ta
leplerinin oluşması ve bunların dillendirilmesidir (Sancar 2009; Tekeli 1986; 
Timisi ve Ağdur Gevrek 2002). Bu dönemde aktivist kadınların androsantrik 
taraflılıkları ve sosyal bilimlerde epistemolojide bulunan dengesiz toplumsal 
cinsiyet dinam iklerini gidermek için faaliyetlere girdikleri görülür (Kandiyo
ti 1996: 2-3, Abadan-Unat 1995: 15). 1980 askeri darbesi ise bir çeşit vakum 
yaratarak İslamcı uyanışa karşı bir duruş sergilemişlerdir (Y. Arat 1995: 80, 
Doltaş 1995: 61).

B urada hatırlanm ası gereken ve b irb irine tezat gibi duran  iki önemli 
nokta var. Birincisi bu dönem de Türkiye’deki kadın konusunun kendi öz
günlükleri tartışılır hale gelirken, bir yandan da hem batılı feminizm(ler) çe
viriler, çevirmenler ve araştırm acılar aracılığıyla tanınm ış ve tartışılm ıştır. 
Bu tartışm alar içinde en çok yer tutanı ise kadınların politik taleplerinin 
seslendirilmesidir. Bu noktadan bakıldığında, 1980’lerdeki feminist hareke
tin gündem olarak “BatT’da gelişen hareketlerden ne kadar farklı olduğu da 
görülmektedir. Özellikle antropoloji alanından bakıldığında, Amerikan an
tropolojisindeki durum u hatırlam ak gerekirse, temsil ve yazın sorununa pa
ralel giden bir tartışm a varken, Türkiye’deki fem inistler askeri darbe sonra
sında gelişen oluşum ları tartışm aktadır. Ancak, sorunların ele alınm asında 
ve giderilmesinde esas olarak, feminist araştırm anın, kuram ın ve m etotun 
da önemi burada daha artm aktadır. Ama bu alan, henüz daha tanınmam ış, 
bilinmemiş ve kullanılmamıştır. Bir yanda ataerkil baskıyla başetmeye çalı
şan kadınlar, bunun uzantısı olan askeri baskıyla da baş etmeye çalışm akta
dır. Şirin Tekeli, feminizmin erkek düşmanlığı anlam ına gelmediğini, femi
nizmin lezbiyenlik olmadığını, kadınların eşitlik taleplerinin ne anlam a gel
diğini anlatm aya çalırken, (Tekeli 1983 [1988]) feminist araştırm a gündem i
nin oluşturulm ası için biraz daha beklemek gerektiğini işaret etmektedir.

Bu dönemde yayımlanmaya başlayan bazı dergiler de bu misyonu akade
mi dışına taşımaktaydı. Yukarıda andığım Som ut, Kaktüs, Pazartesi gibi der
giler bunu sağlamaya çalışm ıştır (Koçali 2002; kadın dergileri için ayrıntılı 
bir çalışma, Kırca Schroeder 2007). Bu dönemde kadın sivil toplum örgütle
ri ve kadın dergileri aile içi şiddet, kadın hakları ve politik katılım konuları-

Cogito, sayı: 58, 2009



304 \ Hande Birkalan-Gedik

na odaklanm ıştır. Som ut dergisi 1983'te kurulur ve bunu başka dergiler ta
kip eder. Bunlar arasında Feminist ve sosyalist feminist Kaktüs yer almakta
dır. Kadın D ayanışm a Derneği 1989’da, Kadın Eserleri K ütüphanesi de 
1991’de kurulur. İstanbul'daki Kadın Eserleri Kütüphanesi kadın konusun
da farklı dillerde birçok kaynak barındıran tek kütüphanedir. Bunun dışın
da, bu dönem in önemli yayınları arasında, Kadın hareketinin içinde aktif 
olarak bulunan ve feminist hareketin de öncülerinden Şirin Tekeli’nin Ka
dınlar İçin Yazılar (1977-1987) adlı eseri (1988) kadın hareketi, feminist ak
tivizm ve feminist çalışm alar konusunda önemli öngörülere ve saptam alara 
işaret etmektedir.

1980’ler aynı zam anda feminizmin bir yandan çoğul okunm aya bir yan
dan da kurum sallaşm aya başladığı dönemdir. Daha bir akadem ik alan ol
maya başlam asından çok daha önce, özellikle 1980’ler sonrasında başlayan 
“kimlik” ve “farklılaşma” sürecinde, kadınlar üzerine kadınlar tarafından ya
pılmış eserlerin sayısında gözle görülür bir artış vardır. Bu süreç içinde ar
tan popüler tarihçilik de “kadınlar” üzerine yoğunlaşmayı beraberinde getir
miştir. 1980'ler kadın tarihine yönelimin bir başlangıç noktası olarak ortaya 
çıkar (İlyasoğlu 2001: 15-18). 1990’larda kadın çalışm alarında bir patlam a
nın yaşandığı görülürken, Günseli Berik’in de altını çizdiği gibi, 1980 askeri 
darbesi sonrasında yapılan araştırm alar büyük güçlüklerle yürütülm üştür 

7C (Berik 1996...). Belki de antropolojiyle feminizmin kesişmez ilişkisinin ne
denlerinden biri de devletin kısıtlayıcı ve m üdahale edici politikalarıdır.
1980’ler hâlâ “gidilemez” yerlerin bulunduğu, “söylenemez” gerçeklerin var 
olduğu, birçok alanda olduğu gibi antropolojinin yüreğine de darbe indir
miş bir dönemdir.

Akademi dışında gelişen kadın araştırm aları konusunda ise önemli gör
düğüm  bazı kurum lar var. K adının S tatüsü  ve Genel M üdürlüğü Devlet 
Planlama Teşkilatı altında 1987 yılında kurulm uştur ve kendisini Türk mo- 
dernitesinin bir aynası olarak göstermektedir. Bu kurum un varlığı bile dev
letin “gerekirse biz her şeyi yaparız" fikrine çok uygun düşmektedir. Özal 
döneminde kurulan Türk Kadının S tatüsü’nün Yükseltilmesi Vakfı, bir ölçü
de kadın sorunlarından sorum lu bir resmi devlet kuruluşu olarak hareket 
etmeye başladı. M uhafazakâr hüküm etin 1990 yılında kurduğu Kadın So
runları ve Statüsü Genel M üdürlüğü pek çok feminist tarafından eleştirilmiş 
ve Kemalizmin oluşturduğu devlet feminizmi ile paralellik gösterdiği belir
tilmiştir. Bu dönem aynı zam anda Kemalist feministlerle yeni dalga femi-

Cogito, sayı: 58, 2009

Türkiye'de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek 305

nistler arasında farklılıkların daha da gözle görünür bir hal aldığı ve tartış
m aların da başladığı bir dönemdir. Bu konuda Yeşim Arat, 1980 dalgasının 
kadının statüsü ile ilgili Kemalist reform alara meydan okuduğunu belirt
mektedir (Arat 1992 [1995]).

Bu arada Birlemiş Millletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön
lenmesi Sözleşm esine Türkiye’nin de imza atm ış olması kadın ayrım cılı
ğının engellenmesi konusunda kamusal bir görünürlük de sağlamıştır.

1980’lerin farklılıklar vurgusu içinde çatışan feminizmlerden biri de İsla- 
mi feminizmdir. Bir yanda İslam kendi feminist kadınlarını yaratırken, bir 
yandan da daha “seküler" olan araştırm acılar için yeni bir alan doğmuştur. 
İslamcı kadın hakkında yapılan araştırm alarda önemli artış vard ır (Arat 
1995 [1990]; Acar 1995 [1990]). Bu hareket 1990’larda İslamcı kadın dergile
rinin de olşum una ve daha sonraki yıllarda da bu dergiler üzerine araştır
m alar yapılmasına olanak vermiştir.

1990’lardaki kadın hareketinin en önemli açılım larından biri üniversite
lerde kadın çalışm aları ya da kadın araştırm alarının bölüm ya da merkez 
olarak kurulm ası ve fem inist kuram  ve m etota doğru ciddi bir yönelimin 
oluşmasıdır. Kadın çakm alarının kapsam ına sosyal bilimlerin dışında; ede
biyat, tarih, sanat ve daha birçok araştırm a alanı girm ektedir (ayrıca bkz: 
Abadan-Unat 1992 [1995]). Esasen, hem disipliner formasyon hem de ku
ramsal yaklaşımlar bağlamındaki bu çeşitlilik, “Kadın çalışmaları tek bir di
siplin mi, yoksa disiplinlerarası bir çalışma alanı m ıdır?” sorusunu da bera
berinde getirmektedir. Yıldız Ecevit (1996) kadın çalışm alarının Türkiye’de 
1990’lardaki geldiği noktayı irdelediği makalesinde öncelikle ABD ve Kıta 
Avrupası bağlam ında “kadın çalışmaları" başlığını sorgulam aktadır.7 Ecevit, 
kadın çalışmalarını “kadınlar hakkında (kadın bilgisi üretmeye yönelik) ka
dınlar için (her çalışma politiktir) ve kadınlarla birlikte yapılan, kuram sal ve 
görgül çalışm alar” (Ecevit 1996: 319) olarak nitelendirmektedir.

1990'larda akadem ik ortam larda kurumsallaşmaya başlayan kadın çalış
maları, “kadın araştırm aları” bölümleri ya da “kadın sorunlarını araştırm a 
merkezleri” olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik oluşum lara bakıldığın
da Türkiye’deki kadın konulu araştırm aların yapılm asına önemli bir adım 
oluşturan kadın çalışmaları bölümlerinin 1990’larda açılması özellikle Tür
kiye’de 1970’ler ve 1980’lerde artan  kültürel politaların ve değişimin bir so
nucu olarak algılanm alıdır (Birkalan-Gedik 2005a). Kadın araştırm alarının 
akadem ide görülm esi, 1990’larda iki farklı eksen üzerinden yürüm üştür:
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Araştırma merkezleri ve bağımsız bölüm ler aracılığıyla. Araştırma merkez
lerinde disiplinlerarası araştırm a grupları oluşturulm uş; bölümlerde ise li
sans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verilmeye başlanm ıştır. Birçok üni
versitede kadın araştırm aları ya da kadın sorunları isimleriyle bulunan bu 
bölümlere, görebildiğim kadarıyla bir istisna Ortadoğu Teknik Üniversite- 
si’dir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki oluşum  “Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Araştırmaları Merkezi” adı altında faaliyet sürdürm ektedir. Disiplin- 
lerarası olan bu program, program ın adında toplumsal cinsiyet sözcüğünü 
taşıyan tek bölümdür. 1990’lı yılların başından itibaren kurulan kadın araş
tırm aları bölümleri ya da merkezlerini, 2000'li yıllardaki oluşum lar takip et
m iştir. Özel üniversiteler arasında da bu çalışm a alanları bulunm aktadır 
(detaylı bilgi için, Birkalan-Gedik 2005a: 783-785).

Bundan başka toplumsal cinsiyet ile ilgili verilen dersler genel olarak sos
yal bilimler bölümlerinde, sosyoloji, antropoloji, edebiyat gibi bölümlerde 
bulunm aktadır, ancak yeterli değildir. Burada kadın araştırm alarının başlı- 
başına bir alan mı, yoksa disiplinlerarası bir alan mı olduğu sorusunun da 
önemi büyüktür. Sorunun temelinde pedagojik ve metodolojik noktalar bu
lunm aktadır. Bu bölümlerden hiçbirinde henüz queer teori, ırk ya da etnisi- 
te konularıyla toplumsal cinsiyet konusunun kesişimleri yeterince ele alına
m am ıştır. Ancak buradaki sorun, sadece üniversitelerin ya da bölümlerin 
yapısından değil, Türkiye’de gelişen feminizmin daha çok devletçi feminizm 
temelinde oluşmuş olması, hem kadın; hem de ulus ve milliyetçilik bağlam
larında farklılıkları tolare etmemesi olarak karşımıza çıkm aktadır. Öte yan
da, feminist antropoloji ile ilgili pratikler konusunda da antropoloji içinde 
farklılık kavramının ele alınmam ası, tam da aksine, benzeştirme prensibiyle 
hareket edilmiş olması bugün “farklı” olma durum unun sosyal bilimlerde 
hâlâ yeterince değer görmemesine neden olmaktadır. Peki, öncelikle kadın 
çalışm alarında ve feminist araştırm alardaki engeller nelerdir?

Akademik tarihçesi görece yeni olan bu araştırm a sahası içinde, ilk dö
nemde yayımlanan eserlerde, bu sahanın gerekliliği, “kadınlara ses verilme- 
si”ne yönelerek, Türkiye’de kadının ve kadın tarihinin özel bir yeri olduğu 
vurgulanm ış, araştırm a alanı haritalandırılm aya çalışılmıştır. Kadın çalış
maları alanındaki eserlerde kadın konusu ilkin politik bağlam larda irdelen
miş, bunun dışında, eğitim sorunları, çalışma gibi konularda eserler üretil
miştir. Gerek tarihsel perspektif gerekse başlıbaşm a bir akadem ik aktivite 
olarak ele alındığında “kadını araştırm anın” ne denli güç koşullar altında
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yapıldığının -bu rada  hem devlet politikalarının dayattığı güçlükleri hem de 
feminist olmak ve durm ak konusundaki güçlükleri belirtmek istiyorum - da 
fark edilmesi zorunlu bir gerçekliktir. Ancak, bu çerçeve içinde, “fem inist” 
etnografyanın ne olduğu, nasıl ve kimler tarafından uygulandığı ya da uygu
lanabilirliği, kadın araştırm alarının kurum sallaşm asının ve akademik bağ
lamda çalışm aların yapılmaya başladığı dönemlerden beri yeterince ortaya 
konmamış, altı çizilmemiş, tartışılm am ıştır. Bir başka deyişle, “kadın” çalış
m alarında “fem inist” çalışm alara geçişin ne durum da olduğu, tam olarak 
böyle bir geçişten söz edilip edilemeyeceği çok az eserde ya da toplantıda 
bir tartışm a konusu, bir sorunsal olarak görülm üştür. Elbette ki Türkiye’de 
kadın hareketi, “kadın araştırm aları” oluşturulm adan önce de vardı. Ancak 
bu hareketin ve bu hareketten yola çıkan eserlerin araştırm a yöntem leri, 
epistemoloji ve yazın üretim i konusunda “feminist" olarak yorum lanabile
cek hangi özellikleri bulunmaktaydı?

1990’lı yılların Türkiye’de fem inist aktiviteler konusunda değerlendiril
mesi, bu dönem in daha çok sivil toplum örgütlerinin oluşum u ve gelişimi ve 
bu örgütler bağlam ında gelişen “projecilik” akımı altında geliştiği görülm ek
tedir. Burada her ne kadar sivil toplum örgütü kavramı, devlet kuruluşu ol
m aktan bağımsız, kâr gütmeyen ve benzeri tarifleri içerse de özellikle devlet 
kuruluşlarının sivil toplum örgütü gibi davrandıkları, ya da kâr gütmemesi 
gereken organizasyonların büyük projeler ile kârlı işlere dönüştürüldüğü or
taya çıkmaktadır. Burada aslında ilginç olabilecek bir açılım, projelerin et
nografyasının yapılması olabilir. Projecilik ile sosyal bilim (özellikle antro
poloji ve sosyoloji) adına kaybedilenlerin ve kazanılanların ortaya konabil
mesi adına yapılacak çalışm alar el değmemiş bir alan olarak durm aktadır.

Akademi dışında gelişen feminist yönelimler farklı alanlara odaklanm ış
tır. Kadınların politik dünyadaki katılım larının daha adil olmasını am açla
yan ve 1997 yılında kurulan Ka-Der (Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme 
Derneği) önemli bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. Kadınların politik katı
lımını özendirmek için faaliyetlerde bulunm aktadır. Diyarbakır Ka-Mer Ka
dın Merkezi 1995’te aile içi şiddet gören kadınları korumak için kurulm uş
tur ve finansal düzenlemeler nedeniyle vakıf olarak adlandırılm am ıştır (Ak- 
koç 2002). Geçici iş gücü için önemli bir mekanizmadır. Antalya Kadın Ha
reketi 1990’ların başında başlam ıştır (Eroğlu-Üstün ve ark. 2002: 217) ve 
ÖDP (Özgürlük ve Demokrasi Partisi) içindeki kadın hareketi ile kendisini 
özdeşleştirm iştir (Eroğlu-Üstün ve ark. 2002: 225). İslamcı kadın kuruluşları
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son yıllarda artm ıştır. AK-Der (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hareketi), Özgür- 
Der (Özgür D üşünce ve Eğitim  H akları Derneği) ve M azlum -D er (İnsan 
Hakları ve M azlumlar İçin Dayanışma Derneği gibi kuruluşlar görülmekte
dir ve bunlar üzerine etnografyalar da yavaş yavaş ortaya çıkm aktadır (Ka- 
dıoğlu 2005).

Tarihsel olarak bakıldığında 1980’lerden bu yana gelişme projelerinin 
arttığı görülmektedir. Burada ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının erişi
m inin büyük önemi vardır. Bir yandan kendilerini feminist olarak nitelendi
ren kişi ve kuruluşlar ya da nitelendirm eyenler, “projecilik” konusuna ol
dukça sıcak bakarak çeşitli projeler gerçekleştirmişlerdir. Projelerin bir kıs
mı kadınlara yönelikken bir kısmı da çocuklara yönelik olmaya başlam ıştır 
(Kümbetoğlu 2002: 159-61). 1980’lerin sonlarına doğru çocuk ve kadın sağ
lığı konusunda projelere ağırlık verildiği ve aile planlam aları kam panyaları
nın oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Bu "projelecilik” akımını ele alan Yıldız 
Ecevit, olaya sosyal bilimci duyarlığıyla eleştiriler getirm ektedir (Ecevit 
2001). NGO’lar, hüküm et oluşum ları ve yerel hüküm etler arasında bir reka
bet olsa da, Ecevit (2001) bu oluşum ların arasındaki ilişki gerginliğinden de 
söz etm ektedir. NGO’ların en önem lilerinden biri olan Ankara merkezli 
Uçan Süpürge kadın faaliyetlerinin duyurulm ası ve organize edilmesi konu
sunda aktif olarak yer alm akta ve feminist araştırm anın yaygınlaştırılm asın
da çalışm aktadır (Ecevit ve Kardam 2002). 1990’da kurulan Mor Çatı ise sü
rekli gündemde olan kadına karşı şiddetin engellenmesi konusunda Türki
ye’de çalışan ilk organizasyondur.

Deniz Kandiyoti Ortadoğu’da yapılan kadın çalışm alarını dönemlere ayı
rırken, üç önemli dönem  saptam ıştır. Birinci dönemde erkek merkezli taraf
lılıkların giderilmesi söz konusudur. Burada ele alınan konular sosyal re
formlar, modernleşme, koloni sonrası devletlerde kadın olarak ön plana çık
maktadır. Yine bu dönemde sadece ulus-devlet olan toplum lar için milliyet
çilik kavramı kadın üzerinden okunm hştur (Kandiyoti 1996). Bunun bazı 
örneklerini ve bu yaklaşıma ait eleştirel bakışları yukarıda kısaca vermeye 
çalıştım. Türkiye'deki sosyal bilimlerde kadın konusunu ele aldığı makale
sinde Ferhunde Özbay’ın belirttikleri de Kandivoti’nin vurguladığı dönem 
lerle paralellik göstermektedir. Ferhunde Özbay’ın Women, Family, and So
cial Change in Turkey kitabında yer alan çalışması, Türkiye’de feminist an
tropolojinin öncüleri konusunda bir çerçeve sunabilir. Özbay, kadın konu
sunun araştırm alarla konu edilişini beş ayrı dönem içinde ele almıştır. Bi
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rinci dönem olan 1920-1930 arasında Kemalist devrimlerin değerlendirilme
si söz konusudur. Bu devirde kadın gelişimimin en büyük aracı Kemalist 
devrimler olarak görülüyordu (Özbay 1990a: 2). Bu devrin belirleyici söyle
mi daha sonra da devam edecektir. “Devlet feminizmi” olarak nitelendirebi
leceğimiz bu yaklaşım, kadın haklarının devlet eliyle verildiğini belirtm ekte
dir. Bu görüş sadece bu dönemle sınırlı kalmamıştır. Yukarıda değindiğim 
gibi "devletçi fem inizm ”e dönüşerek, daha sonraki yıllarda, özellikle 1980’le- 
re kadar varlığını sürdürm üştür. Hatta bugün de bazı fem inistler arasında 
sürdürm ektedir.

Kandiyoti’ye göre ikinci dönem, kadın ezilmişliğinin altının çizildiği dö
nemdir. Özellikle 1950’ler ve 1960’larda kadının ailede ve sosyal değişimdeki 
rolünün ele alınması; kadın kavram ından toplumsal cins kavram ına geçil
mesi belirleyici unsurlar olarak göze çarpar. Burada kalkınmacılık okulu ça
lışm aların doğasını ve am acını belirlemiştir. Özbay'm da belirttiği gibi ikinci 
dönem, sosyal bilimlerde 1940’lar ve 1950’lerdeki köy monografileri olarak 
görülm ektedir (Özbay 1990a: 3). Bu dönem de am pirik araştırm alar yapılmış 
olsa da hiçbir m onografinin odağı kadın olmamıştır. Özellikle İngiliz an tro
polojisinin etkisiyle yapılan bütün araştırm alar “doğal” olarak evlilik ve ak
rabalık konularına odaklanm ışsa da bu kavram lar cem aat içindeki gelişim
leri bağlam ında ele alınm ıştır (Birkalan Gedik 2005b). Bu dönemde kadının 
ağır işlerde çalışması ve ikincil durum ları sosyal bilimciler tarafından not 
edilse de, kullanılan söylem “fedakâr kadın” olarak antropoloji literatürüne 
geçiyordu. Ailede “annelik” rolü ise en önem li rol olarak görülm ekteydi 
(Saktanber 1995 [1990]).

Kandiyoti’nin dönemselleştirm esinde üçüncü dönemde, fem inizmler ara
sı diyaloglar kurulm ası vardır. Bu dönem içinde Ortadoğulu kadınlar Batı 
feminizmlerini eleştirmişlerdir. Yine bu dönemdeki sosyal bilim çalışm aları
na bakıldığında Özbay, 1960’lar ve 1970'lerin başındaki doğurganlık çalış
maları 1950’lerdeki “kadın” konusunun açılımlarını not etmektedir. Özbay 
1960’lar ve 1970’lerdeki doğurganlık çakm alarının daha çok hızlı değişen 
sosyal ve politik hayat çerçevesinde ele alındığını belirtir. Artan nüfus hızı 
ile birlikte çalışmaların odağı kadın doğurganlığı olmuştur. Bu devirde, yine 
Özbay’m aktardığı gibi “kadın bakış açısından” (ben feminist bakış açısı ola
rak okumak isterim) kadın doğurganlığının araştırılm ası önem lidir (Özbay 
1990a: 4). Ancak burada unutulm am ası gereken en önemli nokta, bu çalış
m ala rın  daha  çok sosyolojik  m e to tla rla  yap ılm asıd ır. Öte yandan , bu
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çalışm alar, kadının “sta tüsünü” ölçmek açısından önem lidir. S tatü konu
sunda en önemli nokta eğitim konusu olmuştur. Burada da Özbay’ın altını 
çizdiği gibi, modernizasyon teorileri bağlam ında ele alm an çalışm alar Ke
malist ideoloji bağlam ında gelişmiştir. Bir ölçüde de Kemalist reform ların 
“doğrulam a” kaynakları olarak karşımıza çıkm ıştır (Özbay 1990a: 5).

Dördüncü dönem, 1970’lerde kadın sorununa farklı yaklaşımların görül
düğü bir dönemdir. 1980’lerde ortaya çıkacak olan İslamcı düşüncenin gö
rü n ü r olm aya başladığı dönem  1970’ler olm uştur. Artan İslam i harekete 
karşılık Kemalist feminizm tekrar revaçtadır. Öte yanda hem Kemalizmi, 
hem de artan İslamcılığı eleştiren Marksist yazarlar da vardır. Tabii ki bura
da 1990’lara kadar neden Marksist feminizmin görülemediği sorusu da so
rulabilir. Ancak 1980’lerin sonuna kadar M arksist yayınları bulundurm ak 
suç teşkil etm ekteydi. Bu dönem , M arksist yaklaşım  zayıf olsa da bu üç 
farklı yaklaşım içinde kadın sorusuna cevaplar arandığı dönem dir. Femi
nizmdeki sessizlik sorusunun aslında 1970’lerde sorulması gereklidir. Çün
kü 1970'ler solun da bastırıldığı bir dönemdir. Özbay'ın dördüncü dönem 
olarak adlandırdığı 1970’lerde ataerkil sistem lerin eleştirisine girildiğini, 
am a bu analizlerin daha çok gözlemlere dayandığını ve ataerkil sistemlerin 
eleştirisinin bulunmadığı görülm ektedir (Özbay 1990a). Ecevit ise buradaki 
eksikliği kuram sal çalışmaların azlığına ve olan çalışmaların da ikincil po
zisyonuna bağlam aktadır (Ecevit 1996: 321).

Özbay, beşinci dönem olarak karakterize ettiği 1980’leri, feminist çalış
m aların yapıldığı bir dönem olarak nitelendirse de, bu dönemin de hâlâ ka
dın “sorununun” araştırıldığı dönem  olduğu görülecektir. 1980’lerde yazan 
Şirin Tekeli’nin kullandığı “m ahcup feminizm" terimi aslında güçlü bir fe
minist sesin olmamasını çok iyi karakterize ediyor (Tekeli 1988). Benim gö
rüşüm e göre buradaki problem, Ecevit'in de vurguladığı gibi, teorik katkıla
rın “gereksiz” olarak görülmesi ve ikincil plana itilmesinden kaynaklanıyor. 
Ayrıca, yine kuram  bağlam ında klasik kâlıpları yıkabilmiş, kendini "feminist 
kuram ” içinde ele alan araştırm acı ya da akademisyen sayısı da yeterli değil. 
Tartışm aların eksikliği ya da seyrekliği de bu durum a katkıda bulunm akta
dır. Ayrıca sorgulama eğiliminin de eksikliği ön plana çıkm aktadır. İşte bu 
sebeple bu döneme belki de Tekeli’den ödünç aldığım bir kavram ile anlat
mak gerekirse, “m ahcup feminizm” dönemi demek daha doğru olacaktır.

1990’lar, farklı fem inizmlerin daha görünür kılındığı bir dönem olarak 
karşımıza çıkar. Ancak bu dönemde de 1980'lerden beri Türkiye’de feminist
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gündem  içinde bulunan aile içi şiddet ve kadınların  politik katılım ı yine 
ağırlıklı olarak ele alınm ış konulardır. Bu dönem de antropolojik katkılar 
arasında kürtaj, doğurganlık ve bebek ölümleri gibi konuların uluslararası 
yayınlarda paylaşıldığı görülm ektedir (Gürsoy-Tezcan 1992, Gürsoy 1996).

Ben 1990’larda Türkiye’de yayım lanm ış oldukça önemli bir derlemeye 
dönmek istiyorum. Serpil Çakır ve Necla Akgökçe tarafından derlenmiş olan 
Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, feminist teori 
tartışm alarına yön vermiş olan kuram sal makaleleri dilimize kazandırm a
nın ötesinde Türkiye’de saha çalışması yapmış olan araştırm acıların dene
yimlerini de içerdiği için önemli bir kaynak kitaptır. Burada kadınların poli
tik katılım deneyimleri paylaşılm ıştır (Aslan 2001; Kovanlıkaya 2001). Kita
ba katkıda bulunm uş araştırm acıların feminist etnografya bağlam ında dü
şünülebilecek görüşlerinden başka örnekler vermek gerekirse, Aynur İlya- 
soğlu’nun İslamcı kadınlarla gerçekleştirdiği araştırm ası (İlyasoğlu 1994) 
hakkında söylediklerini paylaşmakta yarar görüyorum. İlyasoğlu kendi araş
tırmacı kimliğini -laik, akademisyen, kadın- belirttikten sonra “fiziki uzak
lık” "toplumsal mesafe” ve "kimlik" konularına eğilerek saha deneyimlerini 
paylaşmaktadır. İlyasoğlu bu deneyimleri eleştirel ve kendini sorgulayıcı bir 
tavırla paylaşm aktadır ki, kanım ca feminist etnografyanın en önemli özel
liklerinden biri de araştırm acının kimliğini, araştırılanlarla ilişkili olarak ir
delemesidir. Burada gerçekleşen "ötekilik” konusu kendini sınıfsal kimliğin 
ötesinde inanca dayalı bir kimlik inşası bağlam ında da etkilem iştir ki, an tro
polojinin "ebedi ve ezeli” sorunsalı öteki, bu kez, “kendi” kültürünü çalışan 
araştırm acı için b ir sorunsal konum una gelmiştir (İlyasoğlu 1995).

Benzer bir şekilde eleştirel zeminlerini ve konumları göz önüne getirerek 
paylaşan Ayşe Durakbaşa ve Serpil Çakır da tarih konusunda feminist yön
temlerin öneminden söz ederler. Serpil Çakır kâh hayatta olmayan kadınlarla 
-onların günlükleri, dergileri, anıları aracılığıyla- kâh hayatta olan kadınlarla 
sözlü tarih yazmak bağlamında çalışmıştır. Ben burada özellikle Serpil Ça
kırın “farklılık lar ve kadın konusunda söylediklerini hatırlatmak istiyorum. 
Çakıra göre ırk, toplumsal sınıf, etnik grupdan bağımsız bir araştırm a düşü
nülemez ve kadınlar arasındaki faklılığın “farkında olarak” yazmanın tarih 
yazmanın kalbini oluşturur. Bunlara odaklanm adan yazılan bir tarih içinde, 
kadınlar da kadınları görünmez kılabileceklerdir (Çakır 1995: 227).

2000'li yılların başında Türkiye’deki farklı feminist bakış açılarını değer
lendiren bir seri yayın oldu. Yerli Bir Feminizme Doğru adlı kitap, Türkiyeli
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feministlerin çalışm alarının sergilendiği ve daha güncel konulara eğilmeye 
çalışan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor (2001). Aynur İlyasoğlu, kadın ta
rihine kadınların bakm asının önem ini ve gereğini vurguluyor. “Öteki” ka
dınlarla yapılan çalışm alarda feminist bir başlangıç noktası, yeni bir duruş 
olduğu anlaşılıyor. Bu bakış açısıyla bakıldığında daha önceden fark edilme
miş noktaların fark edileceği belirtiliyor. 2000'li yılların en önemli katkıları 
arasında özellikle m ilitarizm  ve kadın konusu gelir. M eslektaşlarım  Ayşe 
Gül Altmay, Nira Yuval Davis çok net bir biçimde bu konulara dikkat çekti
ler; hem teorik hem de am pirik çalışmaları bu konulara odaklandı (Altmay 
2000, 2004; Yuval Davis 1997).

Toplumsal cinsiyete dayalı bir bakış açısının oluşması ve bu terimin ana
litik bir kategori olarak kullanılmaya başlanm ası uluslararası feminist diya
logların gelişmesiyle olmuştur. 2000'li yıllarda Türkiye'de araştırm a yapan 
“yabancıla rın , doktoralarını yurt dışında bitirip geri dönen “yerli” araştır
m acıların sayısının artışı; artık başlıbaşm a bir sektör olan çeviri yayıncılı
ğının gelişimi, hatta demoktarikleşme sürecinde elde edilen görece yayın öz
gürlüğü ile hem yayınlar artm ış hem de daha önceden “konuşulam az” konu
lar hakkında eserler yayım lanm aya başlanm ıştır. Kadınları “özne” olarak 
gördüklerini belirten araştırm alarda şiddet, nam us cinayetleri, kadın emeği, 
farklı sınıflardan kadınların siyasete katılımı gibi konular, daha önceden de 
çalışılmış olan -örneğin gecekondu, siyaset, emek gibi- konuların farklı söy
lem ler ve bakış açılarıyla irdelenm esine olanak tan ım ıştır (Özyeğin 2005; 
Bora 2005a; Wedel 2001). Bu dönemde artan yoksulluk kavram ının da cinsi- 
yetlendirilmesi gündem dedir (Ecevit 2003, Bora 2005 b).

Yakın bir döneme kadar, yapılan araştırm alar “bilen-bilinen” ekseninde 
detaylı olarak ele alındığında, Türkiye örneğinde önüm üzde ilginç bir sınır 
sorunsalının durm akta olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde kadın araştır
m acıların çoğu burjuva kökenli, araştırılan kadınlar ise, sınıfsal olarak “öte
ki” kadınlardır. Nadir araştırm alar “benzer” statülerdeki kadınları konu al
mıştır. Burada karşımıza çıkan arşatırm acınm  sınıfı sorunsalı, özellikle ba
kış açısı teorisi ve kadın kategorisinin kesişiminde ele alınm alıdır. İkinci 
olarak, araştırılan konular sürekli “sorun” bazında algılanm ıştır ve kadınlar 
da sorunların bir parçasıdır. Doğrudur, Türkiyeli kadınlar hâlâ birçok sorun 
içinde hayatlarını sürdürm ektedir. Ancak kadınların güçlü olduğu alanlar 
acaba bilinçli olarak mı “es” geçilmiştir? Bunun ötesinde sınıfsal ötekinin 
yerini alabilecek bir başka paradigm a kurulam am ıştır. Üstelik ekonomik ve
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sosyal sınıf gerçeklikleri farklı bir bilinç açısından da incelenmemiştir. Yıl
dız Ecevit’in öncelikle sınıfsal bir duruşu koruyarak, kadın emeği, sendika
lar, kadın işgücü ve bunun marjinalliği konusunda ifade ettikleri, kendi dö
nemi içinde ele alındığında, öncü bir feminist söylemi barındırm aktadır ve 
fem inizm le e tnografik  a ra ş tırm a la rın  yolların ı kesiştirm en in  ne kadar 
önemli olduğunu işaret etm ektedir (1996).

Din ve kadın konularının kesişiminde, 1980 sonrası vakum un yarattığı 
“alan” içinde sürekli olarak “İslamcı" kadın kimliği araştırm aların  konusu 
haline gelmiştir. Ancak İslam ile belirtilen ağırlıklı olarak “örtünm e” ve “ör
tülü kimlik” konulan ile sınırlanmış, neredeyse İslam ve kadın bu konulara 
hapsedilmiştir. Türkiye verilere göre ağırlıklı olarak M üslüman bir ülke olsa 
da 1990’larda antropoloji ve sosyal bilimlerde görünür hale gelmeye başla
m adan önce Alevilik konusu -aynı Kürtler, ve bizim bağlam ım ızda Kürt ka
dınları konusunda olduğu gibi- görünm ezden gelinirdi. Bu bağlamda da İs
lam ve kadın başlığı altında-edebiyat alanınında sürekli okuduklarımızdan 
olan Markoff ve arkadaşlarının Alevilik tanım lam aları dışına çıkabilen dev
letçi Alevilik dışında tarih bulunmuyordu. Bunların içinde de Alevi kadınla
rı, aynı Alevilik konusunun mitleştirilmesi ve Orta Asya vurgusu dışında ele 
alınmamıştı. Ele alınan Aleviler ve tabii ki Alevi kadınları da sürekli olarak 
bir "rom antizasyon” süreci içindeydi. Bunun ötesinde 1980'lere kadar, kırsal 
bir din olarak tanınan Aleviliğin şehirlere taşınm asına kadar, sosyal bilim
lerde Alevilik de “görünm ez” idi. Ancak çeşitli araştırm acıların yayınları in
celendiğinde, hem Aleviler'in hem de Alevi kadınlarınin “temsil”leri söz ko
nusu olduğunda, Türk kadını hom ojenitesine oturtu lm ak istendiği görül
m ektedir (Gökalp 1980, 1989, 1990; Melikoff 1992, 1993).

Karin Vorhoff Türkiye’de Alevilik hakkındaki çalışmaları değerlendirir
ken, Köprülü’den bu yana bazı akademisyenlerin Bektaşiliği ve Aleviliği sen
kretizm in türleri olarak anlam ak yerine, bu topluluklarda sadece Türk un
surları görmek istediklerine dikkat çekmiştir (Vorhoff 1998, 1999). Bir yan
dan Sünni’likten daha progresif olduğu söylenerek kadınlık rolleri abartılır- 
ken, diğer yandan da Alevi kadınının liberal imgesi onu “basit” kadın konu
m una sokmuştur. Özellikle olduğu farz edilen mum söndü geleneğinin kolay 
elde edilebilen, toplu seks yapan Alevi kadın imgesine gönderm e yapması gi
bi (Birkalan-Gedik 2008). Alevi kadınlarının “rom antik” bağlamı dışında al
gılanışı ise tam am en negatif imgeler aracılığıyla olmuştur. Burada Aleviler 
hakkında, daha ilk dönem araştırm acıların aldığı bilgilerin kaynak kişilerin
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Sünniler olduğunun da hatırlanm ası gereklidir. Özellikle misyonerlerden ge
len bilgilerin sorgusuz yaygınlaştırılması, b ir yandan genel olarak Aleviler ve 
özelinde de Alevi kadını hakkında negatif imgelerin artm asını sağlamış; bir 
yandan da Türkiye'deki araştırm acıların bu konuları göz ardı etmesi sebe
biyle ek ve m uhalif bilgi ya da sadece “antropolojik bilgi” üretilemem iştir.

Etnisite konusundaki çalışm alar bağlam ında görülen eksikliklerin altını 
çizen araştırm acılar, özellikle Alevi hareketi bağlam ında antropolojik ça
lışmaları sorgulam aktadırlar (Shankland 1998). Benzer eleştiriler özellikle 
“etnik” kadınlar konusunda da yapılabilir. 1980’ler, özellikle, hâlâ “gidile
mez” yerlerin bulunduğu yıllardır. 1980 sonrasında kadın araştırm aları ala
nında bir gelişme yaşansa da, Günseli Berik'in belirttiği gibi, askeri darbe
nin akabindeki y ıllarda a raş tırm a  yapm ak oldukça zordur. Lale Yalçın 
H eckm an’m H akkâri’de Kiirtler arasında yaptığı araştırm a önemli veriler 
sunm aktadır (Yalçın-Heckmann 1991). Bu çalışma, Kürtleri çalıştığı için 17 
yıl hapis yatm ak zorunda kalan İsmail Beşikçi’nin çalışm asından sonra Tür
kiye’de yapılmış ilk çalışmadır.

Bu eleştiriler antropoloji açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’deki an
tropolojinin “içinden” ve “dışından” gelen farklılıkları görmek gerekecektir. 
Her ne kadar Türkiye batılı anlam da bir "sömürgeci" geleneğine sahip olma
sa da, halkbilim söyleminde de karşımıza çıkan “ulusçuluk” kendisini antro
polojide de göstermiş (Birkalan 1996, 2005b), Türkiye’deki antropolojinin 
temeli sadece "benzer” olanlar veya “benzeştirilm ek” istenen konular, nesne
ler ve kişilerle örülm üştür. Bu bağlamda Türkiye’de antropoloji “evde” an
tropoloji olarak başlam ıştır.8 Antropoloji kurumsallaşırken, baskın ideoloji
den kaçamamış, kendi sahasını ne yazık ki net olarak belirleyememiş ve fe
minist kuram ı birincil önceliği yapm am ış ya da yapamamıştır. Eklektik çer
çeveleri -ulusçu, ataerkil ve batılı- barındıran, “kurtarm a” antropolojisi bağ
lam ında gerçekleşmiş olan bir antropoloji geleneği o luşm uştur (Birkalan- 
Gedik 2005b: 74). /

Burada Türkiye’deki antropolojinin farklılıklar temelinde değil, "benzeşti
rilmek” ya da “aynılaştırmak" temelinden yürümesinin de önemi büyüktür. 
Bu anlamda, devlet feminizmi ile devlet antropolojisinin de oldukça geniş bir 
tabanda “benzerlikleri” bulunmaktadır. Milliyetçilik temelinde ele alındığında 
ise, milliyetçi söylemlerin hepsinin cinsiyetlendirilmiş söylemler olduğu görü
lecektir.9 Bu söylemler “kültürel yazıtlar” olarak gündelik hayatın toplumsal 
cinsiyet kavramlarını yönetir (Fox 1987). Örneğin Carol Delaney, milliyetçilik
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olgusunu ele aldığı bir makalesinde, “devlet baba” ve “anavatan” kavramları 
arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki aracılığıyla ulusal kimliğin nasıl oluşturulduğu
nu inceler. Bu ilişki içinde kadınlar ulusu sembolize edebilirler ama, ulusu er
kekler temsil edebilirler. Yine Delaney'nin saptam asına göre, Osmanlı’da da 
kullanılan bir söylem olan “devlet baba” söylemi, hem ataerkil hem de atasoy- 
luluk kavramlarının vurgulanmasıyla olutşturulmuştur. Anavatan kavramı ise 
ulusun “fideliği” durum undadır (Delaney 1995:190).

Türkiye’de kadın antropolog yetiştirilmesinin öncülerine bakıldığında ise 
“kadın” fikrinin Kemalist ideolojide önemli bir yer tuttuğu 1940'lı yıllarda 
hem kadının  hem de an tropolo jin in  ilerletilm esi ad ına  Seniha Tunakan 
1935 yılında Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie at Berlin Üniversite- 
si’ne gönderilm iştir (Kansu 1940). Elbette ki Alman Üniversiteleri’nin bu yıl
lardaki politik görüşleri içinde folklor, antropoloji ve etnoloji disiplerindeki 
egemen duruşun ne olduğunu tahm in etmek zor olmasa gerek.

Antropolojinin devletçi söylemler ve özellikle ulus-inşası sürecince be
lirlenmesi, kadın konusunda farklı söylemlerin dışına çıkılm asına bir en
gel teşkil etm iştir. Bunun üstesinden gelmeye çalışan bir antropoloji ise 
son 10-15 yılda m üm kün olmaya başlam ıştır. Antropolojinin akdemik or
tam larda gelişm esinin ulus-devlet yaratm a sürecinde etkili b ir faaliyet ola
cağı fikrine dayanan Türkiye’deki antropoloji, “Türk kü ltü rü” kavram ının 
tekil bir olgu olarak yaratılm asına ve sürdürülm esine araç olm uştur. Bu 
ataerkil, milliyetçi ve tekil çerçeve içinde kadınlara ayrılan yer ise çok sı
nırlıydı. Türk olarak nitelendirilen grup “tek” ve "hom ojen” ise, “Türk ka
dını" da bu bağlam da hom ojen bir olgu olarak hayal ediliyor, anah tar keli
me “farklılık” değil, “aynılık” olarak karşım ıza çıkıyordu. Yukarıda andı
ğım perspektifler içinde, kültürün korunm ası anlam ında kurtarm a etnog- 
rafileri antropolojinin alan araştırm ası karakterini uzun süre belirlem iştir 
(Birkalan-Gedik 2005b).

Türkiye’deki akademik antropoloji çalışmaları ile feminist etnografyanın 
kesişimi söz konusu olduğunda, hatırlatm ak istediğim önemli bir nokta var: 
Siyaset biliminde feminist duruşun ne kadar önemli bir perspektif sağladığı
nı anlatan Serpil Çakırın (2001) sözünü ettiği bir bilinç ve duruş, antropolo
jide son zam anlarda görülmektedir. Feminist bilincin antropolojideki eksik
liğinde en önemli çerçeve Türkiye’de özgün ve özgür bir antropolojinin oluş
mamış olmasıdır. Esasen, antropolojinin kendini tanımladığı ve pratiklerini 
oluşturduğu çerçeve, Türkiye’de antropolojinin feminizmi hangi koşullar al
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tında dışladığı konusunda bize bazı ipuçları sunm aktadır. Daha önce de be
lirttiğim  gibi;

“Özgün antropolojiden anlatm ak istediğim, Türkiye’deki paradigm aların 
ve gerçekliğin bilincinde, hem kendi sorunsallarıyla ilgilenebilen, hem de 
bu sorunsallan uluslararası bir platform a taşıyarak varlığını gösterebilen 
bir araştırm a biçimidir. Özgür b ir antropolojiden anlatm ak istediğim ise, 
belirli diretm eler ve dayatm aların dışına çıkarak, "ithal” bilgiyi kes ve ya
pıştır metotuyla değil de sorgulayıcı bir bakış açısıyla kullanm aktır” (Bir
kalan-Gedik 2005b: 74).

T ürk iye’deki an tro p o lo jik  eserle rd e  en önem li ana liz  g rubu , özellikle 
1940’lar ve 1950’lerde “köy” olarak karşımıza çıkmıştır. Behice Boran’m Ma
nisa yörükleriyle yaptığı çalışması (1945), İbrahim  Y asanın Hasanoğlan ça
lışm ası (1955), N erm in E rden tuğ ’un Hal ve Sün köylerindeki çalışm ası 
(1956, 1959) kırsal antropoloji konusunda önemli çalışm alar arasındadır. 
Benzer çalışm alarda görüldüğü gibi, köye odaklı bu çalışmalar, şüphesiz ki, 
köy organizasyonunu ele alırken, ev, hane, aile ve akrabalık konularına ve 
kaçınılmaz olarak da bu kavram ların kesişimindeki kadın konusuna da eğil
mişlerdir. Ancak bu çalışm alar feminist antropologların vurguladıkları "top
lumsal cinsiyet” perspektifinden uzaktadır. İlginç olan ise Türkiye’de ve Tür
kiye’nin antropoloji(sin)de neredeyse bir "okul" olarak duran köy çalışmala
rının yükselişi ve düşüşü, antropolojinin “alan” sorununu da temsil eden bir 
öğe olarak karşım ızda d u rm ak tad ır (S irm an 1988, 1990, 1996; Delaney 
1998). Köydeki farklılıklar son yıllara kadar ele alınm am ıştır. Bu farklılıklar 
dinsel bazda olabildiği gibi, cinsiyet bazında da olm alıdır. David Shank- 
land’ın Alevi köyleri ile Sünni köylerini kıyaslayan çalışması, farklı dinsel 
pratikler içinde Stirling'in öncü çalışmasında vurguladığı “köy” kavramının 
çeşitliliği üzerinde önemli bir çalışm adır (Shankland 1998). Aynı bakış açısı 
ile köy konusunun antropolojik olarak çalışılm asında “cinsiyetlendirilm iş” 
etnografyalara ihtiyaç duyulmaktadır.

1960-1970 yıllarında yapılan çalışm alar ise sosyal problem lere odaklıdır. 
Antropologların alanları, köy m onografyalarından şehre doğru taşınmıştır. 
Mübeccel Kıray’m Ereğli (1964), Yasa’nm Ankara gecekondularındaki çalış
m alarında (1966) bahsedilse de genel olarak köy m onografyalarında veya şe
hir çalışm alarında “yeri geldiği” ölçüde kadından bahsedildiği görülmekte-
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dir. Anılan bu dönemlere feminist bir eleştiri getirmek gerekirse, 1940'lar ve 
1950’lerde oldukça sık yapılan köy monografyaları ya da 1960 ve 1970’lerin 
doğurganlık çalışmaları her ne kadar içlerinde bir kadın öğesini barındır
mışlarsa da, bunun feminizmin sürekli reddettiği “kadınları ekle ve karıştır” 
yöntemi olduğunun altının çizilmesi gerekir. Daha sonraki dönemlerde, aile, 
evlilik ve akrabalık gibi antropolojinin temel konuları üzerine yapılan çalış
m alarda da kadın yine kültürü oluşturduğu düşünülen eril bir bakış açısı 
içinde verilmiştir (Tezcan 1981, 2000). Yine “benzerlik” üzerinden yapılan 
çalışmalar, çağdaş feminizmin temelinde bulunan "farklılık” önerimiyle ör- 
tüşm em iştir. Neticede, antropologların ya da sosyal bilimcilerin kadın olm a
sı, sonuçta farklı bir durum  yaratm am ıştır (Birkalan-Gedik 2005b). Antro
polojinin son yıllardaki gözle görünür kıpırdanm ası içinde gündem ler de de
ğişmektedir. Örneğin 1990’larm ortalarından başlayarak gündemimize giren 
“projecilik” konusunun eleştirisini Yıldız Ecevit yapmıştır. Bu projeler aynı 
zam anda sivil inisiyatifler ve akadem inin de birer buluşm a alanı olmuş, fe
minizm, akademi dışına da taşınabilm iştir (Ecevit 1995), ancak eleştirilere 
de kulak vermek gerekmektedir.

Sosyal bilimlerdeki eleştirel perspektifler, Tekeli’nin de altını net bir şe
kilde çizdiği gibi yeni başlam ıştır (Tekeli 1988). Bu eleştirel perspektiflerin 
ele alınıp sindirilmesi ve harekete geçirilmesi ise vakit alacağa benzem ekte
dir. Öte yandan kadın araştırm alarından gelen ivmeye, antropolojinin (ve 
büyük ölçüde sosyal bilimler) direnişi de büyük bir engel olarak durm akta
dır. Ancak fem inist çalışm alar içinde bulunan zenginlik sosyal bilimlerin 
“norm atif” yapısının eleştirisini de sağlamıştır. Kandiyoti’nin belirttiği gibi 
“kadınları tarihsel, toplum sal, ekonomik ve politik aktivitelerde görünür" 
kılmıştır (Kandiyoti 1996: 4).

1990’larda kadın a raştırm aları perspek tifinden  yapılan a ra ş tırm a la r 
içinde, Türkiye’de araştırm a yapan ve araştırm ayı “yabancı” b ir dinleyici 
için yazıma aktaran araştırm acıların  sayısının arttığı gözlem lenm ektedir. 
Bu a ra ş tırm ac ıla r  için kuru lan  “halfie” (Abu-Lughod 1991) içinde bazı 
problem atikleri barındırm aktadır. Ne "içeriden" ne de “d ışarıdan” çalışm a 
durum u ne de “halfie”lerin antropolojik  pozisyonları tam  olarak Türki
ye’deki durum u ak tarab ilm iştir.10 Üstelik halfie kategorisi de "öteki” prob
lemini çözmeye yetm em ektedir. Özellikle Anglo-Amerikan sistem inde eği
tim  aldıktan sonra Türkiye'ye dönen araştırm acıların  pozisyonları, bu kez 
“Kimin için yazıyoruz?" sorusunun sorulm asını beraberinde getirirken bu
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soruya aranacak cevap temsil ve otorite konularından geçm ektedir (Birka- 
lan 2000a, b).

İşte bu noktada bazı kadın antropologların düşünüm sel b ir ses içinde 
yazdıkları görülm ektedir. Örneğin, İncirlioğlu-Onaran Türkiye'deki köylü 
kadını imgesinin çift yönlü bir anlam  taşıdığını ifade etmektedir: bir yanda 
güçlü ve bilge bir kadın varken diğer yanda çok çalışmış, yorgun, cahil ve 
boyun eğen bir kadın görülm ektedir (Onaran-İncirlioğlu 2001: 203). Köylü 
kadının güçlü imgesi Kemalist feminizm tarafından yaratılan bir imgedir ve 
bu imgenin kökeni İslam öncesi Orta Asya’da tasavvur edilen kadın imgesi
ne kadar uzanm aktadır. Onaran- İnciriioğlu'nun vurguladığı bir başka nokta 
ise Türk kadınının imgesinin yaratılm asında “düzenli” kalıplar yaratm a uğ
runa, düzenli olmayan bulgulardan vazgeçilmiş olm asıdır.11

Bu dönem ve sonrasında önemli olmaya başlayan konular arasında ka- 
dın-etnisite konusu ön plana çıkm aktadır. Etnisite konusunda değişen bakış 
açıları içinde yaklaşımlar getirilmeye çalışılmıştır. Ama bu, Kürt etnisitesi- 
nin dışında kalan etnik gruplar olmuştur. Gönül E rtem ’in doktora çalışma
sına dayalı araştırm ası Çerkez kadınlarının Türkiye’deki feminist gündem 
içinde nasıl ve ne şekilde gündem ler yarattıklarına odaklanm aktadır (Ertem 
1999). 2000’li yılların başında ise, Hale Bolak’ın orta sınıf ailelerde aile içi 
çalışması ise 1980’lerde Yıldız Ecevit’in yaptığı çalışm alarla yöntemsel ola
rak ve konu seçimi açısından benzerlik gösterm ektedir (Bolak 2002).

Teorik açıdan bakıldığında ise sosyal bilimlere fem inist etkinin açıkça 
görüldüğü İnsan, Toplum, Bilim  adlı eserde yayımlanan çalışmalar, özelde 
antropoloji, genelde sosyal bilimlerin uygulama alanlarında yeni bakış açıla
rı sunan yazıları bir araya getirmektedir. Feminizmle açık bir ilgi kurmayan 
Tayfun Atay’ın makalesi (1996) ve buna karşın özellikle fem inist metotu 
öneren Belkıs Kümbetoğlu’nun makalesi (1996) antropolojinin problematik 
alanlarına girerek sorunları ele alm aktadır. Atay dönüşüm sel olarak saha 
çalışmasındaki rollerinden söz ederkeh, Küm betoğlu’nun toplum sal cinsiye
ti merkez alarak 3'azdığı saha çalışmaları ilişkileri önemli soruları sorm akta
dır. Bu derlem ede Çakır (1995) ve İlyasoğlu’nun (1995) yazıları da kadın 
araştırm alarının sosyal bilimlerde neyi sorguladığını ve neyi görünür hale 
getirmeye çalıştığını göstermektedir.

2000’li yıllar ise; çeviri, özgün eser ve düzenelenen toplantılar bağlamın
da, daha verimli bir dönemdir. Tayfun Atay'ın misafir editörlüğünde yayım
lanan Folklor/Edebiyat özel sayısı “antropolojinin üzerinden ölü toprağı" at

Cogito, sayı: 58, 2009

Türkiye'de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek 319

mayı am açlam ıştır (Atay 2000). Özel sayıya birçok antropolog katkıda bu
lunm uştur. Diğer önemli gelişmeler arasında Antropoloji Derneği’nin düzen
lediği koferanslar yer alm aktadır. İlk ulusal konferans 2000 yılında, ikinci 
ulusal konferans ise 2004 yılında düzenlenmiştir. İkinci konferansta sunu
lan bildiriler sadece dünya antropoloji gündemini yakalamakla kalmamış, 
aynı zam anda antropolojide toplumsal cinsiyetin önemli bir analitik katego
ri olarak ele almıştır. Antropoloji Derneği tarafından 2007’de İstanbul'da dü
zenlenen I. Uluslararası Antropoloji Kongresi ulusalarası ve Türkiye’den ka
tılımcıları bir araya getirirken, özellikle Avrupa Birliği tartışm alarıyla birlik
te gündemimizde sıklıkla yer tu tan  “Avrupalılık” konusunda Avrupa Birliği 
dışında bir bağlam da ele almaya çalışmıştır. 2009 Nisan ayında toplanacak 
olan III. Kongresi ise Türkiye’nin değişim yıllarına odaklanm ıştır ve toplum 
sal cinsiyet ve feminizm konusunda birçok panel oluşturulm uştur.

Antropoloji içinde kısmen bir direnişle karşılaşan feminizmin, feminist 
antropolojinin gelecekte birçok şansı ve fırsatı bulunm aktadır. Bunlar din 
ve etnisite konusunda “farklılıkların” belirlenip çalışılması (özellikle Kürt ve 
Alevi kadınlarının, am a farklı milli aidiyetleri bulunan kadınların hayatları 
ve deneyimleri açılacak önemli kapılar olarak karşımızda duruyor); cinsiyet- 
lendirilmiş sınıf analizleri; köyün cinsiyetlendirilmesi; ve queer teori olarak 
belirginleşiyor. Bunun dışında elbette ki gündem konuları zengin: nam us ci
nayetleri, hem kırsal hem de şehirsel bağlamlarda, hem de etnisite ve ulus
çuluk çerçevesinde çalışılmayı bekliyor. Ama en önemli nokta, Sancar’ın ya
kın bir tarihte de belirttiği gibi sosyal bilimci olarak toplumsal cinsiyet pers
pektifiyle bakabilmek (Sancar 2006).

Öncelikle Türkiye’de fem inist harita içinde oldukça m arjinalleştirilm iş 
olan ama bu pozisyondan da çıkmaya başlayan Kürt ve Alevi kadınlar konu
sunu kısaca ele almak istiyorum. Kürt kadınını “devletsiz” olması sebebiyle 
feminist bilginin kenarında gören Shahrzad Mojab, Türkiye’deki fem inist 
hareket içinde Kürt kadınlarının m arjinelleştirilm esinden söz etm ektedir. 
Bu durum  "Kürtlere karşı Türk fem inistleri” şeklinde oluşm uştur. Mojab, 
Türk fem inistlerin sadece ataerkillikle değil, milliyetçilikle de problem leri 
olduğunu belirtm ektedir (Mojab 2005b).

1990’larda ortaya çıkmaya başlayan Kürt kadın kimliği ve buna bağlı ge
lişen Kürt feminist hareketi konusunda bir haritalandırm a çalışması yapıla
mamıştır. 1980’lerdeki farklılaşma sürecinde gözden kaçırılan Kürt kadınla
rın hareketi 1990'larda oluşmaya başlam ıştır. Yalçın-Heckman ve Pauline
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Van Gelder’in “90’larda Türkiye’de Siyasal Söylemin D önüşüm ü Çerçevesin
de Kürt Kadınları İmajı: Bazı Eleştirel Değerlendirm eler” (2000) ve San- 
car'ın (2001) “Türkler/Kürtler, Anneler ve Siyaset” adlı makaleleri bu alana 
ilişkin kimi değinm eler içeren bir çalışm a olarak kabul edilebilir. Ayrıca 
Açık’ın (2002) 1990’lı yıllarda yayım lanan Kürt kadın dergilerine ilişkin ana
lizi, Kürt kadın kimliğinin araştırılm ası açısından önemli görülm ektedir. 
Böyle bir haritalandırm a yapılması bir yana, “farklılık” üzerine hiçbir tole
ransı bulunm ayan Türkiye’deki antropolojik pratikler bağlam ında bakıldı
ğında durum un vehameti daha da fazladır. 1990’larda ve hatta 2000’li yılla
rın başında “Kürt” sözcüğü yerine “Kürtçe konuşan gruplar” ya da “Doğulu’ 
veya “Doğu” gibi muğlak ve örtük terimleri tercih eden sosyal bilimciler, ka
dın konusunu da bu terimlerin sınırlılığı çerçevesinde ele almışlardır.

Son yıllarda, Kürtleri çalışanların büyük bir çoğunluğu ya tam am en ya 
da kısmen Amerikan üniversitelerinde eğitim görm üştür. Bu da onları farklı 
araştırm a gündem lerine yöneltm iştir. Mesut Yeğen, 1920’lerin ortasından 
1980’lerin sonuna kadar Kürtler'in varlığını inkâr eden Türk devletinin, da
ha sonra K iirtler konusunda birşeyler yapm ak zorunda kaldığını belirtir 
(Yeğen 1996: 216). Yeğen’e göre Türk devletinin söylemi, batılılaşma, m er
kezileşme, milliyetçilik ve laiklik ekseninde olm uştur (Yeğen 1996: 226). Bu 
tür söylemsel bir üretim  de Türk akadem isinde Kürtler’in m arjinal durum u
nun yaratılm asında etkili olmuştur. Yine benzer bir şekilde Zeynep Gambet- 
ti’nin belirttiği gibi, Türkiye’nin dışında bulunm ak da K ürtler hakkında da
ha serbest konuşabilme olanağı yaratm ıştır (Gambetti 2006).

Yeşim Arat 1989 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kürt feministle
rin Kürtçe konuşm a konusunda Türk fem inistlerden  ayrıldığını be lirtir 
(Arat 2008: 414). Ancak bu durum  sadece basit bir dil meselesi olarak görül
memelidir. Necla Açık, Kürt feministlerin 1996-2000 yılları arasında Rozcı, 
Jujin, Jinı Jiyan 1998 adlı dergileri yayınladıklarını belirtir. Yaşamda Özgür 
Kadın (1998-2000), Özgür Kadının Sesi dergileri de yayınlanmış olsa da, Öz
gür Kadının Sesi devlet tarafından kapatılm ıştır (Açık 2002).

Öte yanda Yeşim Arat, bu dergileri “kızgın” dergiler olarak nitelendirir
ken, Kürt kadınlarının kızgınlıklarının nedeni ne olabilir? Türk feministleri 
ve devlet tarafından dışlandıklarını düşünen Kürt kadınlarının oluşturduğu 
Kürt feminizminin Türkiye’deki gelişimi de Türk devletinin Kürtlere ve Kürt 
kadın larına uyguladığı politikaya karşı geliştiği (M ojab 2005a, b; Wedel 
2005; Ahmetbeyzade 2007; Begikhani 20003) belirtilm ektedir. 1990'larda
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Kürt fem inistler ve Kürt kadınlarının etnik ve toplumsal cinsiyet kimlikleri
nin çatıştığı ve birleştiği noktalar bulunm aktaydı. Peki, fem inist hareket 
içinde farklılık politikası neydi? Kürt feministler, Türk feministlerin “bacı” 
söylemi içinde kendilerini küçüm sediklerini belirtirlerken, Türkiye’nin de 
emperyal bir güç olarak Kürt kadınlarını Kürt halkı gibi bastırdıklarını ifade 
ediyorlardı. Böyle b ir tarihsel süreç içerisinde, Türkiye’deki fem inizm in 
"farklılık'Tan tolare ederek, farklı etnik feminizmlerle diyalog kurması gere
kecektir. Feminist antropoloji ise, bütün farklılıkları kabul ederek, cinsiyet, 
devlet, milliyetçilik, kimlik konularının kesişiminde bir yön bulmak, alan 
araştırm aları yapm ak durum undadır. B urada yepyeni bir alan olarak da 
queer çalışm alar durm aktadır.

Sonuç
Buraya kadar fem inist etnografya konusunda anlatm aya çalıştıklarım , 

konuyu antropolojik-etnografik tem silivet sorunu açısından ele almak, “fe
m inist” b ir duruş taşım ak ve kültürel olgulara her toplum un kendi sorun
salları içinde bakabilm e yeteneğinin gerekliliği ile ilgili oldu. Savundu
ğum, hem antropolojide hem de kadın araştırm alarında gerekli olduğuna 
inandığım  fem inist etnografyanın uygulanm asıdır. Bu duruş da özünde üç 
ana konuyu ilgilendiriyor: Saha araştırm asının  ve epistem olojinin fem inist 
teoriyle ilgisi, farklı grupların  antropolojik olarak ele alınm ası ve feminist 
yazın.

Saha çalışması ve epistemolojiden söz edildiğinde, en önemli noktalar
dan birisi, “hiyerarşi” olarak ön plana çıkıyor. Burada sözünü ettiğim hiye
rarşi kavramı sadece toplumsal cins bazında değil, bilen ve bilinen, araştı
ran ve araştırılan gibi erke dayalı konuları da içeriyor ve bu veriler çerçeve
sinde örülm üş olan dinam ikler arasında nasıl hareket edebiliriz sorusuna da 
vurgu yapıyor. Bir tarafta erkek egemenliğine karşı durarak sahada bir du
ruş yaratm anın, deneyimin de bir öğrenme yöntemi olduğunu hatırlam anın 
ve saha dinam iklerini bu koşullar üzerinde oluşturm anın önemi ortaya çıkı
yor. Durumu biraz daha iyi betimlemek adına bir örnek vermek gerekirse, 
Günseli Berik hah dokuyan kadınlarla yaptığı araştırm ada (benzer düşünen 
araştırm acıları çoğaltabiliriz) araştırm asının “eşitlikçi” bir saha çalışması 
olduğunu belirtm ektedir (Berik 1996). Bu ilk başta olumlu bir yaklaşım ola
rak gözükse de, bence batılı anlam daki etnografyanın ve feminist etnograf
yanın da bir yanılgısı olduğu açıkça görülecektir. Çünkü etnografyada eşitlik
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değil, araştırıcının kaynak kişilerine göre “öğrenci” durum unda olması ge
rekmektedir. Eğer sahada bir hiyerarşi söz konusuysa, bu durum da araştır
macı daha alt bir konum da olarak işe başlamalıdır. Saha çalışm asında eşit
likten ziyade “a lt”ta olmayı kabullenen, “öğrenci” kadın araştırm acıların  
varlığı ve deneyimlerini bir kadın olarak ifade etmek, diğer kadınların duy
gularını da göstermek gerekmektedir. Bu duruş aynı zam anda sınıfsal bir 
duruşun da yansıması olarak ön plana çıkmaktadır. Sahada kurulan ilişki
ler, en başında, grubun belirlenmesinden tutun da, yazın aşam asına kadar, 
neyi seçip, neyi yazacağız, nasıl anlam  ilişkileri kuracağız sorularına kadar, 
yine sınıf ile bağlantılı noktalar olarak gözümüze çarpm aktadır.

Saha çalışmasına bağlı bir başka önemli nokta da uygulanan araştırm a 
tekniklerinin sorgulanmasıyla ilgilidir. Çünkü biz araştırm acılar bu teknikler 
arasında hareket ederek farklı köprüler kurmaktayız. “Neyi nasıl biliyoruz”, 
“bilgiyi nasıl elde ediyoruz” sorunsallarının karşılığında “deneyim lerin” ön 
planda olması gerektiğini kavrayarak, kadınların kendi seslerine yer verilme
sini sağlayarak, içerik analizlerinde anlam landırm aların kadınlar tarafından 
yapılmış ve yansıtılmış olmasına dikkat ederek, içerideki ve kişiler arasındaki 
faklılıkların bilincinde, farklı sosyal sınıfları, algılayışları ve güç farklılıklarını 
belirtmek durumundayız (Skeggs 1994, 1995). İşte bu noktada, Belkıs Küm- 
betoğlu’nun dikkat çektiği bir durum u vurgulamak istiyorum:

“kadın cevaplayıcıların, arkasına gizlendikleri ‘ben bilmem, kocam bilir' 
ifadesi b ir yandan kadınların bir yabancıya çekincelerini anlatırken, bir 
yandan da kadının herşeyin erkeğin bilgisi dahilinde olması gerektiğine ait 

kanısını da özetlem ektedir” (Kümbeloğlu 1996: 247).

Küm betoğlu “kadın” deneyim lerinin önem ini olduğu kadar, hem sahada, 
hem yazında ihtiyaç duyulan farklı kadın seslerini, başka kadınlar aracılı
ğıyla ve direkt olarak ortaya çıkarmanızı önemini de belirtmektedir. Üstelik 
bu sadece kadın kadına diyalogun ötesinde, “öteki" kadınların sübjektivitele
rini diyalogun daha geniş alanlarına taşım ak durum unda olduğum uzu da 
hatırlatm aktadır. Bu anlam da feminist etnografya, araştırılan kadın grupla
rının kimlikleriyle olduğu kadar, araştıran kadınların kimlik ve duruşlarıyla 
da ilgilidir. Sahada elde edilen bilgiler içinde boşlukları, “sessiz konuşm ala
rı” anlam landırm ak bunları ve diğer deneyimleri yazıya taşırken, farklı ve 
yaratıcı yazı formları geliştirip “eril” form undan uzaklaşmak, yeni retorik,
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ton ve stil aram ak gerekliliğini ön plana taşım aktadır. Küm betoğlu’nun altı
nı çizmiş olduğu nokta, daha önceleri de Anglo-Amerikan antropolojisinde 
“kadın” araştırm acıların iç seslerini duyurdukları ve “kültürü yazmak” kav
ram ına kadınları hangi koşullar altında ve ne şekilde dahil edeceklerini açık
lamaya çalışan feminist antropologların söylediklerini hatırlatm aktadır (Be- 
har 1993, 1995).

Feminist etnografyadaki bir diğer önemli konu ise yazındaki "form” so
runudur. Akademik çevrelerde üretilen eserlere bakıldığında hâlâ katı for- 
m atlar içinde yazılmış, “eril” tezler, akadem ik çalışm alar ve m akaleler bu
lunm aktadır. Bunlar kadınlar tarafından ya da kadınlar hakkında yazılmış 
olsalar dahi ataerkil form alar içinde tasarlanm ış ve oluşturulm uştur. Yazı
lan eserler bu form atm  dışında olduğu zaman ise "yeteri kadar” bilimsel ol
madığı için eleştirilmektedir. Bu görüşe göre deneyimler öznel gerçeklikleri 
vurgulam akta ve böylelikle de bilim sellikten uzaklaşm aktadır. Catherine 
Lutz’un yazdığı “Teorinin Cinsiyeti” isimli makale, kadın yazınının daha az 
değerli olduğunun düşünülm esinin altının çizilmesiyle ve bunun genel ola
rak yazma bir tehdit olduğunun düşünülm esinin belirtilmesiyle başlar (Lutz 
1995: 255). Eril form ların dışında yazanlar bir şekilde dışlanmıştır; çünkü 
yazın, aynı sanat gibi, “eril” olarak kodlanmıştır. Duyguların ifadeleri, fikir
lerin ifadeleri kadar önem  taşım am aktadır (Lutz 1990). Form konusunda 
vurgulam ak istediğim son nokta, hangi deneyimlerin hangi okuyucu kitlesi 
için yazıldığının da önemli b ir belirleyici olduğudur. Araştırm alarını Türki
ye’de yapan, ancak daha çok Türkçe dışında bir dilde yayın yapan araştır
m acılar ile Türkiye'de yaşayıp Türkçe yayın yapan araştırm acılar ele alındı
ğında, seçilmiş olan gruptan başlayarak saha deneyimlerinin yansıtılma se
çeneklerine kadar belirgin fak!ılıklar gözlemlenmektedir. Bu araştırm acılar 
farklı duruşlara sahiptirler.

Bu noktada, feminist etnografyanın başarılı b ir etnografya olabilmesinin 
ancak feminist teoriyle antropolojinin el ele ve bir arada yürüm esine bağlı 
olduğunu düşünüyorum . Kadın çalışm alarında oluşm uş olan potansiyelin 
antropolojiye taşınması, antropolojinin de başlamış olduğu m etota dair sor
gulam anın kadın araştırm aların ı etkilem esi kaçınılm azdır. Ataerkil, Batı 
odaklı antropoloji yerine özgünleştirilmiş bir antropoloji yaratm a çabaları
nın arttırılarak, akadem i ile sivil inisiyatiferin kesişen yollarının sağlam laştı
rılması gereklidir. Türkiye’deki sessiz bir feminist diyalogun "ses”lendirilme- 
si, bu konunun tartışılm ası gereği önem kazanm aktadır. Kadın araştırm ala-
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rı bölümlerindeki feminist teori ve metot üzerine verilen derslere ek olarak, 
“toplumsal cinsiyet ana akım ” bilinciyle bir eğitim verilmesi kadın araştır
malarıyla sosyal bilimlerin yolunu kesiştirecek olan yöntem lerden birisi ola
rak görünmektedir.

Feminist etnografiye dayalı çalışm alar üretilm ek isteniyorsa, kadınların 
güç alanlarına girilmesi ve “eril örgünlükler” içinde yazılan m etinlerin öte
sinde fem inist etnografyaların yazılması ve artm ası gerekiyor. G ruplar ve 
türler arasındaki geçişkenliğin farkında olarak, popüler kültürden ev ziya
retlerine, kadınların dil kullanım ından kadınların egemen olduğu sanatsal 
form lara uzanıp kadın deneyim lerini ve üretim lerini yakalam ak ve gözle
mek gerekiyor. Buradaki esas problem, Ecevit'in de vurguladığı gibi, teorik 
katkıların “gereksiz" görülmesi ve ikincil plana itilmesinden kaynaklanıyor 
(Ecevit 1996). Ayrıca, yine kuram  bağlam ında klasik kalıpları yıkabilmiş, 
kendini “feminist kuram" içinde ele alan araştırm acı ya da akademisyen sa
yısı da yeterli görülmemektedir. Tartışm aların eksikliği ya da seyrekliği de 
bu durum a katkıda bulunm aktadır. Ayrıca sorgulam a eğiliminin de eksikliği 
ön plana çıkmaktadır.

Ancak, feminist antropolojinin icrası konusunda birçok feministin ele al
dığı ve benim  de üzerinde durm aya çalıştığım “farklılık” konusu, aynı za
m anda sorunsal bir alanı da işaret edebiliyor: Feministlerin feminizm konu
sunda hemfikir olmayışları, kendi aralarında da bir erk mücadelesi içinde 
olabilme durum ları, farklılıkların ne şekilde, hangi kuram sal çerçevede ele 
alınması gerektiği sorusunu gündeme getiriyor. S irm an’m da belirttiği gibi, 
feministler, “tutarlı ve devamlı bir politika yürütem edi”kleri gibi (Sirman 
1989: 22), kendi aralarında da kopukluklar yaşadılar. Bilgi erişimini ve pay
laşım ını sağlayam adılar. Bu noktada farklılıkları bizzat kendisi yaşam ış 
olan Kimberle Crenshaw’m yaklaşık 20 yıl önce ortaya attığı “kesişimsel- 
\ik”(intersectionality) yaklaşımı bir açılım olarak görülebilir. Kesişimsellik 
teorisi, yani kabaca sosyal ilişkilerin ve sosyal kimliklerin çoğul boyutları 
arasındaki ilişki, özellikJe siyah Amerikan kadın hareketinin önemli bir bile
şeni olarak eleştirel perspektifleri barındırm aktadır. Crenshaw’m ırk ve top
lumsal cinsiyet bağlam ında "kavşakları" ele alışından 20 yıl sonra, bu kav
ram acaba Türkiye’deki feminist çalışm alar için gelecek vaat eden bir kav
ram  olarak kullanılabilir mi? Sorularla başladığım bu yazıyı, bu soruyu so
rarak bitirmek istiyorum.
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Notlar
1 Burada yayımlanan makale çeşitli toplantılarda ve konferanslarda sunulan farklı metinlerin 

birarava getirilmesiyle oluştu. İlk kez, Van’da Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda, organize 
ettiğim ve yönettiğim panelde 2003 yılında “Türkiye’de Feminist Antropoloji Yeri ve Zama
nı” başlığıyla sunuldu. Bizler panel başlığını feminist diyalogların ve köprülerin eksikliğini 
vurgulamak adına, “1990’lar Sonrasında Türkiye Kültürel Çalışmalarında Feminist Mono- 
Divaloglar” olarak önermiştik, ama düzenleyiciler bizlere danışmadan "Kültürel Çalışma
lar, Sosyoloji ve Antropolojide Kesişen Yeni Yöntem ve Sorunsal Arayışları” olarak değiştir
diler. Bu panelde farklı disipliner çıkış noktalarından haraketle genelde 1980 sonrasında, 
ama özellikle 1990’lı yıllarda ivme kazanan feminist açılımları ortak bir şemsiye altında in
celemeyi hedefliyorduk. Panelde sunumlarıyla oturumu zenginleştiren Nazan Haydari, Mü
ge İplikçi ve Ümran Kartal’a teşekkür ederim. Ayrıca, panelimize gelerek her zamanki seve
cenliği ve nezaketi ile büyük katkılar sunan Prof. Dr. Yıldız Ecevit’e teşekkür ederim. 2004 
yılında Yeditepe Üniversitesinde "Türkiye’de Kadın Çalışmaları: Teori, Yöntem ve Uygula
ma” başlığıyla düzenlediğimiz paneli Prof. Dr. Yıldız Ecevit yönetti. Panele Prof. Dr. Yıldız 
Ecevit, Doç. Dr. (şimdi, Prof. Dr.) Belkıs Kümbetoğlu, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Yrd. Doç. 
(şimdi Doç. Dr.) Serpil Çakır ve Yard. Doç. (şimdi Doç. Dr.) Hande Birkalan (Gedik) katıldı. 
Böyle bir toplantıyı düzenleme fikri, panelistlerle daha önceden kurulmuş olan diyaloglar 
aracılığıyla Türkiye’de yapılmakta olan kadın çalışmalarını ve akademi içindeki ve dışında
ki feminizmleri irdelediğimizde oluşan ortak kaygılar, düşünceler, öneriler çerçevesinde şe
killenmişti. Bu makalenin bir başka şekli de, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet seminerinde 2005 
yılında "Feminist Antropoloji” başlığvla sunuldu. Prof. Dr. Mehmet Ecevit ve Prof. Dr. Yıl
dız Ecevit'e davetleri için teşekkür etmek isterim. Feminist antropoloji ve kadın kültürü ça
lışmalarını odak alan bir bildirim de Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölümü'nün 
2006 yılında düzenlediği Women and/in Culture adlı konferansta "Feminist Anthropologv” 
başlığıyla İngilizce olarak sunuldu. Konferansı organize eden Prof. Dr. Günseli İşçi ve Doç. 
Dr. Dilek Direnç’e teşekkür ederim. Buraya alınan hali ile metin, üzerinde çalışmakta oldu
ğum kitap metninden oluşturulmuştur; eksiklikler ve hatalar ise tamamen bana aittir.

2 Burada beni özellikle heyecanlandıran sosyal bilimci iki feminist bilim kadının feminist ku
ram gerekliliği konusunda yazdıklarına dikkat çekmek isterim: Şirin Tekeli, 1988b. "Kadın
lar ve Sosyal Bilimler,” Kadınlar İçin: Yazılar (1977-1987). İstanbul: Alan Yayıncılık, s.: 387- 
398. Yıldız Ecevit, 1996. "Türkiye’de Kadın Çalışmaları: Durum, Sorunlar ve Gelecek,” Aka
demik Yaşamda Kadın: Türk ve Alman Üniversitelerinde Kadın Kariyerlerinin Karşılaştırılma
sı. Hasan Coşkun (Haz.). Ankara: Türk Alman Kültür İşleri Kurulu, s: 319-336.

3 Burada "çeşitlenme” sözcüğünü önemli buluyorum. Nasıl ki tek bir antropolojik kuram ya 
da pratikten bahsedemiyorsak, tek bir “feminist antropolojiden de bahsedemeyiz. Çeşitlen
melerin antropoloji içindeki uygulama alanlarına örnek olarak ise en başta "çok siteli et
nografya, tarihe yapılan vurgunun artması ve kültürlerin biricikliğinin (kültürel görecelik 
durumu değil) tanınmasıdır.

4 Queer sözcüğünün disipliner kullanımı açısından Türkçede tam oturmuş bir karşılığı yok. 
Îngilizce-Tüıkçe sözlüklerde, daha çok “acayip”, "garip”, “homoseksüel”, "sahte”, "tuhaf”, 
“yadırganan” gibi farklı anlamlar karşılığında kullanılıyor. Türkçe metinlerde ise “queer” 
olarak bırakılıyor. “Normallik” kavramına tezat olarak ortaya çıkan “queer teori” normatif
lik durumunu, heteroseksüellik durumunu; sosyalleşme ve cinsel kimliğin etkilerini sorgu
luyor. Argoda ise queer karşılığı olarak “o biçim”, “ibne” ve “puşt” gibi terimler de üretil
miştir. Türkçede henüz tam bir karşılığı oluşturulamayan bu terimi şimdilik “farklı olan” 
ya da "normatif olmayan” anlamında ve İngilizcede yazıldığı şekliyle kullanıyorum.

5 Bu bölümde, kadın hareketi, kadın aktivist hareket, kadın yayıncılık, kadın çalışmalarının 
oluşumu vs. bağlamlarında ele aldığım bölümün tamamını yer sıkıntısı nedeniyle buraya
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alamıyorum. Ancak, ilk etapta kaynakçadaki şu makaleler önerilebilir: Nükhet Sirman, 
1989, “Feminism in Turkey: a Short History,” New Perspectives on Turkey (3/1): 1-34; Fat- 
magül Berktay, (Haz.) 1992, "Türkiye’de Kadın Araştırmaları 1980-1990,’’ Kadınların Belleği 
içinde. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. İstanbul: Metis, s: 131-136; Fat- 
magül Berktay, 1994. 18-27. Fatmagül Berktay, 1994. "Türkiye’de Kadın Hareketi: Tarihsel 
bir Deneyim,” Kadın Hareketinin Kurumsallaşması: Fırsatlar ve Rizikolar içinde. (Çev.) Me
ral Akkent. İstanbul: Metis, s: 18-27; Fatmagül Berktay, 2003. “Osmanlı’dan Cumhuriyete 
Feminizm,” Tarihin Cinsiyeti içinde. İstanbul: Metis Yayınları, s: 88-111; Sibel Erol, 1992. 
"Feminism in Turkey,” New Perspectives on Turkey (8): 109-120; Yeşim Arat, 1992 [1995], 
“1980’ler Türkivesinde Kadın Hareketi: Liberal Kemalizmin Radikal Uzantısı,” Türkiye’de 
Kadın Olgusu içinde. (Haz.). Necla Arat. İstanbul: Sav, s: 75-95; Deniz Kandiyoti, 1996. 
“Contemporary Feminist Scholarship and Middle East Studies,” Gendering the Middle East 
içinde. (Haz.) Deniz Kandiyoti. New York: Syracuse University Press, s: 1-27; Sancar, Ser
pil, 2009. "After Two Decades of Movement: Consiredaritons on Successes and Failures of 
Feminism in Turkey,” Ist Euroepan Conference on Politics and Gender’da sunulan bildiri. 
21-23 Ocak, Belfast -  İrlanda, www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/documents/sancar.pdf 
(Siteye giriş tarihi 10 Şubat 2009).

6 Burada "kadın” kavramının o dönemin söylemi içindeki yetersizliği açıktır. Bir yandan tekil 
olarak kurgulanan kadın kavramı, başka durumlarda çoğula dönüşmüş gibi gözükse de, tek 
bir "Türk kadını” kimliğinden bahsedilmektedir.

7 Ecevit burada "kadın araştırmaları”, “kadın çalışmaları” ve "kadın incelemeleri” arasındaki 
farklılıklara gönderme yapmaktadır. Ecevit bu terimlerin hepsinin araştırma pratiği ve ku
ramsal olarak feminist kuramı kullanmadığı için "kadın çalışmaları” terimini kullanmanın 
daha doğru olduğunu belirtmektedir.

8 Burada "evde antropoloji” kavramını antropolojik bir değer yargısı ya da bunun eksikliğini 
belirtmek için kullanmıyorum. Burada dikkat çekmek islediğim nokta, uzağı ve egzotiği 
araştıran İngiliz ve Kuzey Amerika antropoloji geleneklerinin aksine, Türkiye’de antropolo
ji, klasik antropoloji söylemlerindeki "ben” ve "öteki” paradigmasının aksine Türkosantrik 
bir bakış açısı ile "kendi” olanı araştırmakla başlatılmıştır.

9 Halta bu söylemlerin misöjinist olduğunu belirtilmiştir. Bkz. Kaynakçada Fox makalesi.
10 Globalleşme sürecinde, kuramlarla ve pratiklerle tanışmak daha farklı bir hal almıştır. Son 

yıllarda yurt dışında eğitim alan araştırmacıların sayısında artış vardır. Üniversitelerde de- 
artısıyla, eksisiyle-batı odaklı disipliner formasyon verilmekte; sosyal bilimler kuramları ile 
Amerika’da yolları kesişmeyenler, çeviriler ya da özgün eserler ile Türkiye’de tanışmaktadır
lar. Bu durumda "halfie kim” sorusunun sorulması daha da önem kazanmaktadır.

11 Onaran-İncirlioğlu argümanlarını bir tür “takipçi (precursory) etnografya” bağlamında şe
killendirmektedir. Onaran İncirlioğlu araştımasını 1986 yılında, İngiliz antropolog Paul 
Stirling'in 1950’lerde ve 1960’larda araştırma yaptığı Kayseri yakınlarındaki Sakaltutan ve 
Elbaşı'da gerçekleştirmiştir.
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Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası’nda 
Irkçılık ve Cinsiyetçilik*

İMGE ORANLI

Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin birbirlerini kurdukları noktada bedene dair 
ürettikleri söylemleri analiz etmek onyıllardır feminist kuram ın önemli so
runsallarından birini oluşturm akta. Bu makalede, günüm üzde çokça tartışı
lan bu konuya Avrupa'nın sömürgeci dönem inden örneklerle tarihsel bir ar- 
kaplan sunacak, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin b iraradalığının ondokuzuncu 
yüzyıl Avrupası'nda hangi figürler üzerinden işlediğini ve nasıl temsil edildi
ğini göstermeye çalışacağım. Bu tür bir tarihsel-kuramsal çerçeve kurm ak
taki amacım, bu cinsiyetçi-ırkçı dinam iğin sınıfsal, etnik ya da dinsel farklı
lığın ayrımcılığa dönüştüğü her noktada ortaya çıktığını vurgulayarak bu
nun bir iktidar kurm a m ekanizm ası olarak sömürge Avrupası'nm coğrafi ve 
tarihsel sınırlarını aştığını vurgulamaktır. Çünkü böylesi bir yaklaşım Türki
ye’de feminist hareketin özellikle 90'larda Kürt kadın hareketinin eleştirile
riyle birlikte tartışm aya başladığı cinsiyetçi ve ırkçı pratiklerin iç içeliğine 
dair örnekleri analiz edebilmemizi kolaylaştıracaktır.

Viktoryen dönem de cinsellik  ve anti-semitizm:
K anndeşen Jack ve Fahişe
Foucault Cinselliğin Tarihi’nin ilk cildinde Viktoryen dönemin cinsellik 

söylemini tarihselliği içinde irdeler. Cinselliğin bastırılm asını örgütleyen 
söylemler Viktoryen dönem in en belirgin unsurlarından biri olarak onyedin-

* Bu makalenin ana fikri Sander Gilman’ın adı geçen iki farklı makalesinin feminist bir oku
ması sonucu geliştirilmiştir.
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