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Önsöz ve Teşekkür
Bu kitabın esas konusu toplumsal cinsiyet tarihçilerinin neler
yaptıklarıdır. Bu kitap toplumsal cinsiyetin bir tarihi olmaktan ziyade, alandaki yaklaşımları ve bunların gelişimlerini konu alıyor ve
toplumsal cinsiyet tarihçilerinin ilgi gösterdiği kimi tarihsel konuları masaya yatırıyor. Kitap boyunca toplumsal cinsiyete ya da erkek veya kadın olmanın ne anlama geldiğine ilişkin anlamlara ve
beklentilere odaklanmaya çalıştım. Kadın tarihçiliği alanındaki ba
zı konulara ve bunların toplumsal cinsiyet tarihine katkılarına değinilse de, elinizdeki bir kadın tarihi kitabı değildir. Bu çalışmanın
esas amacı, belli bir tarih eğitimi almış olsa da öncesinde başlı başına bir alan olarak toplumsal cinsiyet tarihiyle karşılaşmamış kişiler için olduğu kadar, diğer disiplinlerde kadın ve toplumsal cinsiyet konularını çalışmış ama tarihçilerin bu konulara nasıl yaklaştığını öğrenme fırsatı bulamamış kişiler için de konuya bir giriş sağlamaktır. Kitapta kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi araştırmacıları
arasında ortaya çıkan belli ihtilaflar ele alınıyor, toplumsal cinsiyet
tarihi çalışmalarındaki bazı çetrefil meselelere dair genel bir değerlendirme sunuluyor ve alandaki yeni yönelimler inceleniyor. Bu
açıdan, ileri düzey okurların ve akademisyenlerin de böyle bir genel bakışı değerli bulabileceklerini düşünüyorum.
Birinci bölüm, “toplumsal cinsiyet”, “tarih” ve “feminist tarih”
terimlerinin temel bir tanımını sunuyor. Toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin kadın tarihçiliğinden başlayan gelişiminin izini sürüp akademik dünya üzerindeki eşitsiz etkisini ele alıyor. İkinci bölüm,
cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı ayrıntılandırıp,
beden ve cinsellik tarihlerini masaya yatırıyor. Üçüncü bölüm, toplumsal cinsiyetin ırk ve sınıfla kesiştiği noktaları başta kölelik ve
sömürgecilik olmak üzere diğer konulardan örneklerle ele alıyor.
Dördüncü bölüm, okuru erkek ve erillik çalışmalarıyla tanıştırıyor,
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konuya farklı yaklaşımları ele alıyor ve hem belirli bir tarihsel dönemde anlaşıldığı ve pratiğe döküldüğü çeşitli şekilleri hem de zaman içinde değişen erkeklik kavrayışlarını vurguluyor. Beşinci bölüm, toplumsal cinsiyet tarihçilerinin, genel olarak tarihçiler için
temel nitellikte olan sorunlara nasıl katkılar sunduğunu örneklendiriyor. Özellikle de sömürge fetihleri, devrimler, milliyetçilik ve
savaş konularına odaklanıyor ve 17. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan
örnekleri masaya yatırıyor. Altıncı bölüm ise tarihte toplumsal cinsiyet araştırmalarına yaklaşımlardaki bazı ihtilafları inceliyor ve
okuru yeni yönelimlerden bazılarıyla (öznelliğe psikanalitik ve diğer yaklaşımlar ile ulus ötesi ya da küresel tarihler gibi) tanıştırıyor.
Ayrıca kitapta ele alınan diğer meselelerden ve konulardan bazılarını genel bir değerlendirmeye tabi tutuyor ya da bir kez daha hatırlatıyor.
Elinizdeki kitap hem akademisyenlerin alandaki yaklaşımlarını sentezlemeye hem de toplumsal cinsiyet tarihçilerinin ilgilendiği belli konularda tarihçilerin tutumlarına dair epey ayrıntılı örnekler sunmaya çalışan katılımcı bir değerlendirme olarak yazılmıştır. Böyle bir kitabın toplumsal cinsiyet tarihçiliği kadar çeşitli
ve zengin bir inceleme alanındaki her şeyi kucaklaması mümkün
değildir. Bu nedenle, okuru toplumsal cinsiyet tarihçilerinin ne tür
sorular sordukları ve bunları nasıl cevaplandırdıkları konusunda
fikir sahibi yapmaya çalıştım. Metinde ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Britanya hakkındaki çalışmalardan yararlanmakla birlikte,
dünyanın başka bölgelerinden örnekler de sunmaya özen gösterdim. Kendi çalışmalarım modern tarih, özellikle de 19. ve 20. yüzyıl üzerine uzmanlaştığından, kitabın odak noktasında da çoğunlukla bu dönem var. Gelgelelim 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar
geniş bir dönemi çalışan akademisyenlerin imza attığı heyecan
verici çalışmalardan bazılarını da değerlendirmeye aldım. Okurun
çeşitli bölgelerden ve/veya ülkelerden ve zaman aralıklarından belli konuların tarihleri hakkında fikir sahibi olması arzusundayım; bu
tür örnekler tarihsel bağlamdan kopuk görünebilirse de (bunun
tek bir nedeni var, o da bunlara diğerleri kadar aşina olmamamız),
okurun yine de bu örneklerden yola çıkarak, toplumsal cinsiyet
tarihçilerinin kendi araştırmalarında keşfettiklerinden bazı dersler
çıkarabileceklerini umuyorum.
Yıllardır eserleriyle bana ilham vermiş olan sayısız feminist
tarihçiye şükran borçluyum. Hepsini burada ismen sıralamam
mümkün değil, zaten eserlerinin özel olarak zikredilmiş olmasını
gerekli bulacaklarını da sanmıyorum. Fakat bu tarihçilerden pek
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çoğu kitabın sonunda yer alan konularına göre sıralanmış okuma
listesinde yerini almıştır. Ayrıca yayınevim Polity’deki Andrea
Drugan’a bilhassa müteşekkirim, zira örnek bir editör olarak destekleyici, teşvik ediciydi ve çeşitli taslaklara veya sorulara ânında cevap
verdi. Keza kitabın tashihinde muazzam ve gerçekten faydalı bir iş
çıkaran Justin Dyer’a da teşekkür borçluyum. Ayrıca Polity’nin
isimsiz kitap hakemlerine ve Londra’daki dostlarım Catherine Hall,
Keith McClelland ve Bill Schwarz’a kitap üzerinde çalışırken kaygılarıma kulak verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Sue
Juster’a sömürgeci Kuzey Amerika’da toplumsal cinsiyet üzerine
ilgi çekici akademik çalışmalardan örnekler sunduğu için özel bir
teşekkür borçluyum. Hepsinden öte, Guenter Rose’a sabrı ve desteği için ve bu kitabı yazmanın beklediğimden çok daha zor ve
karmaşık bir iş olduğunu anladığımda zuhur eden endişeyle karışık
panik halime katlandığı için teşekkür ediyorum.
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1
Neden Toplumsal Cinsiyet Tarihi?
Bu kitabın başlığında sorulan, “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği nedir?” sorusunu cevaplarken, okuru toplumsal cinsiyetin hem bir tarihi olduğuna hem de tarihsel açıdan anlam
ifade ettiğine ikna edeceğimi umuyorum. İlk adım olarak,
gün gibi aşikâr görünebilecek ama aslında karmaşık olan sorunu ele almalıyız: Toplumsal cinsiyet tarihinden önce, bizatihi tarih nasıl ele alınmalıdır?
Tarih, geçmiş hakkındaki bilgilerden oluşur. Bu demektir ki, tarih geçmişe ilişkin araştırmacılığın ürünüdür. Bu
noktada, okurun merakını, “Tarih geçmiş değil midir?” sorusu
celp edebilir. Aklıselim bize der ki, tarihle ilgilenen biri bugünden önce yaşanmış olaylarla ilgilenmektedir. Ama geçmişin, tarih araştırmaları –tarihçilerin ürettiği bilgi– tarafından yeniden inşa edildiğini atlamamak önemlidir. Dolayısıyla
üretilen bilgide, yeniden inşa süreci hayati önem taşır. Geçmiş hakkında bildiklerimiz tarihçilerin sordukları sorulara
ve bu soruları nasıl cevaplandırdıklarına bağlıdır. Tarihçilerin
odaklandıkları alanlar nelerdir? Geçmişi incelerken neleri
önemli görmüşlerdir? Bu hadiseleri nasıl incelemişlerdir?
Gün ışığına çıkardıkları delilleri nasıl yorumlamışlardır? Kar
maşıklığın bu kadarı yetmezmiş gibi, bizatihi bu sorulara
verilen cevaplar da zaman içinde değişmiştir. Tarihçiler tarihin dışında değildir, bilakis onların hamurunu da tarih yoğurur; içinde yaşadıkları ve çalıştıkları siyasal, kültürel, top15

lumsal ve ekonomik iklim tarafından şekillendirilir. Dolayısıyla tarihin kendisinin de bir tarihi vardır. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tarihi konularını irdelemeye başlamadan önce bu arka planı akılda tutmak önemlidir.
Tarihçiler konularına yaklaşımlarında dün olduğu gibi
bugün de farklılık sergilemelerine karşın, hepsi şu varsayımı
kabul edecektir: İnsanların hayatlarını idame ettirdikleri koşullar ve bu koşulları şekillendiren toplumlar zaman içinde
değişir. Bu değişiklikler çok ve çeşitlidir, ayrıca dönüşümlerin gerçekleşme hızları da değişkendir. Ama değişim ya da
dönüşüm varsayımı tarih araştırmaları için temel niteliktedir. Gelgelelim tüm tarih çalışmaları değişikliklerin çetelesini çıkarıp açıklamasını sunmaz. Bazı tarihçiler olayların ve
belli süreçlerin bir toplumu ya da toplumun bir veçhesini
dönüştürmekte ne kadar kilit önemde olduğunu göstermekle ilgilenirken, bazıları zaman içindeki süreklilikleri üreten
süreçleri irdelemeye meraklıdır; yine başka bir kesimse geçmişte belli bir dönemde ya da yıl aralığında hayatın veçhelerini tasvir eden projelere ilgi gösterir. Bu tarihçiler başlı başına değişime odaklanmıyor olabilir, ama gün ışığına çıkardıkları ve yazılarına konu ettikleri yaşamların temel niteliklerinin zaman içinde gerçekleşen toplumsal ve kültürel süreçlerin ürünü olduğunu varsayarlar.
Toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin temelindeki anafikir
şudur: Kadın veya erkek olarak tanımlanmanın ne anlama
geldiğinin bir tarihi vardır. Toplumsal cinsiyet tarihçileri kadınlar ile erkekler arasındaki algılanan farklarla, ilişkilerinin
yapısıyla, kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyetli varlıklar olarak kendi iç ilişkilerinin doğası bağlamında zaman
içindeki değişikliklerle ve tek bir toplumun geçmişteki belli
bir dönemde sergilediği çeşitliliklerle ilgilenirler. Bu farkların ve ilişkilerin nasıl tarihsel olarak üretildiği ve dönüştürüldüğüyle ilgilenirler. Daha önemlisi, toplumsal cinsiyetin
tarihsel açıdan önemli olay ve süreçlere etkisini konu edinirler. Toplumsal cinsiyet tarihçilerinin dertlerini ve tarihi nasıl
toplumsal cinsiyetli “kılmayı” başardıklarını daha eksiksiz bir
16

şekilde irdelemek için “toplumsal cinsiyet” [gender] teriminin anlamına kafa yormak hayatidir.
Araştırmacılar toplumsal cinsiyet kavramını kadınlar ile
erkekler, eril ile dişi arasında var olduğu düşünülen farkları
ve bunlar hakkındaki fikirleri belirtmek için kullanır. “Toplumsal cinsiyet” teriminin tanımındaki temel fikir, bu farkların toplumsal olarak inşa edildiğidir. Erkek olmanın ve kadın
olmanın ne anlama geldiği, erillik ve dişilik tanımları ya da
anlayışları, erkek ve kadın kimliklerin temel nitelikleri, bunların hepsi kültürün ürünleridir. Neden “cinsiyet” terimi yerine “toplumsal cinsiyet” terimini kullanıyoruz? Neden erkekler ile kadınlar ya da eriller ile dişiler arasındaki farklardan cinsiyet farklılıkları olarak değil de toplumsal cinsiyet
farklılıkları olarak bahsediyoruz? Son yıllarda, bir sonraki
bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere, cinsiyet ile
toplumsal cinsiyetin eşanlamlı olduğu düşünülmekte ve bu
ikisi popüler söylemde sık sık münavebeli olarak kullanılmaktadır. Oysa “toplumsal cinsiyet” terimi ilk başlarda feminist araştırmacılar tarafından cinsiyet farklılığının kültürel
inşası anlamında kullanılmıştı ve “doğal” ya da “biyolojik”
farklılık anlamına geldiği düşünülen “cinsiyet”ten farklı olduğu vurgulanmıştı.
20. yüzyılın son yıllarına gelmeden, kadın ve toplumsal
cinsiyet araştırmalarının antropoloji, tarih ve sosyoloji dahil
olmak üzere çeşitli disiplinlere etkisi artıp güçlenmeden
önce; erkekler ile kadınlar arasındaki farkların doğadan kaynaklandığı ve bu “doğal farklar”ın kadınlar ile erkeklerin toplumsal konumlarındaki ve toplumsal ilişkilerindeki gözlemlenen farkları, dünyada var olma tarzlarını ve çeşitli iktidar
biçimlerinde aralarındaki farkların sebebi olduğu ya da bu
farkları izah ettiği halk arasında yaygın bir kanıydı. Bir o kadar önemlisi, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin hiyerarşik doğası sorgulanmıyor, öylece kabul ediliyordu. Kadınlarla erkekler arasındaki çeşitli farkların kültürün ürünü değil, doğal olduğu varsayımı; araştırmacıların toplumsal cinsiyetin bir tarihi ya da tarihleri olduğunu ve tarih açısından
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önem arz ettiğini düşünmeye başlamaları için belli tarihsel
koşulların oluşması gerektiği anlamına geliyordu.
Toplumsal cinsiyet tarihçiliği kadın tarihçiliği alanındaki
araştırmalara ve tartışmalara yanıt olarak gelişti. Bir çalışma
alanı olarak ancak 1960’ların sonunda yüzünü göstermeye
başlayan kadın tarihçiliği 1970’lerde tam anlamıyla gelişmiş
ve toplumsal cinsiyet tarihinin hayati bir bileşeni olarak bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Fakat bunun öncesinde de
kadın tarihleri yazılmıştı, bu yüzden bu alanın 1960’lardan
sonraki gelişimi bir yeniden canlanma ya da yeniden doğuş
olarak görülebilir, yeter ki bu canlanmanın bir akademik çalışma alanı olarak şekillenmesini teşvik eden yeni bir bağlamda yaşandığını unutmayalım. 20. yüzyıldan önce yazılan kadın tarihleri genellikle kraliçe ve azize gibi simalarla alakalıydı. Sıradan kadınların yaşamları çoğunlukla kayda alınmıyor,
es geçiliyordu; tek istisna, 20. yüzyılın ilk yarısında yazan
çağdaş kadın tarihçiliğinin birkaç önemli selefinin çalışmalarıydı. Bu önemli isimler arasında Britanya’dan Eileen Power,
Alice Clark ve Ivy Pinchbeck ile ABD’den Julia Spruill ve
Mary Beard ilk akla gelenlerdir. Onların çalışmalarını saymazsak, meslekten tarihçiler kadınların anne, eş, hizmetkâr,
işçi ve tüketici olarak faaliyetlerini tarihle alakasız şeyler olarak görüyorlardı. 1960’ların sonu ve 1970’lerden önce yazılan kadın tarihleri genellikle dönemin profesyonel ya da popüler tarihleriyle bütünleştirilmiyordu.
Neden kadınlar “ana akım tarihçiler” tarafından görmezden gelinmişti? Kadınların tarihsel özne olarak göz ardı
edilmesinin yeni kadın tarihçiliğinin gelişiminde erkenden
fark edilmiş olan temel nedenlerinden biri, tarihçilerin tarihi
neredeyse münhasıran siyaset ve iktisat alanındaki iktidar
icrası ve aktarımıyla alakalı görmeleri ve bu alanlardaki faillerin de erkekler olmasıydı. Kadın tarihçiliğinin ortaya çıkışı
ve gelişimi; geçmişin anlamlandırılmasında sıradan insanların günlük yaşamları hakkındaki bilgiyi de bir o kadar önemli gören toplumsal tarihçiler arasında yaşanmakta olan tarih
pratiğinin yeniden düşünülmesi sürecine katkıda bulundu.
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