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BİR İNCİ BÖLÜM

KADIN ÇALIŞMALARI’NIN İCADI

Kadın Çalışmaları, çağımızın entelektüel araştırmalarının 
muhtemelen en yeni devrimci alanını oluşturuyor. En basit ha-
liyle Kadın Çalışmaları, tüm kadınlık deneyimini bilimsel bir 
mercekten inceler ve onu üniversitede mevcut olan en gelişmiş 
bilimsel yöntemlere tâbi tutar. Araştırmacılar bu deneyime da-
ir olguları su yüzüne çıkarır ve içgörüler geliştirir; ardından öğ-
retmenler ve öğrenciler bir dizi disiplinden elde edilen bulgu-
ların ışığında bunları işler ve genellikle kusursuzlaştırırlar. Ka-
dın Çalışmaları programları, doğa bilimlerinden sosyal bilimle-
re, hukuktan sanata hemen hemen her bakış açısını kapsar. Bu 
genişlik, Kadın Çalışmaları’nı akademik alanların en geniş kap-
samlılarından biri haline getirir. Bu zengin çeşitlilik, eğitmen-
lerden ve öğrencilerden oluşan geniş bir grubun, disiplini ge-
liştirmek adına düşünceler üretmesini ve araştırmalar yapması-
nı teşvik ederken onlara kuvvet de sağlar.

Kadın Çalışmaları dünya çapında neredeyse eşzamanlı ola-
rak başlamış, küresel bir girişimdir. Güney Kore, Seul’deki Ew-
ha Üniversitesi 1977 yılında ilk Kadın Çalışmaları programını 
açmıştır. Birleşik Devletler’de Cornell Üniversitesi ile Califor-
nia State Üniversitesi-San Diego, 1969’da ilk Kadın Çalışmala-
rı programlarını başlatmış; Birleşik Devletler’de daha genel an-
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lamda ise 1960’ların sonlarında ülke çapında münferit üniver-
sitelerde başlayan birkaç dersten günümüzde altı yüzden fazla 
diplomalı anadala ve programa ulaşılmıştır. 1970’lerin başında 
Hindistan, Kadın Çalışmaları’na dair yoğun araştırmalara baş-
lamış; kadın deneyimini ve düşüncesini araştıran dünyadaki en 
aktif ülkelerden biri haline gelmiştir. Ancak bu olağanüstü bü-
yüme bile Kadın Çalışmaları alanında çalışanları motive etme-
ye devam eden enerjiyi yansıtamaz.

İlk öğrencilerin ve öğretmenlerin coşkusu Batı’daki erkek 
üniversite kurumunun kuvvetli itirazıyla karşılaştığı için Ka-
dın Çalışmaları’nın kuruluşunun oldukça çetin koşullarda ger-
çekleştiğini söyleyebiliriz. Batılı olmayan bazı hükümetler, Ka-
dın Çalışmaları’nı emperyal yönetimden kurtulup yeni kaza-
nılan bağımsızlığın bir parçası olarak desteklemişti. 1970’li ve 
1980’li yıllarda, tabandan yükselen küresel hareketlerde ka-
dınların yerleşik diktatörlere meydan okuduğuna tanık olun-
muştu. Aynı dönemde, sosyobiyoloji ve antropoloji alanında 
tanınmış Batılı entelektüeller, kadınların biyolojik ve entelek-
tüel aşağılığını bilimsel bir olguymuş gibi savunuyorlardı. Bu-
na karşın, erkeklerin risk almasına ve entelektüel özgünlüğü-
ne dikkat çekiyorlardı. Kadın Çalışmaları’na karşı çıkan başka 
isimler ise onun geçici bir heves olduğunu ve en ufak entelek-
tüel değer taşımadığını iddia ediyorlardı. Çoğu kişiye göre, bu 
alan yalnızca jinekolojik politikadan ibaretti. Buna rağmen, ka-
dınların bin yıllardır üzerinde düşünmeye değer bulunmaması-
nın ardından, Kadın Çalışmaları araştırmaları bugün hâlâ takip 
ettiği yenilikçi yola koyulmak üzere ortaya çıktı.

Kadın Çalışmaları nedir?

Kadın Çalışmaları, tam anlamıyla yeni bir alan değildir. Kamu-
sal ve mesleki yok saymaya rağmen, kadınların tarihleri, kadın-
ların edebi yazılarından oluşan antolojiler, kadınların çalışma 
koşulları ve aile hayatının düzenlenmesi gibi konularla ilgili is-
tatistiksel ve sosyolojik çalışmalar asırlar boyu var olmuştur. 
Afrika sözlü tarih geleneği öteden beri soylu, başarılı kadınları 
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metheder. 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başına dek kadınlara yer 
veren yazılı çalışmalar genellikle amatörler tarafından üretil-
mişti. Bu çalışmalar çoğunlukla onları takdir eden kadın okur-
larla buluşmuş ve hatta erkek eleştirmenler tarafından övgüy-
le karşılanmıştı. Fakat herkesin takdirini kazanamadıkları da 
bir gerçekti. 1920’li yıllara dek, bir anlamda Kadın Çalışmala-
rı dersleri veren Lucy Maynard Salmon örneğini ele alalım. Sal-
mon, 1913’te ABD başkanı olacak Woodrow Wilson’ın da ara-
larında olduğu döneminin en saygın akademisyenlerinden eği-
tim almıştı. Salmon, Amerikan başkanlarının atama yetkileri 
hakkındaki yüksek lisans teziyle ulusal bir ödül de kazanmış-
tı. Fakat bu ödülden sonra profesyonel bilim insanları onun ev 
işleri, mutfak, yemek kitapları, çiftlik evleri ve ev aletleri sergi-
leyen açık hava müzeleri hakkında yazmaya başlamasını tasvip 
etmediler. Salmon, disiplinlerarası bir yaklaşıma sahipti ve gü-
nümüzde tarihçilerin, sanat tarihçilerinin, sosyologların ve di-
ğerlerinin kadınlar üzerine yaptıkları çalışmalarda kullandıkla-
rı yöntemleri kullanıyordu. Fakat o dönemde bazıları bu yön-
temleri benimsemeye başlasa da, genç erkek eğitmenler onun 
bölüm başkanlığı görevinden alınması için çaba sarf etti. Sal-
mon metodolojik yaratıcılık yönünden ilham verici, Kadın Ça-
lışmaları alanında adı pek zikredilmeyen bir öncüydü.

1960’ların sonlarında, Salmon’ın emekliliğinden yaklaşık ya-
rım asır sonra, kadın yazınını, tarihini ve psikolojisini araş-
tırmak ve onlara sosyolojinin, iktisadın ve siyasetin profes-
yonel merceklerinden bakmak için Kanada’da, Büyük Britan-
ya’da, Birleşik Devletler’de ve Hindistan’da tek tük dersler şe-
killenmeye başladı. Akademisyenler kendi disiplinlerini kadın-
lar hakkındaki bulguları irdelemek için kullandılar; suç ve ça-
lışma kayıtları, günlükler ve muhasebe defterleri, doğurganlık, 
sağlık ve aktivizm hakkındaki raporlar gibi şaşırtıcı malzeme-
ler ortaya çıkardılar. En hayret verici olan ise, disiplinlerin ne-
redeyse tek bir ağızdan bu tür kanıtların bulunmadığını ve pek 
çok alanda varoluşlarına dair tek bir kanıt dahi bulunmadığın-
dan kadınlar üzerine çalışmanın imkânsız olduğunu iddia et-
meleriydi. Sonucu ise hepimiz biliyoruz: Makaleler, antoloji-
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ler, monografiler, romanlar ve en sonunda da referans eserleri 
hızla üretilmeye başladı; veritabanları ve çevrimiçi kaynakçalar 
oluşturuldu; ansiklopediler ve biyografik sözlüklerle milyon-
larca kelime ve çok sayıda eser üretildi. Hepsi de, kadınlar tara-
fından üretilen sonsuz sayıda olguyu, sanat eserini, yazıyı, bi-
limsel malzemeyi ve felsefi düşünceyi kanıtlıyordu. Yüz binler-
ce kitap satıldı ve birkaç yıl içinde Kadın Çalışmaları hızla ge-
lişmeye başladı.

1970’li yıllardaki yeni Kadın Çalışmaları müfredatı, nere-
deyse hiç vakit kaybetmeden, münferit disiplinlerdeki hocala-
rı bu yeni bilgiyi yaygınlaştırmaları –yani onu düzenli dersleri-
nin içeriğine eklemeleri– için harekete geçirdi. Böylece bilginin 
önü tamamen açılmış oldu. Başlangıçta Kadın Çalışmaları, ka-
dınların dünyaya dair deneyimlerini, eylemlerini ve düşünce-
lerini şekillendiren geçmiş ve mevcut koşulların disipliner in-
celemesi biçiminde, adeta bir mönü gibi sunuluyordu. Söz ko-
nusu alanda ilk başta –birkaçını saymak gerekirse– edebiyat ve 
beşerî bilimlerde kadınlar, kadın ve cinsiyet rolleri sosyolojisi, 
politikada kadınlar ve kadın tarihi dersleri açıldı. Bu tür ders-
ler, neredeyse tümüyle erkekler hakkında olan akademik müf-
redata kadınlar üzerine çalışmaları dahil ettikleri için bile dev-
rim niteliğindeydi. Oysa Kadın Çalışmaları alanı bundan daha 
fazlasıydı – hem de çok, çok daha fazlası... Bu kitapta, bazıları 
geçmişte kalan, bazıları son derece güncel çok sayıda meseleyi 
ve başarıyı ele alacağız.

Kapsamlı bir alan olarak kurulan Kadın Çalışmaları prog-
ramları, dünya çapında on binlerce öğrencinin ilgisini çekiyor 
ve bu öğrenciler akla gelebilecek her alanda çalışıyor. Benim 
verdiğim Kadın Çalışmaları derslerinde psikoloji, sosyal hiz-
metler, eğitim, mühendislik, fen bilimleri ve edebiyat alanların-
dan kadınlar, trans bireyler ve erkekler, uzmanlıklarını paylaşı-
yor ve hepsi de birbirinden farklı bakış açılarına sahip diğer öğ-
rencilerle tarih, güzel sanatlar ve politika hakkındaki fikirlerini 
tartışarak derslikleri capcanlı bir yer haline getiriyorlar. Ders-
ler ister Seul, Güney Kore’de, ister Los Angeles, ABD’de gerçek-
leşsin, Kadın Çalışmaları daha en başından beri entelektüel açı-
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dan en maceraperest olanların ilgisini çekmiştir. Kısacası, Ka-
dın Çalışmaları, disiplinlerin birbiriyle kesiştiği, çeşitli öğrenci 
ve öğretmen toplulukları kurma gücüne sahip, enerji kıvılcım-
ları saçan, evrensel bir akademik girişimdir. Bütün bunlar Ka-
dın Çalışmaları’nı heyecan verici ve yenilikçi bir çalışma prog-
ramı haline getirmektedir.

Kadın Çalışmaları’nın kurulduğu o günlerde, kadınların ba-
şarılarına dair mevcut bilgisizliği tahayyül etmek zordur. Ör-
neğin çoğumuz geçmişteki beş önemli kadının ya da beş bü-
yük kadın yazarın adını söyleyemezdik. Kadınların ister poli-
tik ister ekonomik aktivizmdeki başat rolünden tamamen bi-
haberdik. 1970’li yıllar Kadın Çalışmaları’nın “keşif çağı” oldu. 
Felsefe gibi bazı çalışma alanlarının tarihi bin yıl kadar eski ol-
sa da, Kadın Çalışmaları ancak son yıllarda tutarlı bir program 
olarak var olmaya başladı. Genellikle kadınları incelemek için 
kendilerini yeniden eğiten tarih ve edebiyat alanındaki uzman-
larla yola koyuldu. Zaman zaman sosyoloji ve edebiyat alanın-
daki öncüler, ilk Kadın Çalışmaları’na karşılaştırmalı bir bakış 
açısı getirmek için birlikte eğitim verdiler. Emsal niteliği taşı-
yan ya da unutulmuş kadın yazarlar ya da devrim ve grev gi-
bi tarihsel olaylarda yer alan kadın failler araştırıldı. Kadın Ça-
lışmaları, aynı zamanda, işgücündeki, kayıtdışı ekonomideki 
ya da siyasi partilerdeki kadınlara dair bilimsel araştırmalara 
da odaklandı – fakat bir kez daha, çok sayıda eğitmenin kendi 
uzmanlık bilgilerini oluşturmasıyla birlikte... Sosyal bilim ala-
nındaki araştırmaların arkasındaki fikir, yapıları deşifre etmek, 
modeller oluşturmak ya da toplumsal rollerin işleyiş ve oluştu-
rulma biçimlerini keşfetmekti. Akademisyenlerin işgücündeki 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar hakkındaki bilgisiz-
liği hayret vericiydi – sendikalardaki kadınların farkındalığı ise 
son derece yüksekti. Bu tür araştırmaların arkasında genellikle 
ayrımcılık ve kadınlara yönelik “baskı” olarak görülen sorunla-
rı, bilgi toplama yoluyla gidermenin aciliyeti vardı.

Kadın Çalışmaları, on yıllar sürecinde birkaç yüksekokul ve 
üniversitede ortaya çıkan ilk ve acemi ders denemelerinden li-
sans ve lisansüstü müfredatı olan programlara dönüştü. Ka-
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dın Çalışmaları programları üniversitelerin lisans bölümlerin-
de başlamış olsa da, yeni bulgular ilköğretim okullarına ve li-
selere girerek müfredatı dönüştürdü. Feministler okullarda-
ki alışılmış müfredatı kadınlar hakkındaki bilgilerden tama-
men yoksun olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu. Ayrıca okulla-
rı, genç kızlara hayatlarında yalnızca tek bir istikamet olduğu  
–bir eş ve anne olmak– fikrini dayatan geleneksel cinsiyet rol-
lerini aşıladıkları için suçluyorlardı. Kadın Çalışmaları, kadın-
ların topluma yaptığı pek çok katkıyla ve bu katkıları çeşitli şe-
killerde yapmalarıyla farklı seçenekler sundu. Ayrıca eğitim 
alanında oğlanlara ve genç erkeklere yönelik kayırmacılığa dair 
de somut deliller ortaya koydu. Örneğin kız çocukları ve genç 
kadınlar “çalışkan” olarak nitelendirilirken, oğlanların ve genç 
erkeklerin sınıfta konuştuklarında daha fazla geri dönüş aldık-
larını ve “zeki” olarak tanımlandıklarını ortaya koydu.

1970’li yıllarda Kadın Çalışmaları araştırmacıları tarafından 
üretilen çok sayıda bilgi, okullarda, üzerinde bir oğlan çocu-
ğunun ismi yazılı olan makalenin bir kız çocuğunun ismi yazı-
lı olandan sürekli daha yüksek not aldığını –günümüzde de ge-
çerliğini koruyan bir olgu– göstermişti. Kadın Çalışmaları’nın 
sağladığı bulgular müfredatın içine yerleştikçe, oyun alanları-
nı bile kız çocukları ve genç kadınlar için eşitleme girişimleri 
arttı. 1970’li yıllar adalet, yurttaşlık ve fırsat eşitliği ile ilgilenen 
herkes için zihin açıcı bir dönem oldu.

İlerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi, bu esnada Kadın Ça-
lışmaları içerik ve hatta kadro açısından değişikliğe uğradı. 
Farklı disiplinlerden münferit dersleri kabaca müfredata dahil 
ettikten kısa bir süre sonra, Kadın Çalışmaları, çeşitli araştırma 
biçimlerini tek bir şemsiye altında toplamaya ve münferit araş-
tırma biçimlerini diğerleriyle birlikte ele almaya başladı. Kadın 
Çalışmaları, bir ders yekûnu olmaktan çıkıp uluslararası ölçek-
te yayımlanan ve okunan dergileriyle ve sürekli gelişen alanıy-
la, uluslararası bir olgu haline geldi. Önceleri erkek öğrencile-
rin alınmadığı bir program niteliğindeyken, zamanla derslik-
lerde ve araştırmalarda kadınlar ve erkeklerle eşit ölçüde ilgile-
nilmeye başlandı. Yetişkin eğitimi derslerinden teknik, hukuk 
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ve ticaret okullarına kadar yayıldı. Yalnızca kadınların incelen-
mesini değil, toplumsal cinsiyet çalışmalarını da içine aldı. Son 
olarak, Kadın Çalışmaları son yıllarda bazı durumlarda adını ve 
kimliğini değiştirerek Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmala-
rı’na dönüştü; bazen de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Femi-
nist Çalışmalar, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları ya 
da yalnızca Cinsellik Çalışmaları olarak anılmaya başladı. Ka-
dın Çalışmaları ulusal ve uluslararası toplantı ve oluşumlarda 
çeşitliliği vurgulayarak yayıldı ve çeşitlendi. Bu kitabın bölüm-
lerinde, zaman zaman tartışmalara yol açarak gelişmeye devam 
eden bu kimliğin izlerini süreceğiz.

Kadın Çalışmaları’nın feminist kökleri:  
Kısa bir anımsatma

Bildiğimiz üzere Batı’da 1960’lı ve 1970’li yılların sonları, za-
man zaman “ikinci dalga feminizm” olarak adlandırılan hare-
ketin en parlak dönemi oldu. Dünyanın dört bir yanında eşit 
işe eşit ücret, doğum kontrolü, kadınlara yönelik şiddetin sona 
ermesi ve kadınların seçilmiş yetkililer olarak siyasette ve ka-
mu işlerinde yetersiz temsili gibi konularda sözünü esirgeme-
yen bir aktivizm dönemi yaşandı. Kadınlar aynı zamanda iyi iş-
lere girmeyi ve işgücündeki ayrımcılığa son verilmesini de isti-
yordu. Çok sayıda ülkede; kadınların yoksulluğu, kadınlara ev 
içerisinde insanlık dışı muamele ve yalnızca kadınların değil 
kız ve oğlan çocuklarının da cinsel istismara uğraması, önem-
li tartışma konuları arasında yer alıyordu. Bu kaygı verici liste 
uzundu uzun olmasına ama aktivizm de bir o kadar ciddi ve sa-
mimiydi. Bazı durumlarda, sorunlar o denli barizdi ki, hükü-
metler kadınların refahını hem korumak hem de iyileştirmek 
için onlara kulak vermek ve hatta politikalarını değiştirmek zo-
runda kaldı.

Bu aktivizm döneminden önce, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın 
başında, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, mülkiyet hakkı 
(kazandıkları ücretler dahil), eğitim hakkı, mahkemede şahit-
lik hakkı, saldırganlara dava açma hakkı gibi temel hakları el-


