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1983 yılında, Batı Almanya’da basılan bağımsız bir Marksist 
derginin, Das Argument’ın otonom kadın kollektifinden Nora Rath-
zel, bir Marksist sözlük için “anahtar kelime” üzerine bir makale yaz-
mamı istedi. Das Argument’ten bir editoryal grup birçok ciltten olu-
şan Dictionnaire Critique du Marksizm (Labica and Benussen, 1985) 
ansiklopedisini Almancaya çevirmek ve özellikle de Fransızca bas-
kıda yer almayan bazı yeni toplumsal akımları da kapsayacak bir ek 
hazırlamak gibi tutkulu bir işe girişmişti. Bu akımlar, son yirmi yılda 
uluslararası düzeyde eleştirel toplumsal kuram alanında bir devrime 
yol açmışlardı. Aynı zaman dilimi içinde, politik dilde bir devrim 
yaratmışlar ve kısmen de bu devrim tarafından yeniden üretilmiş-
lerdi. Rathzel bana yazarak “kadın editoryal grup olarak, ciltlerde 
yer almayan bazı anahtar kelimeler önereceklerini, halihazırda bazı 
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anahtar kelimeleri de yeniden yazdıracaklarını, çünkü bu madde-
lerde kadınların olmaları gerektiği gibi yer almadıklarını” söyledi 
(kişisel yazışma, 2 Aralık 1983). Bu son derece kibar ve alçakgö-
nüllü ifade aslında feminist mücadelenin büyük bir bölümüne dair 
bir sorunu tanımlıyordu: standart referans kitapları da dahil olmak 
üzere yayıncılık dünyasında dilin, politikanın ve tarihsel anlatıların 
kanonlaştırılması. 

“Bu maddelerde kadınlar olmaları gerektiği gibi yer almıyor-
lar”. Bu ifadenin taşıdığı belirsizlik bir potansiyeli işaret ediyordu ve 
kışkırtıcıydı. Bu noktada, bir referans metninin üretiminde yer ala-
bilmek için bana bir fırsat doğuyordu. Bana verilen ödevim için beş 
sayfa sınırım vardı: cinsiyet/toplumsal cinsiyet. Ödevi kabul ettiğimi 
bildirir yanıtımı yazdım.

İlk aşamada karşıma çıkan bir sorun vardı. Anadilim İngiliz-
ce idi, ara ara iş gören ama oldukça sıkıntılı düzeylerde Almanca, 
Fransızca ve İspanyolcam vardı. Bu eğri büğrü dil becerisi, ABD’nin 
hegemonik projeleri ve özellikle de Amerikan vatandaşlarının ağır 
derecede kusurlu oldukları cehaletleri ile karmakarışık bir hale gel-
miş bir toplumsal dünyada benim politik konumlanışımı da temsil 
etmekteydi. İngilizce, özellikle de Amerikan İngilizcesi, cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet ayrımını yapar. Bu fark, okuyucuların da biraz-
dan göreceği gibi, farklı toplumsal alanlardaki mücadelede birçok 
yaralar açmıştı. En azından, İngilizcede cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet kelimelerinin başına gelenin, género, genre ve Geschlecht’in ba-
şına gelenlerle aynı olmadığını biliyordum. Bu farklı diller, çok ge-
niş bir küresel coğrafyada yaşayan politikanın bir parçasıydı ve bu 
coğrafyada yer alan kadın hareketlerinin kendilerine has geçmişleri, 
kelimelerin anlamlarındaki farklılığın başat sebebiydi. Eski hegemo-
nik dillerin uzmanları -seksologlar da dahil olmak üzere- toplum-
sal cinsiyet kavramı ve onun sürekli çoğalan kardeşlerinin üzerinde 
kontrollerini yitirmişlerdi. Avrupa ve Kuzey Amerika, emperyalist-
leşen dillerinin 20. yüzyıldaki kaderini henüz rayına oturtamamıştı. 
Bununla birlikte, cinsiyet/toplumsal cinsiyete dair soru işaretlerimi 
Rusça ve Çince özelinde nasıl çözeceğime dair elimde hiçbir ipucu 
yoktu. Süreç ilerledikçe, İngilizcede, anglofon dünyayı bir yana bıra-
kın, Birleşik Devletler’de bile, cinsiyet/toplumsal cinsiyet kelimeleri 
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ile ne yapacağıma dair elimde çok az ipucu olduğu daha da net bir 
hale geldi. Yalnızca Birleşik Devletler’de o kadar çok farklı İngiliz-
ce vardı ki, birdenbire bu farklı kullanımların hepsi de, yeni sos-
yal akımlara dikkat çekmek için Fransızca aslından ayrılan Alman 
Marksist sözlüğü için bana verilen bu beş sayfalık metinle bir şekilde 
ilişkili görünmeye başladı. Benim İngilizcem, ırk, nesil, toplumsal 
cinsiyet (!), bölge, sınıf, eğitim ve politik tarihle biçimlenmişti. Nasıl 
olur da bu İngilizce cinsiyet/toplumsal cinsiyet kelimeleri için genel 
anlamda benim anlam altyapımı oluştururdu. Her şey bir yana, cin-
siyet/toplumsal cinsiyet kadar genel bir şey, bir kelime var mıydı? 
Tabii ki hayır. Bunlar, sözlüğe katkı yapanlar için yeni sorunlar de-
ğildi, ancak kendimi bir tavuk, yani, politik anlamda bir tavuk gibi 
korkak hissettim. Ama matbaanın silindirleri dönmeye başlamıştı ve 
de metnin teslim tarihi yaklaşıyordu. Oturup bir yerden başlamak ve 
yazmak gerekiyordu. 20. yüzyılın sonlarında, ne de olsa, kelimenin 
tam anlamı ile bedenleşmiş yazı makineleri idik. Bu durum, Batının 
teknobiliminin de kolaylaştırdığı, cinsellik ve dil alanında, biyolojide 
ve sözde toplumsal cinsiyet meselesinin patlamasının bir sebebi idi. 

1985 yılında, editoryal grubun cinsiyet/toplumsal cinsiyet sis-
temi üzerine bir makale istemesine oldukça memnun olmuştum. Bu 
isteğin bir faydası olmuştu, terimin ilk kez kullanılışı ile özel bir me-
tinsel kaynak vardı. Gayle Rubin’in, henüz Michigan Üniversitesi’nde 
bir lisansüstü öğrencisi iken kaleme aldığı “Kadın Ticareti: Cinsi-
yetin Politik Ekonomisi Üzerine Notlar” isimli makalesi. “Cinsiyet/
toplumsal cinsiyet” sisteminin kaderinin izlerini, varlığını büyük 
ölçüde Rubin’e borçlu olan sosyalist ve Marksist feminist yazındaki 
ani yükselişe dek sürebildim. Bu düşünce yalnızca kısa süreli bir ra-
hatlama sağlayabildi. Öncelikle, editörler, her bir anahtar kelimenin, 
-tam olarak bu kelimeleri kullanmış olsalar da olmasalar da- Marx 
ve Engels’in yazıları ile ilişkili olarak konumlandırılması zorunlu-
luğunu koşmuşlardı. Sanırım Marx, video ekranındaki canlı imleci 
yönlendiren yapay eli görse oldukça eğlenirdi. Daha sonra, Rubin’in 
formulasyonunu benimseyenler, özel akademik ve politik ilgi alan-
ları da dahil olmak üzere birçok tarihsel duruma bu formülü uy-
guladılar. ABD’li beyaz sosyalist feministler, dar bir kapsamda ele 
alınmış “cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminin” izini sürmek için en 
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kapsamlı metinsel üretimi gerçekleştirmişlerdir. Meselenin kendisi 
zaten karmaşık bir sorundur, bir çözüm değil. Son 20 yıldaki provo-
katif feminist kuramın önemli bir kısmı, toplumsal cinsiyet ve sınıf 
arasındaki karşılıklı örüntü üzerine yoğunlaşmış bir söylemsel düz-
lemde cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminin doğum sancıları nasıl 
sorunsallaştırdı ise, aynı şekilde meseleyi cinsiyet ve ırk arasındaki 
bağlar doğrultusunda ele almakta ısrarcıydı. Irk, cinsiyet/toplum-
sal cinsiyet, ve sınıf meselelerini analitik olarak bir arada ele almak 
-tüm iyi niyetlere, yazarların farklı düşüncelerine ve önsözlerdeki 
ifadelere rağmen- feminist kuram bağlamında oldukça nadir görü-
len bir durum gibiydi. Buna ek olarak, feministler için ırk/toplumsal 
cinsiyet sistemini bir cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminde olduğu 
gibi tartışmak için birçok sebep de vardı ve bu ikisi de aynı türden 
analitik hamleler değillerdi. Ve, herşeyin ötesinde, sınıf meselesine 
ne olmuştu? Burada hareket noktası, geometrisi, paradigmaları ve 
mantıksal zemini her türlü ikili karşıtlık, diyalektik ve doğa/kültür 
modellerinden ayrılan bir “farklılıklar” kuramına olan ihtiyacı inşa 
etmektir. Aksi takdirde, üçlü kavramlar her zaman ikiye indirgene-
cek ve nihayetinde en önde yalnız başına kalan tekil kavramlara dö-
nüşeceklerdir. Kimse de dörde kadar saymayı öğrenmez. Bu mesele-
lerin politik bir karşılığı da vardır elbette. 

Ayrıca, Marx ve Engels -veya bu açıdan bakıldığında Gayle Ru-
bin de- cinsiyet bilimi, tıp, veya biyolojinin alanında gezinmemiş 
olsalar da, cinsiyet/toplumsal cinsiyet veya kadın sorunu tartışma-
larını yürütürken ben öyle yapmak zorunda kalacağımı biliyordum. 
Aynı zamanda, cinsiyet, cinsellik ve toplumsal cinsiyet üzerine ya-
zılmış modern feminist literatürün diğer BÜYÜK akımlarının da 
sürekli olarak benim mütevazı yorumumla kesiştiği çok açıktır. Bu 
akımların büyük bir kısmı, belki de özellikle Fransız ve İngiliz fe-
minist psikoanalitik ve edebiyat kuramı akımları, benim Geschlecht 
makalemde bariz bir şekilde yer almayacaklar. Genel bir açıdan ba-
kıldığında, aşağıda yer alan makale daha çok ABD’li feministlerin 
yazıları üzerine odaklanmaktadır. Bu da hafife alınır bir skandal de-
ğil kesinlikle. 

Bu sebeple, aşağıda yer alan makale altı yıllık bir süre boyun-
ca sürekli olarak yeniden yapılandırılan bir garip sıçramalar dizi-
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sini size göstermektedir. Boşluklar ve kabaca tanımlanmış sınırlar, 
bir ansiklopedi makalesinin sahip olması gereken biçimsel sınırları 
da işin içine kattığınızda, politik ve geleneksel bir standartlaştırma 
sürecine dikkatleri çekmelidir. Belki de, yumuşak geçişli pasajlar 
tüm metin içinde en çok kendini belli eden bölümler olacaktır, bu 
bölümler kesinlikle en tartışmalı alanları hasıraltı ediyorlardı. Belki 
de sadece herhangi bir “anahtar kelime” üzerine yazılacak bir ma-
kalenin ne kadar da sorunlarla dolu olacağına dair somut bir derse 
ihtiyacım vardı. Ancak sanırım kız kardeşlerim ve diğer yoldaşlarım, 
bir referans eserinin belli kelimeleri -tereddütle, umut dolu, çok sesli 
ve sınırlı bir şekilde- yerli yerine oturtmanın yalnızca bir yolu oldu-
ğunu hatırlamak yerine bazen bir referans eserinde ne arıyorlarsa 
sadece ona inanma eğiliminde idiler. Son olarak da, anahtar kelime 
makalesi 5 sayfayı geçti ve tavuğun tüyleri tamamen yolundu. Be-
den tümden metne dönüştü, yazmanın aracı tüy değil de fare oldu. 
Yazım ediminin yeni üreme organları analiz yapan kişiye kendi me-
taforlarını sunacaktır, cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemi birbirine 
bağlı, iktidar etrafında kurgulanmış farklılıkların dünyasını komik 
durumlara düşürür. 

ANAHTAR KELİMELER
Gender (İngilizce), Geschlect (Almanca), Genre (Fransızca), Género 
(İspanyolca). 

(İngilizce, Fransızca ve İspanyolca kelimelerin kökeni, Latin-
ce bir fiil olan generare, yaratmak/üremek ve Latince bir kök olan 
gener-, ırk ya da tür kelimesinden gelmektedir. Gender kelimesinin 
fiil halinin İngilizce’deki tam karşılığı “çiftleşmektir” (Oxford İngi-
lizce Sözlüğü). Diğer dillerdeki kelimeler, Geschlecht, gender, genre, 
género ise tür, çeşit ve sınıf kavramlarına atıfta bulunur. İngilizce-
de “gender” bu “jenerik” anlamı ile en azından 14. yüzyılından bu 
yana kullanılagelmiştir. Fransızca, Almanca, İspanyolca, ve İngiliz-
cede “gender” kelimesi dilsel ve edebi kategorileri tanımlar. Modern 
İngilizce ve Almanca kelimeler, “gender” ve “Geschlecht”, çok yakın 
bir şekilde cinsiyet, cinsellik, cinsel farklılık, nesil, yaratma gibi an-
lamlara sahipken, Fransızca ve İspanyolca’da aynı kelimenin karşılı-
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ğı bu anlamları taşımamaktadır. “Gender”a yakın isimler, akrabalık 
bağı, ırk, biyolojik sınıflandırma, dil ve milliyet anlamlarına sahiptir. 
İsim hali ile “Geschlecht” cinsiyet, soy, ırk ve aile anlamlarına gelir, 
sıfat hali olan “geschlechtlich” ise İngilizce çeviride kelimenin hem 
cinsellik hem de üreme ile ilgili anlamlarına karşılık gelir. “Gender” 
farklılıklar sistemlerinin inşası ve sınıflamasının merkezinde yer 
alır. “Sex” ve “gender” terimlerinin karmaşık ayrışması ve bir arada 
anılması, aslında kelimelerin politik geçmişlerinin de bir parçasıdır. 
“Sex-cinselliğe” ait tıbbi karşılıklar 20. yüzyıla doğru “gender-top-
lumsal cinsiyet” terimine aktarılmışlardı. Tıbbi, zoolojik, dilsel, ve 
edebi anlamların hepsi modern feminizmlerde tartışılagelmiştir. 
Toplumsal cinsiyetin ortak kabul görmüş kategorik ırksal ve cinsel 
anlamları, modern çağda bedensel üretim ve bedeni yazma süreçle-
ri ile bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkan özgürleştirici ve muha-
lif söylemlerin üretilmesinde sömürgeciliğin olduğu kadar ırkçı ve 
cinsiyetçi baskının birbirine geçmiş tarihsel arka planları olduğuna 
da işaret eder. Marksist sınıf kuramlarında ırksal ve cinsel baskıları 
bir yere yerleştirmenin sıkınıtısı, bu kelimelerin tarihsel gelişiminde 
de kendisini gösterir. Bu arka plan, 1970’li yıllarda Batı dünyasın-
da İngilizce konuşan feministler tarafından yapılandırılan “cinsiyet/
toplumsal cinsiyet sistemi” kavramının nasıl yankı bulduğunu an-
lamak açısından son derece gereklidir. Yaklaşımları ne kadar farklı 
olursa olsun, tüm feminist toplumsal cinsiyet kuramları, cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı belirginleştiren kültürler bağla-
mında kadınların maruz kaldığı baskının kendine özgünlüğünü dile 
getirmeye gayret ederler. Bu belirginlik, ikili karşıtlıklar dizisi etra-
fında örülmüş, birbiri ile ilintili anlamlar sistemine dayanmaktadır: 
doğa/kültür, doğa/tarih, doğa/inanç, kaynak/ürün. Batı politik-fel-
sefi geleneğinin ikili karşıtlıklar üzerine kurulu bu karşılıklı bağım-
lılık -ister işlevsel, ister diyalektik, yapısal ya da psikoanalitik olarak 
anlaşılsın- cinsiyet ve toplumsal cinsiyet etrafında kurgulanmış kav-
ramların evrensel uygulanabilirliği iddialarını da sorunsallaştırır; bu 
mesele feminist kuramın Avrupalı ve Amerikalı yorumlarının karşı-
lıklı kültürler arası bağlantılarına dair yakın tarihli tartışmaların da 
bir parçasını oluşturmaktadır (Strathern, 1988). Analitik bir kate-
gorinin değeri, ille de her zaman bu kategorinin tarihsel özgünlüğü 
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ve kültürel sınırlarına dair eleştirel bir bilinçlilik tarafından ortadan 
kaldırılmaz. Ama feminist toplumsal cinsiyet kuramları son derece 
keskin bir şekilde kültürel karşılaştırma, dilbilimsel çeviri ve politik 
dayanışma sorunlarını gündeme getirirler. 

Tarihsel Arka Plan
Sorunun Marx ve Engels’in yazılarında dile getirilişi üzerine Eleş-

tirel, politik bir bağlamda, toplumsal cinsiyet kavramı, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemde feminist kadın hareketleri bağlamında dile 
getirilmiş, ilerici bir bakış açısı ile tartışılmış ve kuramsallaştırılmış-
tır. Toplumsal cinsiyet kavramı için oluşturulmuş modern feminist 
kavram Marx’ın ve Engels’in yazılarında yer almaz; ancak beri yan-
dan yazılarında ve diğer eserlerinde, ve Marksist gelenek içindeki 
diğer kuramcıların eserlerinde, toplumsal cinsiyetin politikleştiril-
mesi ve kuramsallaştırılması için son derece önemli araçlar kadar 
engeller de bulunmaktadır. Önemli farklılıklara rağmen, toplumsal 
cinsiyete dair tüm modern feminist karşılıkların kökeni Simone de 
Beauvoir’in “kadın doğulmaz” (de Beauvoir, 1949; 1952, s.249) tes-
piti ve kadınların oluşum sürecinde kolektif tarihsel özneler olarak 
inşası için elverişli koşulları hazırlayan İkinci Dünya Savaşı sonrası 
toplumsal iklimine dayanır. Toplumsal cinsiyet, toplumsal mücade-
lenin farklı alanlarında cinsel farklılıkların doğallaştırılması süreci-
ne itirazı dillendirmek üzere geliştirilmiş bir kavramdır. Toplumsal 
cinsiyet kavramı etrafında şekillenmiş feminist kuram ve pratik, cin-
sel farklılıkları oluşturan, “kadınlar” ve “erkeklere” dair tanımların 
toplumsal olarak bir hiyerarşi ve karşıtlık ilişkisi içinde inşa edildiği 
ve konumlandığı tarihsel sistemlere bir açıklama getirmeyi, onları 
değiştirmeyi amaçlar. Toplumsal cinsiyet kavramı, Batı’ya özgü doğa 
ve toplum, doğa ve tarih ve dolayısıyla da cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet arasındaki ayrım ile son derece yakından ilişkili olduğu için, 
feminist toplumsal cinsiyet kuramlarının Marksizm ile bağlantısı 
Marksist yazın geleneğinde ve daha geniş bir kapsamda Batı felsefe-
sinde doğa ve emek kavramlarının kaderine bağlı olagelmiştir.

Geleneksel Marksist yaklaşımlar, iki temel sebepten toplumsal 
cinsiyetin politik bir kavram olarak gelişmesi sonucunu doğurma-
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mıştır: ilk olarak, Marx ve Engels’in temel eserlerinde, kadınlar, aynı 
“kabile” halkları gibi, doğal ve toplumsal olanın sınırında, tutarsız 
bir şekilde varlığını sürdürür. Marx ve Engels’in kadınların toplum-
sal hiyerarşideki daha aşağı konumlarını açıklama çabaları, temeli-
ni kıymeti kendinden menkul doğal heteroseksüellikten alan doğal 
cinsiyet temelli iş bölümü kategorisi ile sınırlı kalmıştır. İkinci olarak 
ise Marx ve Engels ekonomik mülkiyet ilişkisini, kadınların evlilik 
kurumu içindeki ezilmeleri temelinde ele almışlardır, bu açıdan ba-
kıldığında, kadının ikincil konumu, kadınlarla erkekler arasındaki 
özel cinsel politikalar bağlamında değil ancak kapitalist sınıf ilişkile-
ri bağlamında irdelenebilir. 

Bu tartışma, herkes tarafından bilindiği üzere Engels’in Ailenin, 
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) isimli eserinde yer alır. 
Engels’in toplumsal sınıflar ve devlet arasındaki arabulucuk görevi 
üstlenen yapı olarak aileye atfettiği analitik önceliği, “karşıtlıklar 
üzerine kurulu bir ayrım olarak cinsiyetler arasındaki herhangi bir 
ayrım düşüncesini de kapsamaktadır” (Coward, 1983, s.160). Farklı 
aile yapılarının tarihsel çeşitliliği ve kadının ikincil konumu sorunu-
nun önemi üzerindeki vurgularına rağmen, Marx ve Engels cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet meselesini doğal heteroseksüellik temelinden 
ayrı bir şekilde tarihselleştirememişlerdir. 

Alman İdeolojisi (1. Bölüm, Feuerbach Üzerine Tezler), Marx 
ve Engels’in cinsiyet temelli iş bölümünü doğallaştırması, toplum-
sallaşma öncesi iş bölümünün cinsel edimde (heteroseksüel ilişki) 
başladığına dair varsayımları, cinsel edimin ailede kadın ve erkekle-
rin üreme faaliyetlerinde yarattığını ileri sürdükleri doğal sonuçlara 
ve bunun neticesinde de kadınların erkeklerle kurdukları ilişkilerde 
açık bir biçimde tarih ve toplumsal olanın tarafında konumlandır-
madaki başarısızlıkları için bakılacak ana kaynaktır. 1844 Ekono-
mik ve Felsefi El Yazmaları’nda Marx kadın ve erkeğin ilişkisini “bir 
insanın başka bir insanla kurduğu en doğal ilişki” olarak tanımlar 
(Marx, 1964b, s. 134). Bu varsayım Kapital’in ilk cildinde de devam 
eder (Marx, 1964a, s. 351). Kadın emeğinin tam olarak tarihselleş-
tirilememesi, Alman İdeolojisi’nin amacı ve aileyi tarihte toplumsal 
ayrımların ortaya çıktığı yapı olarak merkeze yerleştiren diğer çalış-
maları düşünüldüğünde bir paradoks ortaya çıkarır. Marx’ın etnog-
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rafik yazılar üzerine araştırmalarına (1972) dayanarak söylenebilir 
ki, Engels’in Kökenleri (1884) Marx’ın aile, mülkiyetin farklı türleri, 
iş bölümü, ve devlet arasındaki bağlara dair görüşlerini sistematize 
etmişti. Engels, kısa ve öz savında kadınlara özgü baskıları kuram-
sallaştırmanın temelini atmıştır: günlük yaşamda üretim ve üre-
menin tam bir materyalist analizi iki katmanlı bir karakteri ortaya 
çıkarır: var olmanın araçlarının üretimi ve “insanların kendilerinin 
üretimi” (1884; 1972, s.71). Bu ikinci üretimin derinlemesine ince-
lenmesi, birçok Avrupalı ve Amerikalı Marksist feministin cinsiyet/
toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü kuramı için bir başlangıç nok-
tası olmuştur. 

“Kadın sorunu”, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başla-
rında, birçok Avrupalı Marksist parti tarafından geniş bir şekilde 
tartışılmıştır. Alman Sosyal Demokratik Partisi bağlamında, kadın-
ların konumuna dair Marksist tavrın en etkili iki makalesinden biri-
si, August Bebel’in Sosyalizmde Kadın (1883; orijinal metin Geçmiş, 
Bugün ve Gelecekte Kadınlar, 1878) başlıklı metni kaleme alınmıştır. 
Alexandra Kollontai, Bebel’in Rusya ve Sovyetler Birliği’nde kadın-
ların özgürleşmesi için verdiği mücadeleye odaklanır; Alman sosyal 
demokrasi geleneğinde ise Uluslararası Sosyalist Kadınlar Hareketi 
lideri Clara Zetkin Bebel’in 1889’da yazdığı “Kadın Emekçiler Sorunu 
ve Günümüzde Kadın” başlıklı makaledeki duruşunu bir adım öteye 
götürür. 

Güncel Sorunlar 
Toplumsal Cinsiyet Kimliği Paradigması Toplumsal cinsiyet 

kavramının 1960 sonrası Batılı feministler tarafından politik olarak 
yeniden formüle edilmesinin hikayesi, özellikle de Amerika Birle-
şik Devletleri’nde, psikoloji, psikoanaliz, tıp, biyoloji ve sosyolojiyi 
de içine alacak şekilde normalleştiren, liberal, müdahaleci-tedaviye 
yönelik, deneysel ve işlevci yaşam bilimlerinde cinsiyet ve toplum-
sal cinsiyet kavramlarının anlamları ve teknolojilerinin inşasında 
bir şekilde yer almıştır. Toplumsal cinsiyet, katı bir şekilde bireyci 
bir sorun olarak, daha da geniş bir çerçevede burjuva, erkek ege-
men ve ırkçı bir toplumun cinsel karakteristiği üzerine bir “söyleme 
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teşvik” meselesi olarak ele alınmıştır (Foucault, 1976). “Toplumsal 
cinsiyet kimliği” kavramları ve teknolojileri birkaç unsurdan oluşur: 
Freud’un içgüdüselci bir okuması, 19. yüzyılın büyük seksologla-
rının (Krafft-Ebing, Havelock Ellis) ve takipçilerinin cinsel tedavi 
ve psikopatoloji üzerine odaklanan görüşleri, 1920’lerden bu yana 
süregelen biyokimyasal ve fizyolojik endokrinolojideki gelişmeler, 
karşılaştırmalı psikoloji tartışmalarından doğan cinsel farklılıkların 
psikobiyolojisi, 1950’li yıllarda bir arada tartışılmaya başlanan hor-
monal, kromozomal ve nöral cinsel ikili yapılara dair giderek artan 
ve gelişen hipotezler, ve 1960’lı yıllardan itibaren ilk cinsiyet değiş-
tirme operasyonları (Linden, 1981). “Biyolojik belirlenimcilik” ve 
“toplumsal konstrüktivizm” karşıtlığı ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet 
farklılıklarının biyopolitikaları meseleri etrafında oluşturulan “ikin-
ci dalga” feminist politikalar, 1950’li ve 60’lı yıllarda netleşmiş bir 
toplumsal cinsiyet kimliği paradigması tarafından yapılandırılmış 
söylemsel alanlarda kendine yer bulur. Toplumsal cinsiyet kimliği 
paradigması, Simone de Beauvoir’in 1940’ta ortaya koyduğu, kadın 
doğulmayacağı ancak olunacağı tespitinin işlevselci ve özcü bir yo-
rumuydu. Bir insanı kadın (ya da erkek) olarak neyin tanımlayaca-
ğının inşası, kapitalist, erkek egemen bir dünyada kadınların yaşam-
larının toplumsal temellerinin basit formülasyonlarla belirlendiği 
savaş sonrası dönemde burjuva işlevselcileri ve feminizm öncesi 
varoluşçuları için bir sorun haline gelmişti.

1958 yılında, Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) 
tıp merkezinde, interseks ve trans bireylerin araştırılması için bir 
Toplumsal Cinsiyet Araştırma Projesi başlatıldı. Psikoanalist Robert 
Stoller (1968, 1976) UCLA projesinin bulgularını tartışmış ve genel-
leştirmiştir. Stoller (1964) 1963’te Stockholm’daki Uluslararası Psi-
koanalitik Kongresinde “toplumsal cinsiyet kimliği” kavramını öne 
sürmüştü. Toplumsal cinsiyet kimliği kavramını, biyoloji/kültür ay-
rımı bağlamında formule etmişti; cinsiyet biyoloji (hormonlar, gen-
ler, sinir sistemi ve morfoloji) ile ilgili, toplumsal cinsiyet de, kültür 
(sosyoloji, psikoloji) ile ilintili kavramlardı. -Kadın ya da erkek- bir 
birey için, toplumsal cinsiyet kimliği edinmenin, kimlik inşasının 
başarı ile tamamlanmasının özü biyolojinin işleyişini kültürün bi-
çimlendirmesi idi. 1950’li yıllardan başlayarak, Johns Hopkins Tıp 
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Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Kliniği’nden (kuruluşu 1965) psiko-
endokrinolojist John Money ve meslektaşı Anke Ehrhardt toplum-
sal cinsiyet paradigmasının etkileşimli bir yorumunu geliştirdiler 
ve yaygınlaştırdılar. Bu yorum ışığında, biyolojik ve toplumsal ne-
denselliklerin işlevselci bir karışımı, çok sayıda “cinsiyet/toplumsal 
cinsiyet farklılıkları” araştırmaları ve tedavi programları, cerrahi, 
danışmanlık hizmetleri, pedagoji, toplumsal hizmetleri ve benzeri 
programlar için yer açmıştır. Money ve Ehrhardt’ın (1972) Kadın ve 
Erkek, Kız ve Oğlan kitabı yaygın bir şekilde üniversitelerde ders ki-
tabı olarak kullanılır olmuştu. 

Toplumsal cinsiyet kimliği paradigması için doğa/kültür ayrı-
mının yorumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşam bilimleri ve sos-
yal bilimlerin daha kapsamlı liberal bir yeniden formülasyonunun, 
Batılı mesleki ve yönetici üst tabakanın savaş öncesi dönemin bi-
yolojik ırkçı yorumlarını tasfiye etme çabalarının bir parçasıydı. Bu 
yeniden formülasyonlar, sömürgeci Batı söyleminde doğa/kültür, 
ve dolayısıyla da cinsiyet/toplumsal cinsiyet, gibi ikili kategorilerin 
politik-sosyal tarihini irdeleme konusunda başarısız olmuşlardır. Bu 
söylem, doğanın kaynaklarının kültür tarafından sahiplenilmesi ve 
dönüştürülmesi bağlamında dünyayı bir bilgi nesnesi olarak inşa et-
mişti. Günümüzde birçok muhalif ve özgürleştirici akımlar, “doğal” 
kategoriler üzerinden varlığını sürdürenlerin ya da ikili karşıtlıkların 
arasındaki sınırlarda yaşayanların (kadınlar, beyaz ırk dışındaki ırk-
lar, hayvanlar, insanın olmadığı doğal ortamlar) uyguladığı tahak-
kümün etnosantrik epistemolojik ve dilbilimsel boyutlarını eleştir-
mektedir (Harding, s. 163-196, Fee, 1986). İkinci dalga feministler, 
doğa/kültür ikiliğini, buna bağlı olarak da “emek” yolu ile “doğanın” 
“insanoğlu” tarafından tahakkümü, mülk edinilmesi, ve dolayımlan-
masına dair Marksist-hümanist deneyimin diyalektik yorumların-
daki ikili mantığı eleştirmişlerdi. Ancak bu çabalar, eleştirileri tam 
anlamı ile bu türetilmiş cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımına doğru 
genişletmekte tereddüt içindeydi. Bu ayrım, okullar, yayınevleri, kli-
nikler ve benzeri mekanlardaki hemen çözülmesi gereken “cinsiyet 
farklılıkları” temelindeki politik mücadelede feministlerin sürekli 
olarak karşısına çıkarılan yaygın biyolojik belirlenimciliklere karşı 
koymakta oldukça kullanışlıydı. Kaçınılmaz olarak, bu sınırlı politik 
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iklimde, bu erken eleştiriler cinsiyet veya doğanın “pasif ” kategorile-
rini tarihselleştirme ve kültürel olarak ilişkilendirmeye odaklanma-
mıştı. Bu sebeple, bir kadın ya da erkek olarak bireyin özcü kimlik 
formülasyonlarına analitik olarak dokunulmamış ve politik olarak 
tehlikeli olmaya devam etmişlerdi. 

Kadınları, tarihsel süreç içinde inşa edilmiş ve kendi kendileri-
ni inşa eden toplumsal özneler olarak doğa kategorisiden uzaklaş-
tırmak ve onları kültür alanına yerleştirmek için gösterilen politik 
ve epistemolojik çabalar sonucunda, toplumsal cinsiyet kavramı 
biyolojik cinsiyetin hastalıklarından tecrit edilmiş oldu. Bu sebeple, 
cinsiyet ya da dişi olanı tanımlayan süreğen inşaları kuramsallaştır-
mak zordur, bunun bir istisnası kadının doğal olarak ikincil olarak 
tanımlandığı “kötü bilimsel” hipotezlerdir. “Biyoloji”, müdahaleye 
açık bir toplumsal söylemden ziyade bedenin kendisini tanımlamak 
üzere kullanılır oldu. Böylelikle de, feministler “biyolojik belirlenim-
ciliğe” karşı, “toplumsal konstrüktivizme” taraf oldular ve süreç için-
de bir cinsel ve ırksal kimlik kazandırılmış bedenlerin biyoloji bilimi 
dahilinde nasıl bilgi nesneleri ve müdahale alanları olduğunun ya-
pıbozumsal eleştirisini yapabilmek için daha az güçlü hale geldiler. 
Bunun alternatifi olarak, feministler de bazen tarihsel tahakküm sü-
reçlerine direniş alanları olarak doğa ve beden kategorilerinin doğ-
ruluğunu tasdik etmişler ama bu kabul, muhalif bir ideolojik kaynak 
olarak “doğa” veya “dişi bedenin” kategorik ve aşırı tanımlanmış hal-
lerini karanlıkta bırakmıştır. Bunun yerine, doğa, uygarlığın tasallu-
tundan korunacak bir kaynak olarak, orada öylece duruyor gibiydi. 
Kategorik bir kutup olarak tanımlamak yerine, “doğa” veya “kadın 
bedeni”, ataerki, sömürgecilik, kapitalizm, ırkçılık, tarih ve dilin top-
lumsal dayatmalarından farklı olarak basitçe gerçekliğin özünü ko-
rumak anlamına gelir. “Doğa” kategorisinin inşasının baskılanması 
kadının toplumsal özneler olarak failliğini ve statüsünü kuramsal-
laştırma çabalarında hem feministler tarafından hem de feministlere 
karşı olarak kullanılmıştır. 

Judith Butler (1989), toplumsal cinsiyet kimliği söyleminin, 
heteroseksüel tutarlılık kurgularına içkin olduğunu ve feministlerin 
tutarsız toplumsal cinsiyet kimliklerinin bütün farklı tanımlarına 
anlatısal bir meşruiyet kazandırmayı öğrenmeleri gerektiğini ileri 
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sürer. Toplumsal cinsiyet söylemi aynı zamanda tutarlı kadın ve er-
kek kimliklerinin indirgenemezliği ve karşıt ilişkisinde ısrarcı olan 
feminist ırkçılığın da ayrılmaz bir parçasıdır. Burada asıl yapılması 
gereken, nihai olarak tek sesliliğe götüren cinsiyet ve doğa gibi ana-
litik kategorileri “geçersiz kılmaktır”. Bu eylem, içsel bir düzenleyici 
toplumsal cinsiyet özü yanılmasını ortaya çıkartacak ve yeniden an-
lamlandırmaya açık ırk ve toplumsal cinsiyet temelinde kurgulan-
mış farklılıklar alanı üretecektir. Birçok feminist, Butler’ın önerdiği 
türden böylesi eylemlere direnmiştir çünkü feministler için özne 
kavramının bir uzantısı olarak kadınların failliği kavramını yitirme 
korkusu, öz kimlikler ve bu kimliklerin kurucu kurgularına yapılan 
saldırıların altında kaybolmuştur. Butler, öte yandan, failliğin fırsat 
yaratan kısıtlamalar alanında kurumsallaşmış bir pratik olduğunu 
öne sürmektedir. Tamamlanmış (kültürel) veya özünde olan (biyo-
lojik), tutarlı bir içsel benlik kavramı, karmaşık faillik ve sorumlu-
lukları üretme ve tasdik etme üzerine kurulu feminist projeler için 
gereksiz -ve aslında kısıtlayıcı- bir düzenleyici kurgudur. 

Batı’ya özgü toplumsal cinsiyet kavramlarının temelinde yer 
alan böylesi bir “düzenleyici kurgu”, anneliğin doğal olduğunu ve ba-
balığın da kültürel olduğunu, annelerin doğal olarak, biyolojik ola-
rak çocuk yaptığını ısrarla öne sürerler. Annelik, ilk bakışta görünür; 
babalık ise ancak çıkarsama ile bilinir. Güneybatı Pasifik Adaları’nda 
yaşayan Melanezyalılarda toplumsal cinsiyet kavramını inceleyen 
Strathern (1988, s 311-39) “kadınların bebek yaptığına” dair kıyme-
ti kendinden menkul Batılı iddianın etnosantrik niteliğini ve top-
lumsal cinsiyete dair tüm bakış açısının çıkarımsal niteliğini ortaya 
koymak için çok uğraşmıştır. Batıya özgü cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet formülasyonlarının temelinde yer alan kadınların bebek yaptığı 
(bunun karşılığı olarak da erkeklerin kendi benliklerini var ettikleri) 
inancına dair üretimci bir öz ortaya koymuştur. Strathern, Hagen 
erkeklerinin ve kadınlarının, Aristocu, Marksist veya Freudyen çer-
çevede kavranabilecek özneler ve nesneler olarak kalıcı hallerde var 
olmadıklarını ileri sürmüştür. Hagen failliğinin farklı bir dinamiği 
ve geometrisi vardır. Batılılar için, bir bireyin başka bir birey tarafın-
dan nesneleştiriliyor ve kendi özne konumundan yoksun bırakılıyor 
olması toplumsal cinsiyet farklılığı kavramlarının temel sonucudur. 
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Bir Batılı birey için uygun durum, kendi benliğinin sahibi olmasıdır, 
bir mülkiyet nesnesiymiş gibi bir öz kimliğe sahip olmak ve onu sür-
dürmektir. Bu mülkiyet, zaman içinde farklı ham maddelerden ya-
pılmış olabilir; başka bir deyişle, kültürel bir ürün olabilir ya da birey 
bu kimlikle birlikte doğmuş olabilir. Toplumsal cinsiyet de bu türden 
bir mülkiyet nesnesidir. Benlikte bir mülkiyete sahip olmamak bir 
özne olmamak, bu sebeple de bir failliğe sahip olmamak anlamına 
gelir. Faillik, birey olarak “farklı şekillerde toplumsal cinsiyetlenmiş 
beden parçaları, ya da farklı şekillerde toplumsal cinsiyetlenmiş kişi-
lerden mürekkep, beden aracılığıyla belirli öğelerin akışını sağlarken 
birbirleri ile vericiler ve alıcılar olarak etkileşime giren Hagenliler 
için farklı yollar izler” (Douglas, 1989, s. 17). Bireyler arasındaki cin-
siyetçi tahakküm sistemli bir şekilde oluşabilir ve oluşur ama birçok 
Batılı toplumsal anlam alanı için uygun olabilecek aynı analitik ey-
lemlerle izi sürülemez ya da ele alınamaz (Strathern, 1988, s. 334-9). 
Butler, failliğin gücünü yitirmeden, toplumsal cinsiyet kategorileri-
nin tutarlılığını çözecek bir yöntemi ortaya koymak için -dikkatli bir 
şekilde- Strathern’in etnografik tartışmalarını kullanabilirdi. 

Bu yüzden, yaşam bilimleri ve sosyal bilimlerde cinsiyet/top-
lumsal cinsiyet ayrımının süreğen taktik kullanışlılığının, feminist 
kuramın büyük bir bölümü için vahim sonuçları vardır, toplumsal 
cinsiyet kavramını tam anlamı ile politikleştirme ve tarihselleştirme-
de sınırları aşmak için tekrar tekrar ortaya konan çabalara rağmen 
feminist kuramı liberal ve işlevselci bir paradigmaya bağlı kılar. Bu 
başarısızlık kısmen cinselliği tarihselleştirmemek ve ilişkilendirme-
mekte ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımında ve bu ikiliğin her iki 
tarafını da tartışırken sergilenen analiz mantığının tarihsel-episte-
molojik köklerinde yatar. Bu seviyede, ampirik yaşam bilimleri ve 
sosyal bilimlerin kuramsallaştırmasında ve pratiğinin mücadelesin-
de var olan modern feminist kısıtlamalar, Marx ve Engels’in, aileyi 
tarihselleştirmek için ortaya koydukları hayranlık verici projelerine 
rağmen, heteroseksüalitede doğal cinsiyet temelli iş bölümünden 
kendilerini kurtaramamalarına benzer. 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet farklılıkları söylemi, Birleşik Dev-
letler’deki sosyoloji ve psikoloji literatüründe 1970’li ve 1980’li yıllar-
da patladı. Bu, örneğin, Sociological Abstracts’da (1966-1970 arası 0 
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anahtar kelimeden, 1981-1985 arası 724 anahtar kelime kullanımına 
giden artışta) ve Physiological Abstracts’da (1966-1970 arası 50 anah-
tar kelimeden, 1981-1985 arası 1326 anahtar kelime kullanımına 
giden artışta) dizinlenen makale özetlerindeki anahtar kelimelerde 
toplumsal cinsiyet kelimesinin kullanılmasında kendini gösterir. Bu 
patlama, birer kategori ve vücut bulmuş tarihsel gerçeklikler olarak 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası üzerine gayretli politik ve bi-
limsel mücadelenin bir parçasıdır, bu mücadelede feminist yazın 
1970’lerin ortasında “biyolojik belirlenimcilik” ve cinsiyetçi bilim 
ve teknolojinin, özellikle de biyoloji ve tıp biliminin eleştirisinde 
daha çok öne çıkmıştır. Doğa/kültür ve cinsiyet/toplumsal cinsiye-
tin epistemolojik ikili çerçevesi içinde sıkışıp kalan birçok feminist 
(sosyalist ve Marksist feministler de dahil olmak üzere), Avrupa ve 
Birleşik Devletler’deki birçok tartışmada kültür/toplumsal cinsiyetin 
biyoloji/cinsiyete olan üstünlüğünü savunmak için cinsiyet/toplum-
sal cinsiyet ayrımını ve etkileşimli bir paradigmayı benimsedi. Bu 
tartışmalar, kız ve oğlan çocuklarının matematik yeteneklerindeki 
genetik farklılıklardan, sinir sisteminin organizasyonundaki cinsi-
yet farklılıklarının varlığı ve önemine, hayvan araştırmalarının in-
san davranışı ile ilgisine, bilimsel araştırmanın organizasyonundaki 
erkek egemenliğinin nedenlerine, dildeki cinsiyetçi yapılar ve kul-
lanım kalıplarına, sosyobiyoloji tartışmalarına, cinsiyet kromozom 
anomalilerinin anlamı üzerine verilen mücadelelere ve ırkçılık ve 
cinsiyetçiliğin benzerliklerine kadar çeşitlilik gösterir. 1980’li yılla-
rın ortalarından itibaren, toplumsal cinsiyet kategorisi ve cinsiyet/
toplumsal cinsiyet ikiliği üzerinde giderek büyüyen bir şüphe femi-
nist literatüre bu tartışmalarla girdi. Bu şüphecilik, kısmen Avrupa 
ve Amerika’daki kadın hareketlerinde ırkçılığa karşı giderek büyü-
yen karşı çıkışların bir parçasıydı, bu ideolojik çerçevenin sömürgeci 
ve ırkçı köklerinin bir kısmı daha da netleşmişti. 

Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet Sistemi Feminist cinsiyet/toplumsal 
cinsiyet kuramı ve politikalarının başka bir akımı da Gayle Rubin’in 
(1975) “cinsiyet-toplumsal cinsiyet sistemi”ni etkili bir şekilde for-
müle ettiği şekli ile, Marx ve Freud’’un Lacan ve Levi-Strauss üzerin-
den okunması ve benimsenmesi ile oluşturuldu. Rubin’in makalesi 
ilk olarak Birleşik Devletler’de bir Marksist feminist antropoloji an-
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tolojisinde yayımlandı. Rubin ve daha sonra onun izinden gidenler, 
doğa/kültür ayrımının farklı bir yorumunu benimsediler, ancak bu 
yorum ABD’deki deneyci yaşam bilimleri ve sosyal bilimlerden ziya-
de daha çok Fransız psikoanaliz ve yapısalcılığından besleniyordu. 
Rubin, dişilerin kadınların toplumsal düzlemde üretimi için ham-
madde olduğu ve akrabalık değişim sistemleri yolu ile insan kültürü-
nün kurumsallaşmış yapılarında erkekler tarafından kontrol edildiği 
“kadınların evcimenleştirilmesi” sürecini mercek altına almıştı. Ru-
bin, cinsiyet-toplumsal cinsiyet sistemini, biyolojik cinselliği insan 
faaliyetlerinin bir ürününe dönüştüren ve bunun sonucunda oluşan 
tarihsel olarak özel cinsel ihtiyaçların karşılandığı toplumsal ilişki-
ler sistemi olarak tanımlamıştır. Bir sonraki adımda, Rubin, politik 
mücadele ile karşı konulabilecek insan faaliyetlerinin bir ürünü ola-
rak cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemlerinin Marksist bir analizine 
girişmiştir. Rubin, cinsiyet temelli iş bölümünü ve arzunun psikolo-
jik inşasını (özellikle de ödipal biçimlenmeyi) erkeklere, kadınların 
doğal olarak sahip olmadığı haklarla donatan insanoğlunun üretimi 
sisteminin temelleri olarak görmüştür. Erkeğin ve kadının bir diğe-
rinin işini yapamadığı bir dünyada hayatta kalabilmek ve erkeklerin 
kadınları değiş tokuş ettiği bir cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminde 
arzunun derinindeki yapıları tatmin etmek için, heteroseksüellik zo-
runludur. Zorunlu heteroseksüellik bu sebeple kadınların ezilmesi-
nin merkezinde yer alır. 

Eğer cinsel mülkiyet sistemi, erkeklerin kadınlar üzerinde hiçbir söz 
hakkı olmayacak (kadınların değiş tokuşu söz konusu olmayacak) bir 
şekilde yeniden düzenlenmiş olsaydı, eğer toplumsal cinsiyet diye bir 
kavram olmasaydı, bütün o Ödipal tiyatro bir antik kalıntı olacaktı. 
Kısaca, feminizm, akrabalık bağlarında bir devrimi talep etmelidir 
(Rubin, 1975, s. 199). 

Adrienne Rich (1980) de zorunlu heteroseksüelliğin kadınların 
ezilmesinin kökeninde olduğunu savunmuştur. Rich, yeni bir kız-
kardeşlik düzeni kurmanın temelinde olası bir metafor olarak bir 
“lezbiyen süreklilik” fikrini geliştirmiştir. Rich için, tarihsel çağlar 
boyunca evliliğin reddi bir lezbiyen sürekliliği inşa etmenin tanım-
layıcı uygulamasıydı. Monique Wittig (1981) kadınların ezilmesin-
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de zorunluğu heteroseksüelliğin merkezi konumunu tesis eden ba-
ğımsız bir argüman geliştirmişti. Fransa’daki Kadınların Özgürlüğü 
Hareketi’nin (Movement pour la Liberation des Femmes -MLF-) 
geleneksel Marksist anlayışından kesin bir ayrılış olarak gördüğü bir 
formülasyon üzerinden, Wittig ile bağlantılı bir grup, tüm kadınla-
rın, erkeklere kadınlar üzerinde ideolojik, politik ve ekonomik bir 
güç veren cinsel farklılık temelinde yükselen hiyerarşik sosyal ilişki-
lerle inşa edilmiş bir sınıfa ait olduğunu öne sürer (Questions feminis-
tes editörleri, 1980). Bir kadını kadın yapan erkeğin kadını kendine 
mülk edinmesine dair özel ilişkidir. Irk gibi, cinsiyet de algılananın 
aksine, aynı beden gibi, tüm inşaları önceleyen bir kavramdan zi-
yade gerçekliği üreten bir tür “imgelemsel” formasyondur. “Kadın” 
yalnızca bu türden bir imgelemsel varlık olarak var olur, beri yandan 
kadınlar cinsiyet olarak doğallaştırılan bir mülk edinilme sürecinin 
gerçekleştiği sosyal ilişkilerin bir ürünüdür. Feminist, bir sınıf ola-
rak kadınlar için ve bu sınıfın ortadan kaldırılması doğrultusunda 
mücadele eden kişidir. Burada anahtar konumdaki mücadele hete-
roseksüelliğin üzerine kurulduğu toplumsal sistemin yok edilmesi-
dir, çünkü “cinsiyet”, toplumu heteroseksüel olarak kurgulayan do-
ğallaştırılmış bir politik kategoridir. “Cinsiyet” kategorisi temelinde 
kurulan tüm sosyal bilimler (büyük bir kısmı) alaşağı edilmelidir. Bu 
bakış açısında, lezbiyenler “kadın” değildir çünkü heteroseksüelli-
ğin politik ekonomisinin dışındadırlar. Lezbiyen toplumu, bir doğal 
grup olarak kadınları yok eder (Wittig, 1981). 

Bu şekilde üç farklı çerçevede kuramsallaştırılmış olan evlilik-
ten vazgeçiş Rubin’in, Rich’in ve Wittig’in 1970’ler ve 1980’lerin ilk 
yıllarındaki politik görüşlerinin merkezindeydi. Evlilik iki tutarlı 
toplumsal grup olan kadın ve erkeklerin karşıtlık temelindeki ilişki-
lerini özetler ve yeniden üretir. Bu üç farklı formülasyonun hepsinde 
de, hem doğa/kültür ikiliği hem de üretimci yaklaşımın dinamiği 
daha da ileri analizlere olanak sağlamaktadır. Kadınların evlilik eko-
nomisinden vazgeçişleri, erkeklerden vazgeçişleri için, ve dolayısıyla 
da kadınların ürettikleri ürünlerin (bebekler de dahil olmak üzere) 
değişimi ve erkekler tarafından kendilerine mülk edinilmeleri üze-
rinden erkekler tarafından oluşturan kültür kurumunun dışında ki-
şisel ve tarihsel özneler olarak kendilerini inşa edişi için, kendi için-
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de potansiyeli olan bir eylem ve politikadır. Batılı anlamda bir özne 
olmak, kadınları nesneleşme ilişkileri (hediye, mülk, arzu nesnesi ol-
mak) ve (bebeklerin, cinsiyetin, ve hizmetlerin) erkekler tarafından 
mülk edinilmesi dışında yeniden inşa etmek anlamına gelmektedir. 
Beyaz ırktan kadınlar için feminist kuramın temelinde yer alan “top-
lumsal cinsiyet” kategorisini çözümlemede anahtar rol oynayan bu 
nesneleşme, değişim ve mal edinme süreçlerinde kadın ve erkekle-
rin arasındaki kategori tanımlayıcı ilişki, ırk/toplumsal cinsiyet veya 
ırk/cinsiyet sisteminin ve ırklar arası “kızkardeşlik” bağı arasındaki 
engellerin beyaz ırktan feministler için analitik olarak kavranmasını 
zorlaştıran eylemlerden biridir. 

Bununla birlikte, bu formülasyonların, feminizmin tam da mer-
kezinde lezbiyenliği temellendirme ve gerekçelendirmede çok güçlü 
bir değeri vardır. Lezbiyen figürü, feminist tartışmaların çatışmalı ve 
üretken merkezinde sıklıkla yer almıştır (King, 1986). Audre Lorde, 
siyah lezbiyeni “farklılıklar evi” kavramının merkezine yerleştirmiştir: 

Birlikte kadın olmak yeterli değildir. Biz farklıydık. Gay kızlar olarak 
bir arada olmak yeterli değildi. Biz farklıydık. Birlikte siyah olmak ye-
terli değildi. Biz farklıydık. Siyah kadınlar olarak bir arada olmak ye-
terli değildi. Biz farklıydık. Siyah dayklar1 olarak birlikte olmak yeterli 
değildi. Biz farklıydık… Bir süre önceydi, fark ettik ki bizim yerimiz 
tek bir farklılığın sağladığı güvenlikten ziyade tam da farklılıklar eviy-
di (Lorde, 1982, s.226). 

Bu farklılık kavramı, Birleşik Devletler’de 1980’li yılların so-
nunda çok kültürlü feministlerin toplumsal cinsiyet kavramını ku-
ramsallaştırmasının temelini oluşturuyordu. 

Rubin’in cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminin birçok farklı 
kullanılışı ve bu kavramsallaştırmaya yöneltilmiş birçok eleştiri var-
dı. Birçok Avrupa ve Amerikalı Marksist ve sosyalist feminist tartış-
manın merkezinde yer alan bir makalede, Hartmann (1981), Julie 
Mitchell’in “Kadınlar: En Uzun Devrim” (1966) makalesi ve bu ma-
kalenin devam niteliğindeki Kadın Mirası isimli eserinde de benzer 
şekilde tartıştığı üzere, patriyarkinin yalnızca bir ideoloji olmadığını 
ama daha çok bir materyal sistem olduğunu ısrarla vurgulamaktay-

1 dyke: erkeksi lezbiyen-digin
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dı. Bu materyal sistem, “erkekler arasında materyal bir temeli olan 
toplumsal ilişkiler dizisi olarak tanımlanabilir ve hiyerarşik olsa da, 
erkekler arasında, kadınları hakimiyetleri altına almalarına olanak 
sağlayan bir karşılıklı bağımlılık ve dayanışma ağı tesis eder” (Hart-
mann, 1981, s.14). Bu çerçevede, Hartmann patriyarki ve kapitalin 
ortaklığını ve erkek egemen sosyalist işçi hareketlerinin cinsiyetçi-
lik meselesine öncelik vermedeki başarısızlıklarını açıklığa kavuş-
turmaya çalışmıştı. Hartmann, kadınların emek gücünü erkeklerin 
kontrol etmesi ile oluşan patriyarkal toplumsal ilişkilerde insanoğ-
lunun üretimini anlamak için Rubin’in cinsiyet-toplumsal cinsiyet 
sistemi kavramına başvurur. 

Hartmann’ın tezinin başlattığı bir tartışmada, Iris Young (1981), 
sınıf ve toplumsal cinsiyet sömürüsünde iş birliği yapan kapital ve 
patriyarkiye yönelik “ikili sistemler” yaklaşımını eleştirmiştir. Bu 
tartışmalarda beyaz ırktan olanların ırk konumlarını da içerecek 
şekilde ırk meselesine nasıl da değinilmemiş olduğuna dikkatinizi 
çekerim. Young, “patriyarkal ilişkilerin bir bütün olarak üretim iliş-
kilerine içsel olarak ilintili olduğunu” öne sürmüştür (1981, s.49), 
toplumsal cinsiyet temelli bir iş bölümü üzerine odaklanma baskı-
nın tek bir sistemine dair dinamikleri ortaya çıkaracaktır. Ücretli 
emeğe ek olarak, toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü de Marx ve 
Engels’de tartışma dışı bırakılmış ve tarihselleştirilmemiş emek ka-
tegorileri olarak yer alır, bu kategoriler arasında çocuk doğurmak 
ve büyütmek, hastalarla ilgilenmek, yemek pişirmek, ev işi, ve hayat 
kadınlığı gibi seks emeği vardır. Bu kuramda, toplumsal cinsiyet te-
melli iş bölümü aynı zamanda ilk iş bölümü olduğu için, toplumsal 
cinsiyet temelli iş bölümündeki değişimler dışında sınıflı toplumun 
ortaya çıkışı da izah edilmelidir. Böyle bir analiz, tüm kadınların or-
tak, birbiri ile aynı durumda olduğunu ileri sürmez; ancak tarihsel 
olarak ayrıştırılmış kadın konumlarını merkeze alır. Eğer kapitalizm 
ve patriyarki kapitalist patriyarki olarak da adlandırılabilecek tek bir 
sistemse, öyleyse sınıf ve toplumsal cinsiyet temelli baskılara karşı 
mücadele de birleştirilmelidir. Mücadele kadınlar ve erkekler için 
zorunludur, ancak yine de otonom kadın organizasyonları pratik 
bir gereklilik olarak varlığını sürdürecektir. Bu kuram, tahakküm, 
ayrıcalık ve farklılık arasındaki çapraz geçişli oyunların oynandığı 
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karmaşık açık alanları destekleyen tekil sistemlerin metaforlarının 
ayrıştırması için yapılan “postmodern” eylemlerin oldukça tehdit-
kar görüldüğü, son derece akılcı ve modernist yaklaşımların iyi bir 
örneğidir. Young’ın 1981 tarihli çalışması aynı zamanda modernist 
yaklaşımların belli durumlarda politik bir yön tayin etmedeki gücü-
nü göstermesi açısından da iyi bir örnektir. 

Feminist tarihsel materyalizmin epistemolojik sonuçlarını in-
celeyen Nancy Hartsock (1983a, b) Marksizmin tarihselleştireme-
diği kategorilere de yoğunlaşmıştı: (1) kadınların çocuk doğurarak 
ve yetiştirerek insanoğlunun üretimindeki duyumsal emeği ve (2) 
kadınların her türden besleme büyütmeye ve geçimini sürdürme-
ye odaklanmış emeği. Ama Hartsock, kadınların faaliyetlerinin 
bedensel boyutlarını vurgulamak adına toplumsal cinsiyet temelli 
iş bölümü terminolojisini reddetmiş ve cinsellik temelli iş bölümü 
kavramını benimsemiştir. Hartsock aynı zamanda Rubin’in cinsiyet-
toplumsal cinsiyet sistemi formülasyonunu da eleştirmiştir zira bu 
sistem, kadınların devrimci konumlarının potansiyel inşası üzerine 
temellenmiş bir emek sürecinin materyalist analizini yapmak yeri-
ne akrabalar arası bir değişim sistemini vurgulamaktadır. Hartsock, 
emek yolu ile doğa ve insanlık arasındaki duyumsal aracılıkta in-
sanın kendi kendini biçimlendirmesinin hikayesinde gizli Marksist 
hümanizm yorumlarına bel bağlıyordu. Kadınların yaşamlarının 
nasıl erkeklerin yaşamlarından farklı olduğunu gösterirken, femi-
nist materyalist bir duruş için bir zemin oluşturmayı amaçlıyordu, 
bu zemin tahakkümün gerçek ilişkilerinin maskesinin düşürüleceği 
ve özgürlükçü bir gerçeklik mücadelesinin verileceği bir pozisyon 
ve vizyon sunacaktı. Hartsock, fallokratik dünyaları tanımlayan sal-
dırgan iktidar sistemlerinde değişimin soyutlanması ve soyut eril-
lik arasındaki ilişkilerin araştırılması çağrısını yapmıştı. Başka bazı 
Marksist feministler, feminist bakış açısı kuramının birbiri içine 
geçmiş ve birbirinden bağımsız yorumlarına katkı yapmışlardır, bu 
tartışmalarda cinsiyet/toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü ana tar-
tışma konusuydu. Bu tartışmanın özünde, tarihsel bir özne olarak 
kadının aktif failliği ve statüsünü kuramsallaştırmak amacı ile emek 
kategorisinin yenilikçi bir bakış açısı ile sorunsallaştırılması ya da 
tartışmanın üremenin Marksist feminist yorumlarına doğru genişle-
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tilmesi vardı. Collins (1989a) siyah kadınların uğradıkları baskılara 
dair kendilerinin tanımladığı bir bakış açısı ile siyah feminist ha-
reketin temelllerinin nitelendirilmesi amacı ile bakış açısı kuramını 
uyarlamıştır. 

Sandra Harding (1983) feminist kuramın serpilip gelişmesini, 
cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminde yaşanan çelişkilerdeki artışın 
bir yansıması olduğunu ifade etmişti, bu kökten değişim şimdi artık 
uğruna mücadele edilebilecek bir hal almıştı. Harding, cinsiyet-top-
lumsal cinsiyet sistemine olan yaklaşımını Feminizmde Bilim Sorunu 
(1986) başlıklı eserinde genişletirken, toplumsal cinsiyetin değişen 
şekillerde birbiri ile bağıntılı üç unsuru olduğunu tespit etmişti: (1) 
anlamın her şeye atfetildiği bir temel kategori (2) toplumsal ilişkileri 
düzenlemenin bir yolu (3) bir bireysel kimlik yapısı. Bu üç unsuru 
birbirinden ayırmak toplumsal cinsiyet temelinde oluşturulan poli-
tikaların karmaşıklığı ve sorunlu değerini anlamaya başlamanın bir 
parçasıdır. Cinsiyet-toplumsal cinsiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında eşcinsel hareketlerinde cinsel kimlik politikalarını keşfetmek 
için kullanan Jeffrey Escoffier (1985), metafizik kimlik kalıplarına 
başvurmadan, bir hedefe adanmış ve konumunu belirlemiş politi-
kalar geliştirmek için, politik öznelliklerin yeni formlarının orta-
ya çıkışını ve sınırlarını kuramsallaştırma ihtiyacından bahseder. 
Haraway’in (1985) “Siborg Manifestosu”, kadınların çok uluslu, bi-
lim ve teknoloji temellli toplumsal, kültürel ve teknik sistemlerinde 
konumlanmalarına yönelik Marksist feminist politikaları keşfetmek 
için benzer argümanlar sunar. 

Marksizmden beslenen başka bir kuramsal gelişmede, hem 
Marksist yaklaşımı hem de toplumsal cinsiyetin dilini eleştiren Cat-
herine MacKinnon (1982, s.515) şunları ifade etmiştir:

İş Marksizm için neyse cinsellik de feminizm için odur: yani bir kişiye 
en çok ait olan ama en çok da ondan alınan... Cinsellik arzuyu yaratan, 
organize eden, ifade eden ve yönlendiren toplumsal süreçtir, kadın 
ve erkek olarak bildiğimiz toplumsal varlıkları yaratır, bu varlıkların 
ilişkileri de toplumu yaratır... Bazılarının emeğinin, başka bazılarının 
yararına kamulaştırılmasının bir sınıfı -işçi sınıfını- tanımladığı gibi, 
bazılarının cinselliğinin başka bazılarının yararına kullanılması da 
cinselliği -kadını- tanımlamaktadır. 
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MacKinnon’ın konumu, kadına yönelik bir şiddet formu ve/ya 
kadınların vatandaşlık haklarının ihlali -kadının bir vatandaş olarak 
statüsünün reddi- olarak tanımlanabilecek pornografiye karşı Birle-
şik Devletler’deki hareketin politik eylemlerine yönelik geliştirilen 
çelişkili yaklaşımların merkezinde yer alır. MacKinnon, kadının 
inşasını başka birinin arzu nesnesinin materyal ve ideolojik inşası 
olarak görmüştür. Bu nedenle de kadınlar, yalnızca kendi emekleri-
nin yarattığı ürüne yabancılaşmakla kalmazlar; kadın olarak -başka 
bir deyişle cinsel objeler olarak- kaldıkları sürece, potansiyel olarak 
tarihsel özneler bile sayılmazlar. “Kadınlar için, nesneleştirme ve ya-
bancılaşma arasında bir ayrım yoktur çünkü kadın nesneleştirmenin 
karar vericisi ve uygulayıcısı değildir, nesneleşen biziz” (1982, s. 253-
4). Bu konumun epistemolojik ve politik sonuçları çok daha ötelere 
uzanır ve son derece çelişkilerle doludur. MacKinnon için, kadınların 
üretimi son derece maddesel bir yanılsama olan “kadının” üretimi-
dir. Kadınlar için yaşanan gerçeklik olan bu maddesel yanılsamanın 
ayrıntılarına inmek, MacKinnon’ın çerçevesinden feminist politika-
ların özel bir biçimi olan bilinç uyandırma politikalarını gerektirir. 
“Cinsellik, toplumsal cinsiyeti belirler” ve “kadının cinselliği, onun 
kullanımıdır, aynen dişiliğimizin kendisinin ötekiliği olduğu gibi” 
(s.243). Lacancı feminizmlerdeki bağımsız formülasyonlarda oldu-
ğu gibi, MacKinnon’ın konumu, “birisinin bakış açısından dünyayı 
yaratma gücü, iktidarın eril halidir” önermesi ile özdeş temsil süreç-
lerinin kuramsallaştırılmasında son derece verimli olmuştur (s.249). 

Şiddetin toplumsal cinsiyetlendirilmesi üzerine MacKinnon’ın 
duruşuna yakın ancak farklı kuramsal ve politik kaynaklardan fay-
dalanan bir analizde, Teresa de Lauretis’in (1984,1985) temsil me-
selesine yaklaşımı, onun toplumsal cinsiyet meselesini kültüre dair 
modern ve postmodern kuramların hiç incelenmemiş, fay hattını bir 
heteroseksüel toplumsal anlaşmanın oluşturduğu ölümcül kusuru 
olarak görmesine neden olur. De Lauretis toplumsal cinsiyeti, “ka-
dının” ve “erkeğin” toplumsal inşası ve öznelliğin semiyotik üretimi 
olarak tanımlar; toplumsal cinsiyet “anlam ve deneyimin tarihi, pra-
tikleri, ve birbiri içine geçmesi”, başka bir deyişle, “toplumsal gerçek-
liğin dışsal dünyasının ile öznelliğin içsel dünyasının semiyotiğinin 
ortak inşa edici etkileri” ile yakından ilişkilidir (1984, s.158-86). De 
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Lauretis, modern feminizmdeki en sorunlu kavramlardan birisi olan 
“deneyime” yönelik bir yaklaşım geliştirmek için Charles Peirce’in 
semiyotik pratikler kuramından faydalanmıştır. Bu yaklaşım hem 
deneyimin kişiye özgü mahrem düzlemde vücut bulması hem de an-
lamlandırma pratikleri yolu ile gerçekleştirdiği aracılık rolünü dik-
kate alır. Deneyim, asla doğrudan doğruya erişilebilir değildir. De 
Lauretis’in çabaları, sinemada ve toplumsal cinsiyetin somutlaşmış 
semiyotik farklılık olduğu düşüncesinin önemli ve cesaretlendirici 
olduğu diğer alanlardaki toplumsal cinsiyet ifadelerini anlamada ve 
bu ifadelere itirazı yükseltmede kısmen faydalı olmuştur. De Lau-
retis, Foucault’nun cinsiyet teknolojileri formülasyonundan yola 
çıkarak oluşturulan toplumsal cinsiyet teknolojilerini birbirinden 
ayırırken, cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemleri içinde feministlere 
özgü bir toplumsal cinsiyetlendirilmiş özne konumu tanımlamıştır. 
Ortaya koyduğu formülasyon, Lorde’un farklılıklar evi sakinlerine 
yönelik yaklaşımını aksettirir: “Feminizmin dişi öznesi, söylemler, 
konumlar ve anlamların çokluğu üzerinden inşa edilmiştir, çoğun-
lukla biri diğeri ile çatışma halindedir ve doğası gereği (tarihsel ola-
rak) çelişkilerle doludur (de Lauretis, 1987, s. ix-x) 

MacKinnon veya de Lauretis’ten çok daha farklı bir bilinci ve 
anlam üretimi kuramı öne süren Hartsock’un (1983a) cinsellik te-
melli iş bölümü tartışması, özellikle de Nancy Chodorow (1978) ta-
rafından geliştirilen nesne ilişkileri kuramında olduğu gibi, Birleşik 
Devletler’deki feminist kuramda önemli bir yer tutan AngloAmeri-
kan psikoanaliz yorumlarını temel alır. Chodorow, Rubin’in Lacancı 
parçalı cinsiyetlenmiş özne kuramlarını benimsemeden, ebeveyn-
liğin toplumsal organizasyonuna dair yaptığı çalışmada cinsiyet-
toplumsal cinsiyet sistemi kavramını benimsemiştir. Bu çalışmada, 
kadınlar erkeklere kıyasla, hasmane olmayan ilişkiler geliştirmede 
daha yetenekli bulunmuştur ancak yine aynı çalışmada patriyarkide 
annelik rolü biçilmiş insanlar olarak kadınlar kendi üretimleri yo-
luyla kendilerine biçilen ikincil konumlarını da sürdürmekteydiler. 
Nesne ilişkileri psikanalizini Lacancı bir yoruma tercih etmek, te-
melde, (kavramın anlamlarına dair tüm ampirik sosyal bilimler ağı-
nı da düşünerek) “toplumsal cinsiyet” kavramı ile (bu kavramın Kıta 
Avrupası kültürel/metinsel kuramlarındaki oturmuş anlamını da 
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düşünerek) “cinsiyetlendirilmiş özne konumlarının edinilmesi” kav-
ramını yan yana getirmektir. Kadınları ilişkisel olarak özcü bir teme-
le oturttuğu konusunda eleştirilmiş olsa da, Chodorow’un feminist 
nesne ilişkileri kuramı son derece etkiliydi ve çok geniş bir yelpaze-
deki toplumsal vakaları incelemek üzere farklı alanlara uyarlanmış-
tır. Lawrence Kohlberg’in yeni Kantçı kuramları üzerine düşünen ve 
eleştiren Gilligan da (1982), ahlaki çıkarsamalar yaparken örneğin, 
soyut kavramları evrenselleştirmeye karşı kadınların daha büyük bir 
bağlamsal bilince ve dirence ihtiyaçları olduğunu savunmuştur. 

Evelyn Keller, doğa bilimlerinin sistematik, epistemolojik, psi-
şik ve organizasyonel bir eril tahakküm tarafından biçimlendirilme-
sini kurumsallaştırmak amacı ile bir nesne ilişkileri kuramı geliştir-
mişti (Keller, 1985). Keller kadınları toplumsal cinsiyetle eş tutmanın 
mantıksal bir hata olduğu savını ortaya koymuştu. Toplumsal cinsi-
yet, kadınların ve erkeklerin farklı bir şekilde konumlandıkları, top-
lumsal, sembolik ve psişik ilişkilerin oluşturduğu bir sistemdi. Eril 
psişik bireysel kimliğinin gelişiminde, kişilerüstülük, nesneleştirme, 
ve tahakküm ürettiği bilişsel bir deneyim olarak toplumsal cinsiyetin 
ifadesine bakan Keller projesini “bilim-toplumsal cinsiyet sistemini” 
anlama çabası olarak tanımlamıştı (s.8). Toplumsal olanın inşası-
na vurgu yapan ve bu inşanın psikodinamik yönlerine odaklanan 
Keller’in çalışma konusu “kadınların bizatihi kendisini değil, ya da 
kadınlar ve bilimi seçmemişti: çalışma konusu daha ziyade kadınla-
rın, erkeklerin ve bilimin inşası, veya daha net bir şekilde ifade ede-
cek olursak, kadınlar ve erkeklerin inşasının bilimin inşasının na-
sıl etkilediğidir” (s.4). Keller’in amacı, bir eril proje değil, bir insan 
projesi olarak bilim adına çalışmaktır. Tartışmasının merkezinde yer 
alan sorusunu şu şekilde ifade eder “Doğa bilim için neyse, cinsiyet 
de toplumsal cinsiyet için o mudur? (Keller, 1987). 

Chodorow’un ilk çalışmaları, kadınların ikincilleştirilmesinde 
kamusal alan/özel alan ayrımının sahip olduğu anahtar rolü kuram-
sallaştıran bir dizi birbiri ile bağlantılı sosyoloji ve antropoloji ma-
kalesi bağlamında geliştirilmişti (Rosaldo ve Lamphere, 1974). Bu 
makale derlemesinde, Rosaldo, iktidar, adına kamusal alan da de-
nilen ve erkeklerin sahiplendiği açık alanda kendine yer bulurken, 
kadınların yaşam alanının ev içi mekanlarla sınırlanmasının evren-
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sel bir durum olarak mutlaklaştırılmasını tartışma konusu yapmış-
tır. Sherry Ortner, bu yaklaşımı, erkekler kültür için ne ise, kadınlar 
da doğa için odur önermesinin yapısal analizi ile bağlantılandırmış-
tır. Kadın, Kültür ve Toplum ve Kadın Antropolojisine Doğru (Rei-
ter, 1975) isimli eserlerin basımını takiben -her ikisi de son derece 
stratejik olarak 1970’li yılların ortasında basılmıştı-, kadınların top-
lumsal konumlanmasını dile getiren birçok Avrupalı ve Amerikalı 
feministin çabaları bu ilk derlemelerin cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
alanındaki evrenselleştirici ve sağlam temelli kuramsal tespitlerin-
den oldukça etkilenmiştir. Bir disiplin olarak antropolojide, ilk dö-
nemde yapılan formülasyonların eleştirileri ve bu formülasyonlar-
dan ortaya çıkan diğer yaklaşımlar epeyce zengindi, hem toplumsal 
cinsiyetin sembolleştirilmiş formlarına dair kültürler arası kapsamlı 
bir çalışmaya hem de doğa/kültür ikiliğinin evrensel uygulanabilir-
liğinin kökten reddine kaynaklık etmiştir (MacCormack ve Strat-
hern, 1980; Rosaldo, 1980; Ortner ve Whitehead 1981; Rubin, 1984). 
Feminist antropoloji ilk dönem formülasyonlarından uzaklaştıkça, 
sanki 1970’li yılların ortasındaki konumları, özel bir politik-tarihsel-
disipliner bir anda bir söylemsel noktadan ziyade kalıcı olarak yetkin 
feminist antropolojik kuramın parçasıymış gibi, antropolojik disipli-
ner çevrelerin dışında feminist bir söylem içinde varlığını sürdürdü.   

Cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminin evrenselleştirici gücü ve 
kamusal ve özel alan arasındaki analitik bölünme, Avrupa ve Avro-
Amerikalı feminizmlerin etnik merkezli ve sömürgeleştirici eğilim-
lerinin bir parçası olduğu gerekçesi ile beyaz ırktan olmayan kadın-
lar tarafından politik açıdan keskin bir şekilde eleştirildi. Toplumsal 
cinsiyet kategorisi, tüm diğer “ötekilerin” üzerini örtmüş ya da ikin-
cileştirmiştir. “Üçüncü Dünyalı bir Kadını” nitelemek üzere Batılı 
veya “beyaz” toplumsal cinsiyet kavramlarını kullanma çabaları çoğu 
zaman oryantalist, ırkçı, ve sömürgeci söylemi yeniden üretmiştir 
(Mohanty, 1984; Amos ve ekibi, 1984). Dahası, hem 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyılın ilk dönemlerinde, hem de daha sonra 1960’lı yıllarda yurttaş 
hakları ve savaş karşıtı hareketler içinden çıkan kadın hareketlerinin 
ilk dönemlerinde, Amerikalı “beyaz ırktan olmayan kadınlar”, ki bu 
kategorinin kendisi de cinsiyetlendirilmiş kimliklerin karmaşık ve 
birbiri ile çatışmalı politik inşasıdır, ırk, milliyet, cinsiyet ve sınıf 
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tümünün birbiri içine geçtiği hiiyerarşik farklılıklar sisteminin üre-
tilmesi ile ilgili eleştirel bir kuram ortaya koymuşlardır. Kadınların 
sosyal konumlanması ile ilgili bu kuramlar, “farklılıklar evi” (Lorde), 
”karşıtlık bilinci” (Sandoval), “siyah feminizmi-(womanism)” (Wal-
ker), “merkezden marjine sefer” (Spivak), “Üçüncü Dünya Feminiz-
mi” (Moraga ve Smith), “el mundo zurdo” (Anzaldua ve Moraga), 
“la mestiza” (Anzaldua), “ırk temelinde yapılanmış patriyarkal kapi-
talizm” (Bhavnani ve Coulson, 1986), ve “uygunsuz/laştırılmış öte-
ki” (Trinh, 1986-7, 1989) gibi kavramların feminist söylem alanını 
yapılandırdığı “kapsayıcı” feminist kuramının temelini oluşturur ve 
organize ederler çünkü bu şekilde yapılanmış bir feminist kuram, 
“feminizm” içinde olduğu kadar dışında da neyin “kadın” olarak ka-
bul edilebileceğini deşifre eder. Karmaşık bir şekilde birbiri ile ilintili 
figürler de “beyaz” kadınların ortaya koyduğu feminist yazında ken-
dini göstermiştir: “cinsiyet politik sınıfları” (Sofoulis, 1987), “siborg” 
(Haraway, 1985), “feminizmin dişi öznesi” (de Lauretis, 1987). 

1980’li yılların başında, Kitchen Table: Women of Color Press 
Newyork’ta kuruldu ve radikal beyaz olmayan kadınların eleştirel 
kuramsal ve diğer yazılarını yayımlamaya başladı. Bu gelişme, kendi 
kimlik inşalarının hikayelerini yazan ve böylelikle de Batı feminiz-
minin yerleşmiş geleneklerini ve birçok başka söylemin de zeminini 
sarsan kadınlar tarafından yazılan birçok farklı türde eserin ulusla-
rarası seviyede yayınlanması bağlamında ele alınmalıdır. “Beyaz ırk 
dışı kadınların” heterojen ve eleştirel özne konumları farklı yayın-
cılık pratiklerinde detaylı olarak ele alındıkça, “beyaz” veya “Batılı” 
kadınların statüsü de, hazır verili bir etnik veya ırk kimliği, ya da 
kaçınılmaz bir kader olmanın ötesinde giderek daha kolay bir itiraz 
edilebilir alan haline geldi. Böylelikle de, “beyaz” kadınlar kendi ak-
tif konumlanışlarını açıklamaya davet edildiler.

Rubin’in 1975 tarihli cinsiyet/toplumsal cinsiyet kuramı, cinsi-
yetlerin birbirini tamamlayabilirliğini (zorunlu heteroseksüellik) ve 
kadınların erkekler tarafından baskı altında tutulmasını akrabalık 
yolu ile kültürün kurulumunda kadınların değişiminin temel unsur 
olması ile açıklar. Ancak, kadınlar akrabalık kurumu içinde benzer 
şekillerde konumlandığında bu yaklaşıma ne olacak? Dahası, eğer 
tüm kadın ve erkek grupları, toptan akrabalık kurumunun dışında 
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ama başka bir baskın grubun akrabalık sistemleri ile ilişki içinde ko-
numlansaydı, toplumsal cinsiyet fikrine ne olacaktı? Carby (1987), 
Spillers (1987), ve Hurtado (1989) bu meselelerin geçmişi ve sonuç-
larını tartışarak toplumsal cinsiyet kavramını sorguladılar. 

Carby, Yeni Dünya’da, özellikle de Birleşik Devletler’de, beyaz 
kadınların aksine, siyah kadınların, nasıl “kadın” olarak inşa edil-
mediklerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bunun yerine, siyah 
kadınların kimliği ırk kimliği ve cinsel kimlik açısından eş zamanlı 
olarak inşa edilmiştir; evlilik sistemi yolu ile, kadınları göstergelerin 
dolaşımı olarak tanımlanan “kültürden” dışlayan kölelik kurumun-
da kadın (insan, potansiyel eş, babanın adı için için bir geçiş ara-
cı) olarak değil, dişi olarak (hayvan, cinselleştirilmiş ve haklardan 
yoksun) tanımlanmışlardır. Şayet, akrabalık bağı, kadınların doğal 
olarak sahip olmadıkları hakları erkeklere veriyorsa, kölelik, belirli 
bir grup için, tüm insan gruplarını aktarılabilir bir mülkiyet olarak 
kabul eden yasal bir söylemsel düzlemde bu akrabalık bağını orta-
dan kaldırıyordu (Spillers, 1987). MacKinnon (1982, 1987) kadın-
ları gerçeğe dönüşen imgelemsel bir figür, başkalarının arzusunun 
nesnesi olarak tanımlamıştı. Kölelik söylemi içinde gerçeğe dönüşen 
“imgelemsel” figürler, bu kadınları Marksist anlamda kendi emeği-
ne yabancılaşmış emekçi figüründen ya da arzu nesnesinin “özüne 
dokunulmamış” feminist figüründen başka bir anlamda nesneler 
haline getirir. Birleşik Devletler’de beyazların hakimiyetindeki patri-
yarkal düzende özgür kadınlar, onları da baskı altına alan bir sistem 
içinde değişim nesnesi haline gelirler ancak beyaz kadınlar, siyah 
kadın ve erkekleri miras olarak alırlar. Hurtado’nun da belirttiği gibi 
(1989, s.841), 19. yüzyılda önde gelen beyaz feministler beyaz erkek-
lerle evliyken siyah feministler beyaz erkeklerin mülkü idiler. Irkçı 
patriyarkide, beyaz erkeklerin ırksal olarak saf bir soy sürdürme “ih-
tiyacı”, özgür ve özgür olmayan kadınları, karşılaştırılamaz, asimet-
rik sembolik ve toplumsal mekanlarda konumlamıştır. 

Dişi köle, en doğrudan söylenebilecek hali ile bu farklarla di-
ğerlerinden ayrılır: beden “kültür ve toplumda kadın anlatılarına an-
lamsal bir boyut katarak” (Spillers, 1987, s.67-8) ters yüz edilmiştir. 
Bu farklılıklar, resmi olarak köleliğin kaldırılması ile sona ermedi; 
20. yüzyılın sonlarına doğru daha tanımlayıcı sonuçlar üretmişler-
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dir ve Yeni Dünya’nın kurucu öğelerinden birisi olan ırkçılık sona 
erene kadar da bu farklılıklar varlığını sürdürecektir. Spillers esaret 
ve bedenin tahrip edilme süreçleri arasındaki bu kurucu ilişkilere 
“Amerikan grameri” adını vermektedir (s.68). Yeni Dünya’nın fethi 
ve kölelik koşulları, ve bunların bugüne değin süren etkileri altın-
da “yeniden üretim, arzu, isimlendirme, annelik, babalık, vs. gibi 
kavramların oluşturduğu kelime dağarcığı çok derin bir krizin içine 
atılmıştır “(s.76). “Toplumsal cinsiyetlendirme, Afrika kökenli Ame-
rikalı kadınlara referansla, hem mevcut feminist söylem içinde hem 
de kültürün sorunlarını irdeleyen söylemsel topluluklar içinde örtük 
ve çözülmemiş bir bulmacayı andırır” (s.78).

Spillers, özgür erkek ve kadınların isimlerini babalarından miras 
aldıklarını, babaların da çocuklarının çocuklarında ve eşlerinde hak 
sahibi olduklarını ama bu hakkın tam anlamı ile başkasına aktarıla-
bilir bir mülk olarak sahiplik hakkı olmadığını ifade etmiştir. Özgür 
olmayan kadınlar ve erkekler, kendi durumlarını annelerinden miras 
alırlar, anneleri de kendi çocuklarının kontrolünü elinde tutamazlar. 
Levi-Strauss veya Lacan’ın kuramsallaştırdığı anlamı ile bir isimleri 
yoktur. Köle kadınlar, bir ismi diğer nesillere aktaramazlar; eş ola-
mazlar, evlilik değişimi sisteminin dışındadırlar. Köleler, isimler sis-
teminde konumlandırılmamış, sabit bir mevkiye oturtulmamışlar-
dır; özellikle yerleri belli edilmemiştir ve bu sebeple kolayca gözden 
çıkarılabilirler. Bu söylemsel çerçeveler içinde, beyaz kadınlar yasal 
olarak veya sembolik olarak tam anlamı ile insan değildirler; köleler 
yasal olarak veya sembolik olarak tam anlamı ile insan değildirler. 
“Özne konumunun yokluğunda, esir tutulan cinsellikler, “ötekiliğin” 
fiziksel ve biyolojik bir ifadesini temsil ederler” (Spillers, 1987, s. 67). 
Mülkiyetin varislerini (özgür olmadan) doğurmak, (özgür olmadan) 
mülkiyet doğurmak ile aynı şey değildir (Carby, 1987, s.53).   

Bu ufak fark, Birleşik Devletler’de beyaz ırktan olmayan kadın-
lar için “üreme haklarının” öncelikli olarak çocukların kapsamlı bir 
şekilde (örneğin linç, hapis, çocuk ölümleri, zorla hamile bırakma, 
zorla kısırlaştırma, yetersiz barınma, ırkçı eğitim, veya ilaç bağımlı-
lığı yoluyla) kontrolüne dayanmasından kaynaklanmaktadır (Hur-
tado, 1989, s. 853). Beyaz kadınlar için, üreme özgürlüğü bağlamın-
da benliğin mülkiyeti, kişinin kendi bedenine sahip olması, kavramı 
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daha çok doğum kontrolü, hamilelik, kürtaj ve doğum kavramları 
etrafında odaklanmıştır çünkü beyaz patriyarki sistemi vasisi belli 
çocukların kontrolüne ve bunun sonucu olarak da beyaz dişilerin 
kadın olarak inşasına dayalıdır. Çocuk sahibi olmak ya da olmamak 
bu sebeple, kelimenin tam anlamı ile kadınlar için özne tanımlayan 
bir seçimdir. Siyah kadınlar özellikle -ve Yeni Dünya’nın fethinin 
mağduru olan diğer kadınlar- çok daha geniş bir alanda üreme öz-
gürlüğünden mahrumiyetle yüz yüze kalmışlardır ve bu kadınların 
çocukları Birleşik Devletler’in kurucu hegomonik söylemlerinde 
insan statüsünü miras olarak edinememişlerdir. Bu bağlamda, si-
yah bir annenin sorunu sadece özne olarak kendi statüsü değil, aynı 
zamanda çocuklarının ve erkek ya da kadın cinsel partnerlerinin 
statüsüdür. Irkı yüceltmenin ve erkek ve kadınların kategorik ayrı-
mını reddetmenin -beyaz ırktan olan ya da olmayanların uyguladığı 
cinsel baskının analizinden kaçınmadan- Yeni Dünya siyah feminist 
söyleminde kendine ön saflarda yer bulmasına çok da şaşırmamak 
gerekir (Carby, 1987, s. 6-7, hooks, 1981, 1984). 

Afrika kökenli Amerikalı kadınların konumları, beyaz ırktan 
olmayan kadınların durumu ile aynı değildir; her bir baskı koşulu 
ayrımları reddeden ama ırk, cinsiyet, ve sınıfın kimliğin benzer ol-
madığına vurgu yapan özel bir analiz gerektirir. Bu meseleler, yeterli 
bir feminist toplumsal cinsiyet kuramının aynı zamanda üretim ve 
üremenin özel tarihsel koşullarında ırksal bir farklılık kuramı olması 
gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyar. Aynı zamanda, bu mesele-
lerin tartışılması niçin bir kızkardeşlik kuramı ve pratiğinin, cinsel 
farklılık sistemi ve kadın ve erkek olarak adlandırılan tutarlı katego-
riler arasında kültürler arası yapısal bir karşıtlık üzerinden paylaşı-
lan toplumsal konumlar üzerine inşa edilemeyeceğini de açıklar. Son 
olarak da, bu tartışmalar beyaz ırktan olmayan kadınların ürettiği 
feminist kuramın niçin birçok Batılı söylemsel geleneğin hümanizm 
anlayışını da sekteye uğratan alternatif kadınlık söylemleri ürettiğini 
de ortaya koyar. 

Bizim görevimiz bu farklı toplumsal özne için bir yer açmak. Böy-
le yaparak, dişi toplumsal özne için bir mücadele alanı elde etmeye 
odaklanacağız ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş dişi kimliğinin fark-
lı seviyelerini bir araya getirmekle daha az meşgul olacağız. Aslında, 
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“isim verme” potansiyeli olan bir dişinin canavarlığı iddiası ile ortaya 
çıkarak… ”Sapphire”, kadınların güç kazandığı tüm radikal ve farklı 
metinleri yeniden yazabilir. (Spillers, 1987, s.80).

Herhangi bir temel özne konumunun çöküşüne kökten bir 
katkı yaparken, toplumsal öznellik kavramları ve diğer benzer yazı 
pratiklerinin yeniden inşasından doğan “farklılıklar” politikaları, 
görecelikler arasında bir sıralama yapmaya derinden karşıdır. İnsani 
bilimlerde feminist olmayan kuram “tutarlı” veya kendi kontrolünü 
elinde tutan öznelliklerin çöküşünü “öznenin ölümü” olarak tanım-
lama eğilimindeydi. Tutarsız bir şekilde boyunduruk altına alınmış 
diğer özne konumları gibi, birçok feminist de bu proje formülas-
yonuna direnir ve bu formülasyonun tam da ırk/cinsiyet/sömürge 
temelli konuşmacılar “ilk kez” konuşmaya başladığında ortaya çı-
kışını sorgularlar; başka bir deyişle, kendilerini kurumsallaşmış ya-
yıncılık pratiklerinde ve diğer başka kendi kendini inşa eden pratik-
lerde temsil edecek bir otorite arayışındadırlar. “Öznenin” feminist 
yapıçözümleri esastır ve kendi kontrolünü elinde tutan bir tutarlık 
hedefi için çok da nostaljik değildirler. Bunun yerine, inşa edilmiş 
kavramsal yapıların kaçınılmaz olarak politik mülahazaları, toplum-
sal cinsiyetlendirilmiş ırka dayalı öznelliklere dair feminist kuramlar 
gibi, eylem, bilgi ve inancın varlığına yaptıkları vurgu ile, yeni orta-
ya çıkan, farklılaştıran, kendi kendini temsil edebilen, ve çatışmalı 
toplumsal öznellikleri eleştirel ve olumlayıcı bir şekilde ele almalı-
dır. Buradaki önemli husus dönüştürücü bir toplumsal değişime, 
feminist toplumsal cinsiyet kuramlarına içkin umut anına, ve ken-
di kontrolünü elinde tutan öznelliklerin çöküşüne dair yeni ortaya 
çıkan söylemlere ve uygunsuz-laştırılmış ötekilerin ortaya çıkışına 
olan bağlılıktır (Trinh, 1986-7, 1989).

Bu makalede kabaca bahsedilen, “toplumsal cinsiyetin” yazı-
lı kategorilerinin birçok farklı akademik ve diğer farklı kurumsal 
kökenleri, feminist ya da değil, kökenleri, dilleri, ya da yazdıkları 
tür -kısaca, hegemonik ve sömürgeleştirici (“beyaz”) kuramın “be-
lirlenmemiş” konumlarından bakıldığında “marjinallik”, “başkalık”, 
ve “farklılık” olarak görülen özellikleri- sebebi ile beyaz ırktan olma-
yan kadınların yayınlarını karanlıkta bırakan ırk hiyerarşisine daya-
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lı bir ilişkiler sisteminin parçasıdır. Ancak “başkalık” ve “farklılık” 
kavramları tam da “toplumsal cinsiyetin” “gramerinin” neyle ilgili 
olduğunu ortaya koyar. Bu durum, feminizmi çatışma alanları ve 
başat kuramların tekrar tekrar yinelenen reddiyeleri ile tanımlanan 
bir politika olarak inşa eder. “Toplumsal cinsiyet” “kadının” ne oldu-
ğunu keşfe çıkan, daha önceleri verili olarak kabul edileni sorunsal-
laştıran bir kategori olarak gelişmiştir. Şayet, feminist toplumsal cin-
siyet kuramları Simone de Beauvoir’in kadın doğulmaz tezini ve bu 
tezin tüm sonuçlarının izinden gitti ve nihayetinde tutarlı öznenin 
bir fantazi olduğunu ve bireysel ve kolektif kimliğin tehlikeli ve sabit 
bir şekilde toplumsal olarak yeniden inşa edildiğini (Coward, 1983, 
s. 265) anlamak için Marksizm ve psikoanalizin ışığında ilerledi ise, 
19. yüzyılın büyük siyah feministi ve kölelik karşıtı kadın yazar Sojo-
urner Truth’un Ben bir Kadın Değil miyim (1981) kitabını hatırlatan 
bell hooks’un provokatif kitabının başlığı ironi ile dolu demektir zira 
“kadın” kimliği eş zamanlı olarak hem sahiplenilir hem de yapıçö-
züme tabi tutulur. Bu yeniden yapılandırmaların failleri, anıları ve 
ürettiği terimler feminist cinsiyet/toplumsal cinsiyet politikalarının 
merkezinde yer alır.

“Toplumsal cinsiyetlenmiş” bir kadın ya da erkek olmayı ya da 
kalmayı reddetmek de bu sebeple, ırk ve cinsiyetin gerçek olamaya-
cak kadar korkunç imgelemsel anlatısının yarattığı kabustan ortaya 
çıkan fazlasıyla politik bir ısrardır. Son olarak ve son derece ironik 
bir şekilde, toplumsal cinsiyetin “toplumsal” kategorisinin politik ve 
açıklayıcı gücü, cinsiyet, et, beden, biyoloji, ırk, doğa gibi kategori-
lerin tarihselleştirilmesine dayanmaktadır öyle ki feminist kuramda 
belirli bir anda ve mekanda cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemi kav-
ramını ortaya çıkaran ikili evrenselleştirici karşıtlık, doğanın kül-
türe, cinsiyetin de toplumsal cinsiyete artık bir kaynak olduğunun 
düşünülmediği ve düzenlenmediği, dile getirilmiş, farklılaştırılmış, 
açıklanabilir, bir konuma oturtulmuş ve birbirini takip eden beden-
leşme kuramlarını şiddetle içine çekerek yok eder. Benim, çatışmalı, 
birbirine düşman, verimli, ve miras alınmış ikili karşıtlıklarla oluş-
muş garip kardeşlik bağları içinde tasarlanmış heterojen, çok kül-
türlü, “Batılı” (farklı ırklardan, beyaz, Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, 
Afrikalı, Pasifikli) feminist toplumsal cinsiyet kuramlarının kesişi-
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mindeki ütopyam bu şekilde. Fallogosentrizm, hakim özne tarafın-
dan yumurtlanmış bir yumurta, tarihin kalıcı tavuklarına kuluçkaya 
yatan bir gurk tavuk idi. Ama kuluçkaya bu hayal gücü zayıf yumur-
ta ile birlikte alt üst edilmiş bir dünyanın tüm dillerinde konuşacak 
olan bir zümrüdüanka kuşunun da tohumu da atılmıştı. 


