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Değini: İlişkisel Bir Feminizmin İmkanı Olarak  
Kesişimsellik  

    
  NAZLI ÖKTEN1 
 

 

 

2019  yılında Koç Üniversitesi’nde  gerçekleştirilen  3.  İlişkisel  Sosyal  Bilimler 

Kongresi’nin  “İlişkisel  bir  feminist perspektif mümkün mü?”  başlıklı  oturu‐

munda yaptığım sunumda kesişimsel feminizmi bu perspektifin olası biçimle‐

rinden biri olarak değerlendirmiştim. İsmi itibarıyla yeni, ancak sosyal bilim‐

lerdeki epistemolojik gelişmeleri takip edenler için sorunsalları ve yöntemleri 

itibarıyla tanıdık olan bu bakış açısını ve yöntemi günümüzde sadece toplum‐

sal cinsiyet tartışmalarının değil, sosyal bilimleri ilgilendiren sorunsallaştırma‐

ların da eksenine oturtan düşünsel bağlamı bu kısa değinide ele almaya çalışa‐

cağım. 

Toplumsal hareketlerin sadece siyasi hak taleplerini değil, gerek eşit yurttaşlık 

taleplerinin  sorunlarını, gerekse özneleşme  süreçlerini  ele  alma ve değerlen‐

dirme şeklimizi yeniden düşünmeye davet ettiği açıktır. Üniversite, araştırma, 

toplumsal değişim üçgeni, kimi zaman akışkan bir etkileşim niteliği  taşırken 

kimi zaman da geleceğin etik ve  siyasi bakımdan nasıl  inşa edileceğine dair 

toplumsal bir tartışmanın zeminini hazırlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı son‐

rasında ırk, sınıf, cinsiyet meselelerini sosyal bilimler alanının merkezine taşı‐

yan dönüşümler, nesnel ve tarafsız bir bilgi üretiminin koşullarını da yeniden 

değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Feministin hareketin de bu anlamda özellik‐

le  Amerikan  üniversite  sisteminden  başlayıp  giderek  yayılarak  kazandığı 

mevzilerin  siyasi  hak  talepleriyle  ilişkili  olduğunu  söylemek  mümkündür. 

Birinci dalga  feminizmin  eşit yurttaşlık  taleplerinin ötesine geçen  ikinci dal‐

gayla, kadınlık durumu aracılığıyla cinsiyet farkının toplumsal‐siyasal işleyiş‐

te yarattığı dinamiklerin ortaya serilmesi, eşitsizlik durumunun sadece yasal 

düzenlemelerle ortadan kaldırılamayacağına dair önemli bulguların da görü‐

nür hale gelmesini sağladı. Bu ikinci dalga, aynı zamanda bir çoğulluk talebiy‐
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le birlikte yükseldi: Kadın hareketinin  içindeki  farklılıkların ve eşitsizliklerin 

gözlemlenmesi ve öncelikle siyah kadınlar tarafından eleştirisi çok önemli bir 

boyut kazandı. 

Bu boyut kuşkusuz kadın hareketinin başından beri mevcuttur.2 Bir anekdotla 

özetlemek gerekirse, kadın hareketinin uluslararası boyut kazandığı dönemde 

1935 yılında Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya 

Kadınlar Kongresi’nde gazeteci Suat Derviş’in Amerikalı üye Josephine Shai‐

nin’le yaptığı görüşmede Amerikan kadın hareketinin yerli Amerikan kadınlar 

için  ne  yaptığını  sorması  üzerine  aldığı  cevap  bu  konuda  çok  şey  söyler: 

“Kırmızı derili Amerikalılar nüfusun çok cüzi bir kısmını teşkil eder ve onları 

kendi  iptidai  hayatlarında  kendi  başlarına  bırakmayı  tercih  ediyoruz”.  Gö‐

rüşmenin  sonunda  “Amerika’dan konuşurken niçin  zencilerden  bahsediyor‐

sunuz?” diyerek çıkışması üzerine Suat Derviş konuyu değiştirmek zorunda 

kalır (Ökten, 2002: 56).   

Elbette bu anekdotun yansıttığının ötesinde meselenin yapısal boyutunun ele 

alınması, bell hooks’un sadece ayrıcalıklı beyaz kadınların konumunu eleştir‐

mekle kalmayıp siyah kadınların ezdiği bir öteki söz konusu olmadığı için her 

türden  ayrımcılığı  görmek  ve  karşı  hegemonya  oluşturmak  açısından  daha 

avantajlı bir konumda olduğunu öne süren çalışmasıyla simgelenen bir uğrak‐

tan sonra somut bir hal aldı. Bu bakış açısından baskının her biçimi birbiriyle 

ilişki  içindeyse de cinsiyetçi baskıyla mücadele merkezde olmalıdır. Cinsiyet 

gibi ırk ve sınıf da feminist bir meseledir (hooks, 1984).  

Bu eleştiriler daha sonra sömürgecilik sonrası bağlamda da geliştirildi. Örne‐

ğin Chandra Mohanty’ye göre Batı feminizmlerinin yapıbozumuna uğratılma‐

sı  ile  özerk  feminist  sorunsalların  inşasını  bir  arada  yürütmek  gerekecektir. 

Feminist dayanışmaya olanak verebilecek bir kızkardeşlik, evrenselleştirici bir 

özdeşlik değil  tarihsel ve mekansal olarak  tanımlanmış deneyimlerdir. Batılı 

kadının kendisini eğitimli, modern, bedeni ve hayatı üzerinde kontrol sahibi 

olarak  temsil etme araçlarından biri de üçüncü dünyalı kadın  temsilidir. The 

west and the rest, yani Batı ve geri kalanlar ayrımındaki muhayyel bölünmele‐

rin,  farklı  coğrafi,  sınıfsal, kültürel konumlardaki kadın deneyimlerinin  zen‐

ginliğini açıklamakta yetersiz kalmasını eleştiren Mohanty özellikle Amerika 

kaynaklı  feminist  araştırmaların,  turist,  kaşif  ve  dayanışmacı  eğilimlerinden 

söz eder. Bunlardan ilki kat‐katıştır diye adlandırdığı, ikincisi de eşit ama ayrı 
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diye  tanımladığı  bir modeldir.  Üçüncü  yaklaşıma  gelince,  küresel  ile  yerel 

olanı bir eylem dayanışması hattında bir araya getirme olasılığının altını çize‐

rek,  üçüncü  dünyalı  kadını  ırk  veya  coğrafya  çerçevesinde  değil,  ortak  bir 

mücadele bağlamında tanımlar.  

Gayatri Spivak’ın Hindistan’da kimi durumlarda dul kalan kadınların öldü‐

rülmesi geleneğinden yola çıkarak tartıştığı ünlü makalesi “Madun konuşabi‐

lir mi?”  ile  ezilen  adına  söz  almanın  sınırlarının ve  sorunlarının  tartışılması 

eleştirel sürecin kaçınılmaz bir parçası halini alıyordu.3  

 

Kesişimsellik: Yerinde Durmayan Bir Teori 
Peki o halde kesişimsellik perspektifini yeni kılan nedir? Analitik ve normatif 

anlamda farklı epistemolojik yönelimleri ve farklı sorunsallaştırma uzamlarını 

iç  içe  geçirme  konusunda diğer  feminist  yaklaşımlardan  ayrılmadığı  açıktır. 

Ayrıcalıkların ve  taraflılıkların bilinci  açısından düşünümsellik  ilkelerini ba‐

rındırmasını,  feminizmin kişisel olan politiktir  ilkesinin  ivmesini arttıran bir 

epistemolojik gelişim olarak adlandırabilir miyiz? Bu gibi sorular çoğaltılabi‐

lir.  Teorinin  yayılmasının  tarihsel  koşullarına  bakan  Sırma  Bilge  (2015:  10), 

2000‐2015  arasında  akademik  feminizm  içinde  en önemli  teorik katkı olarak 

anıldığı yükseliş dönemine zemin hazırlayan uluslararası platformların rolüne 

dikkat çeker. Türkiye’de feminist hareket için de önemli bir ivme noktası olan 

Birleşmiş Milletler’in 1995 yılında Pekin’de düzenlediği Dünya Kadın Konfe‐

ransı’ndan altı yıl  sonra Durban’da yapılacak olan  ırkçılık, ayrımcılık ve ya‐

bancı  düşmanlığı  konferansının  hazırlıkları  sırasında Kimberlé Crenshaw’ın 

(2010) hazırladığı metnin birçok dile çevrilmesiyle birlikte kavramın yaygınlık 

kazandığını öne süren Bilge (2015), Avrupa Birliği uyum süreçlerinin devreye 

girmesinin de süreci hızlandırdığını iddia eder.  

Aynı yıllar Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell ve Nancy Fraser 

(1995) feminizm ve postmodernizm arasındaki ilişkiyi konu alan sempozyu‐

mun ertesinde birbirlerine cevaben yazdıkları makalelerle tartışmayı sürdü‐

rürler. Bu tartışmada Benhabib, kadınların kurtuluş arzusunun kavramsal 

ifadesi olarak feminizmin olanağını kısıtladığını düşündüğü postmodernizmi 

şöyle tanımlar: 

1. İlkeli, özerk, özdüşünümsel öznenin ölümü olarak insanın ölümü 

                                                            
3
   Gayatri  Spivak  ve  Chandra Mohanty’nin  çalışmasından  yola  çıkarak  Türkiye’de  feminist 

“fark” sorunsalının tartışıldığı bir yazı için bakınız Ökten (2006). 
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2. Mücadele  halindeki  grupların  geçmiş  anlatılarına  yönelik  epistemik 

ilgilerinin sonu olarak tarihin ölümü 

3. Kurum, pratik ve geleneklerin eleştirisi veya meşrulaştırılması olarak 

metafiziğin ölümü 

Butler’a göreyse kadın kategorisine evrensel veya özgül bir içerik verme çaba‐

sı bölünmeyle sonuçlanır ve böylece “özdeşlik” [kimlik] feminist politik hare‐

keti bir araya getirici bir temel olamaz. Feminizm kadınlar sözcüğünü tanım‐

layıcı bir biçimde özetlenemeyeceği için bir farklılıklar alanı olarak işaret ede‐

bilirse,  sürekli bir açıklığın ve yeniden adlandırmanın kendisi “temellendiri‐

lemeyen bir temel” olarak olumlanacaktır. Feminist öznenin yapıbozumu, bir 

sansür değil, annelik ve  ırkçılık ontolojilerinden  çıkışı mümkün kılacak yeni 

alanlarla  tanımlanmış  bir  gelecek  hayalini  beraberinde  getirecektir.  Kadın 

kategorisini sabit bir referans olmaktan çıkarmak, güçlü bir “faillik” için yeni 

bir olanak  anlamına gelmektedir Butler  için. Bu,  “dil  içinde bir konum”dan 

başka bir şey olan bir öznelik arayışıdır. Benhabib’in sorusu şudur: Kadınların 

kurtuluş projesi, failliği, özerkliği ve benliği düzenleyen bir ilke olmadan nasıl 

düşünülebilir?  Konumlandırılmış  ve  toplumsal  cinsiyet  verilmiş  özne,  tüm 

belirlenmişliğine rağmen nasıl kendi hikayesinin hem yazarı hem kahramanı 

olabilir?  Butler’ın  benliği  toplumsal  cinsiyet  ve  cinsiyet  ikiliğinin  ötesinde 

düşünmeye  çalışırken kimliğin performatif olarak kurulduğunu,  ikiciliklerin 

ötesine geçmek için “eylemin ötesindeki faile” veda etmemiz gerektiğini orta‐

ya koyduğu Bela Bedenler’de önerdiği  failsiz eylem,   Benhabib  tarafından bir 

belirlenimi, bir zorunluluğu erdem haline getirmek  şüphesiyle karşılanır. Bu 

bakış açısıyla, kadınların zaten kırılgan failliği tehlike altındadır.  

Cornell, etik  feminizm  tanımlamasıyla Butler’ın çizgisine yakındır. Ona göre 

bu  feminizmin  can  alıcı  yönü,  toplumsal  cinsiyet  hiyerarşisinin ve  katı  top‐

lumsal  cinsiyet  kimliğinin  dayatılmış  sınırlarından  özgürleşerek  oluşan  bir 

bireyin ‐onun deyişiyle bireyleşmeye çalışan bir yaratığın‐ zengin ve çok yön‐

lü  cinselliğinin konuşulduğu  alanı  sürekli genişletme  çabasıdır. Cornell kul‐

landığı psikanalitik çerçevenin cinsiyeti ırktan, sınıftan, milliyetten ve onayla‐

nan heteroseksüellikten ayrılabilir olarak tanımlayan yaklaşımlara karşı çıktı‐

ğını  belirtir.  Farklılıkla  olduğu  gibi  ayrıcalıkla  da  yüzleşen  bir  feminizmin 

yerleşik  ve  paylaşılan  bir  kimliğe  başvurmak  yerine  farklı  ‐kendi  deyişiyle 

taklitsel özdeşleşmenin açık politik uygulaması üzerine kurulu‐ bir dayanışma 

temeline dayanması gerektiğini öne sürer. Çünkü feminist pratik kabul görme 

ve kurumlaşma süreçlerinde karşı çıktığı  toplumsal cinsiyet  terimlerine ayak 

uydurursa makbul diyebileceğimiz feministlerle, yine onun deyişiyle “yaban” 

feministler arasında bir bölünme ortaya çıkacaktır. Güncel tartışmaları düşün‐
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düğümüzde Cornell’in bu alandaki yapısal sorun konusunda öngörülü oldu‐

ğunu söylemek mümkün görünmektedir.  

Şeyla  Benhabib  postmodernizm  tartışmalarındaki  “banyo  suyuyla  birlikte 

bebeği de atmama” konumunu sergilerken neyi alıp neyi bırakmamız gerekti‐

ğine dair savlar geliştirir. Bunlardan biri de aşkın özne eleştirisinin haklılığını 

teslim etmekle birlikte, özcü tarih anlatılarını reddetmenin, yanılabilirci [fallibi‐

listic]  tarih anlayışının  “değerden bağımsız” olma iddiasındaki sosyal bilim‐

lerin sorunlu bakış açısını taklit etmek olacağı önermesidir. Kesişimsel teorinin 

öncüsü olan siyah kadın hareketinin önermelerini, Pierre Bourdieu gibi sosyal 

bilimlerin  epistemolojik  sorgulama  zorunluluğunu geliştirmeye  çalışan  araş‐

tırmacı/düşünürleriyle birlikte düşündüğümüzde, değerden bağımsızlığın bir 

doğruluk  iddiası değil olsa olsa varmak  için çaba gösterilen ama asla mutlak 

bir konum olmayan bir  süreç olarak görülmesi yerinde olur. Düşünümsellik 

ilkesinin  toplumsal  cinsiyet  boyutuyla  yeniden  değerlendirilmesi  kuşkusuz 

pozitivist  epistemolojiye  hapsolmayacak  nesnel  bilgi  üretimi  açısından  çok 

önemli katkılar sağlayacaktır.  

McCall (2005: 1793) değişen ve kesişen yapısal eşitsizlik biçimlerini incelerken, 

feminizmin gerçek bilimsel bilginin inşası için geçerli tek temel sayılan tarafsız 

ampirik gözlem konusundaki eleştirilerini hatırlatarak pozitivizm sonrası bir 

duruş benimsediğini söyler. McCall’a göre eleştirel gerçekçilik,  feminist epis‐

temolojilerle uyumlu bir yapı sergiler. Eleştirel gerçekçilik pozitivizm, ampi‐

rizm ve postmodernizme yönelik eleştirisinin yanı sıra bu yaklaşımların epis‐

temolojik meselelere de oransızca ağırlık verdiğini ortaya koyar ve ontolojik 

boyutu  da  devreye  sokar.  Eşitsizlik  örüntülerinin  ve  bunların  altında  yatan 

yapısal koşulların değişimi bu çerçevede dinamik, karmaşık ve arızi bir bağ‐

lamda açıklanabilir. McCall’un  açıklamasıyla kesişimsellik  teorisi de bu kar‐

maşıklık vurgusunu sahiplenir. Farklı disiplinlerin yapılanması itibarıyla teori 

ve  toplumsal gerçeklik arasında, bu karmaşık eşitsizlik  sistemini açıklamaya 

olanak  tanımayan bir kopukluk vardır. Her ne kadar kadın araştırmalarının 

disiplinlerarası yapısı avantajlı bir konum oluştursa da kesişimsellik, kazanıl‐

mış bu cephenin ilerletilmesi için geniş olanaklar sunacaktır.  

Cho,  Crenshaw,  ve McCall  (2013)  kesişimselliğin  bilgi  disiplinleri  içindeki 

yerini ve bağlamını  retrospektif bir biçimde  ele aldıkları makalelerinde, onu 

kapalı bir sistemden ziyade bir düğüm noktası olarak üst üste binen ve çatışan 

ırk, cinsiyet, sınıf, cinsellik, ulus ve diğer eşitsizlik dinamiklerinin açık uçlu bir 

araştırmasına yönelik bir  toplanma yeri  şeklinde  tanımlamayı  tercih  ederler. 

Böylesi bir yaklaşımın, kesişimselliğin yüzeysel bir biçimde “fark”la ilgilenen 

veya  “fark”ı  özgül  ilişkilere  zamansal, mekansal  veya  kategorik  olarak  kök 

salmış  şekilde  çerçevelendiren yaklaşımlardan daha verimli olacağının altını 
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çizerken  büyük  teori  veya  standartlaştırılmış  bir metodoloji  iddiasından  da 

uzaklaşırlar. Tarihsel olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk alanında 

ve  akademide  cinsiyet  ve  ırk  anlamında  çeşitliliğin  artışının,  özellikle  farklı 

siyasal  ve  toplumsal  duyarlılıkların  teori  düzeyinde  sorgulamalara  neden 

olduğunu belirtirler. Affirmative action adı verilen ayrımcılık karşıtı yasal dü‐

zenlemelerin bu gelişmeleri hızlandırdığına da dikkat çekerler. Yasaların ay‐

rımcılık konusundaki kavramsal miyopluklarını ortaya koymanın bir tür çıkış 

noktası oluşturduğunu söyler, ancak fark ve özdeşlik terimleriyle tanımlanmış 

bir kapsayıcılık hedefleyen reformist bir kesişimsellik yaklaşımıyla daha radi‐

kal bir hukuk eleştirisi arasındaki farkı da ortaya koyarlar.  

Choo  ve  Ferree  (2010)  eşitsizlik  konusundaki  araştırmalarda  kesişimselliğin 

katkılarını savundukları makalelerinde ırk, sınıf ve cinsiyet boyutlarını hesaba 

katan  bir  analizin  bile  eksik  bırakabileceği  karşılaştırmalı  ve  bağlamsal  bir 

çerçevenin  gerekliliğine  işaret  ederler.  Bu  bakış  açısına  göre  uygulamada, 

grup merkezli, süreç merkezli ve sistem merkezli olmak üzere üç ayrı yakla‐

şım  söz  konusudur.  Birincisi,  birçok  açıdan  marjinalleştirilmiş  grupları  ve 

onların bakış açılarını araştırmanın merkezine koymaktır. İkincisi gücü ilişki‐

sel olarak vurgularken çeşitli kesişme noktalarında baskı yaratan değişkenler 

arasındaki  etkileşimlerin  altını  çizmektir.  Sonuncusu  ise,  belirli  eşitsizlikleri 

tekil  kurumlarla  ilişkilendirmek  yerine  tamamen  etkileşimli,  tarihsel  olarak 

birbirini belirleyen, karmaşık süreçleri  inceleme altına almaktadır. Bu  türden 

yaklaşımlar kesişimselliğin metodolojik yönelimleri kadar ontolojik  içermele‐

rini de tartışma konusu etmektedir. 

2017 yılında  The  European  Journal  of Women’s  Studies dergisinin  kesişimsellik 

özel  sayısına  yazdıkları  girişte  Davis  ve  Zarkov,  Edward  Said’e  referansla 

“gezgin  bir  teori”  olarak  kesişimselliğin  farklı  coğrafyalarda  farklı  eşitsizlik 

biçimlerini ve güç  ilişkilerini ele aldığına dikkat  çekerler. Bu noktada  sosyal 

bilimcinin hangi bağlamda hangi konularda sessizliğin, hangi konularda gü‐

rültünün nasıl ve ne zaman hakim olduğuna dair de bir hassasiyet geliştirmesi 

gerektiği açıktır. Kadın veya erkek bedenlerinin maddiliğini, üreme cinselliği‐

ni  zorunlu  bir  düzen  olarak  korumak  için  bedenlere  yüklenen  ikilikten  ve 

tekbiçimlilikten kaçınarak değerlendirebilir miyiz? Biyolojik bir tanımın ötesi‐

ne geçmek  istiyorsak, özellikle de günümüzün  teknolojik koşullarında bunu 

yeniden değerlendirmemiz gerektiği açık. Donna Haraway’ın siborg kategori‐

siyle,  Bradoitti’nin  insansonrası  kategorisiyle  tartışmayı  ileri  götüren  yakla‐

şımlarını devralmayanlarımız  için bile, sosyal bilimlerde zorunlu bir yeniden 

tanımlamanın sadece  feminist akademinin gündemi olmadığı, giderek alanın 

bütünü için elzem hale geldiğini söylemek mümkün.  
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