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Nedir? 
Birleşik Devletler siyahi feminist düşüncesinin 
onyıllar öncesinde ortaya çıkması ile birlikte, 
kesişimsellik giderek karmaşıklaşan küresel 
dünyada sosyal ve kültürel kimliği anlamak için 
önemli bir disiplinlerarası kavram haline geldi. 
Kesişimsellik diğer sosyal ve kültürel farklılık 
göstergelerinin yanı sıra özellikle ırk, sınıf, 
toplumsal cinsiyet, cinsellik, beden ve ulusa 
ilişkin farklılıkların eşzamanlı bir araya gelerek 
bir toplumda imtiyazlılaşmadan ezilmeye kadar 
nasıl farklı kimlik ve deneyimler oluşturduğu ile 
ilgilidir. Böylece kimliklerin ırk, sınıf, toplumsal 
cinsiyet ve benzeri gibi kişisel atfedilişlerin 
toplamından daha büyük olduğunu öne sürer.  

Kavramı kim kullanır? 
İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
ötekileştirilmiş grupların (beyaz olmayan yoksul 
kadınlar gibi) hayatlarındaki baskının 
karmaşıklığını anlamak ve analiz etmek için bir 
araç olarak düşünülen kesişimsellik artık sosyal 
ve beşeri bilimlerde geniş olarak 
kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen gruplara 
karşı ayrımcılığın somut gerçekliklerini 
araştırmak üzere ABD hukuk çalışmalarında 
benimsenmiştir. Kesişimsellik iletişimin diğer 
alanlarıyla birlikte kültür ve iletişim, feminist 
çalışmalar ve performans çalışmalarında önemli 
bir kavram haline geldi.  

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
İktidar, tarih, ideoloji ve siyasetin merkeziliğine 
vurgu yapan kesişimsellik kültürlerarası diyalog 
için önemli bir kavramdır. Kesişimsellik kültürel 
gruplar arasında diyaloğun oluşması ve başarılı 
olması için bu grupların kendi kimliklerine ilişkin 
tarihsel miraslarının, güç dengelerinin ve politik 
sonuçlarının ilişkileri nasıl desteklediğine ya da 
engellediğine dair farkındalığı olması gerektiğini 
ileri sürer. Kesişimsel kimliklerle ilişkili olarak 
imtiyazlılaşma ve ezilmeye odaklanmak 
kültürlerarası diyalog oluşturma sürecini müdahil 
taraflar için daha zorlu ve bir o kadar da tatmin 
edici kılar. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
İletişim alanında büyümeye devam eden 
kesişimsellik çalışmalarında kimliğin kültürel, 
tarihi ve mekansal bağlamlarda tesisinde 
mikroskobik (kişilerarası ilişkiler gibi) ve 
makroskobik (sosyal müesseseler gibi) güçler 
arasındaki bağlantıları incelemeye gereksinim 
vardır. Buna ek olarak güç ilişkileri (ırk, sınıf, 
toplumsal cinsiyet gibi unsurların kültürel kimlik 
oluşumunda birbiri ile nasıl ilişkili olduğu ve 
birbiri için nasıl temel oluşturduğu gibi) ve 
yöntemsel konular (kesişimselliğin nasıl  
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çalışılacağı gibi) hakkında çalışmalara 
gereksinim vardır. 
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