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GİRİŞ 

 

Bu çalıĢma, Julia Kristeva‟nın dıĢlama pratiği üzerine inĢa ettiği abjection 

kavramından hareketle, kolonyal söylemde üretilen hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini, 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) cinsiyet rejimi örnek olayı üzerinden, konu edinmektedir. Bu 

hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin temelinde ise özne-ben ile öteki arasında yaratılan 

epistemolojik ve ontolojik fark bulunmaktadır. Aydınlanmacı modern episteme, özne-

ben ile öteki arasına çektiği sınır çizgileriyle iç/dıĢ, kadın/erkek, yerli/yabancı, 

kültür/doğa, sömüren/sömürülen ikililerini de kurmakta ve özne-ben‟i ilerleme, 

modernlik, üstünlük gibi kavramlarla birleĢtirirken geri kalmıĢlığı, pre-modernliği, aĢağı 

konumda olmayı ise öteki‟nin ayırıcı vasfı hâline getirmektedir. Bu durumda öteki, 

modern özne anlatısının dıĢında kalarak yerleĢik düzeni bozma potansiyeline sahip 

dıĢsallık olarak imlenmektedir. Ben de bu tez çalıĢmasında tarihsel ilerleme fikrinin 

yarattığı söz konusu hiyerarĢik iliĢkiyi dışarıdan gelen ile yerli olarak 

kavramsallaĢtırdığım ikilikten hareketle ele alıyorum. Buna göre dıĢarıdan gelen, tarihi 

yapan özne olarak, yerli ile karĢılaĢmasında muktedir konumdadır ve yerli üzerinde 

hiyerarĢik bir iktidara sahiptir. DıĢarıdan gelenin mutlak iktidarının sağlandığı bu 

hiyerarĢik iliĢkide yerli olmak ise özsel ya da niteliksel bir sorun değil, tarihsel olarak 

özne konumunda olamama sorunudur. 

Özne-ben ile öteki arasına çekilen sınır çizgilerinin ürettiği hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Yaratılan bu fark 

sayesinde özne-ben, kendini öteki‟den ayırmakta ve kıymetli anlamlarını 

kurabilmektedir. Bu durumda dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iliĢki kültürlerin 

çeĢitliliğine değil, kültürel farklılık fikrine dayanmaktadır. Kolonyal bir durumda, çok 

kültürcü liberal hassasiyeti geçersiz kılan Ģey, öteki‟nin (değiĢtirilemez) kültürel 

farklılığıdır. Öteki‟nin kültürel farklılığa sahip mevcudiyeti tutarlı ve istikrarlı Batılı 
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özne anlatısını altüst etmektedir. Kolonyal söylemin dıĢarıdan gelen ile yerli arasında 

yarattığı kapanmaz fark Frantz Fanon‟un Ģu çarpıcı tespitinde ortaya çıkmaktadır: 

“Zenci nereye giderse gitsin, zenci olmaya devam edecektir.”
1
 Kolonyal söylemin 

gündelik pratiklerinde sürekli tekrarlanan ırk, cinsiyet ve kültür temelli ötekilik imajları 

siyah tenliyi zenci olarak kurar ve evrensel olarak dolaĢıma sokar. Irk ve etnik merkezli 

bu epistemolojik ayrım benzer Ģekilde kadınları, mültecileri, azınlıkları ve göçmen 

kitleleri de ötekileĢtirerek özne-ben‟den ayırır. Böylece dıĢarıdan gelen, evrensel bir 

norm olarak kurulur. Dolayısıyla öteki‟nin mevcudiyetinde var olan farklılık özne-ben 

için tehlikeli bir ötekilik yaratır. Bu değiĢtirilemez tehlikeli farklılığın dıĢlanması ise 

özne-ben‟in, öteki‟ne göre, üstün ve ayrıcalıklı konumunu inĢa eder.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iliĢki de iĢte bu farkın 

yaratılmasıyla kurulmaktadır ki bu kurucu fark, aynı zamanda Kristeva‟nın dıĢlama 

pratiği üzerine inĢa ettiği abjection teorisine denk gelmektedir. Kristeva‟ya göre 

abjectleĢtirme edimi, sınırları ve kimlikleri tehdit eden tehlikeli varlığı öznenin 

sınırlarının dıĢına çıkarmaktır.
2
 Bu dıĢarı atma pratiği temiz/arî özne-ben‟i, kirli/murdar 

öteki‟nden ayırarak ben-olmayan üzerinden özne-ben‟i kurmaktadır. Böylece 

abjectleĢtirme siyaseti bir yandan dıĢarıdan geleni muktedir özne konumuna 

yerleĢtirirken bir yandan da bu muktedir öznenin ben-olmayan‟ını iĢaretleyerek iyiyi 

kötüden, üstünü aĢağıda olandan, temizi kirliden ayırmaktadır. DıĢarıdan gelenin 

muktedir özne konumu aynı zamanda onun kıymetli anlamlarını bozan, sınırlarını 

muğlaklaĢtıran, kimliklerini altüst eden yerli üzerindeki hiyerarĢik iktidarını da doğal 

bir süreç olarak meĢrulaĢtırmaktadır. Yerli olan bir kez dıĢarıdan gelenin temiz/arî 

yapısını kirleten abject varlık olarak imlendikten sonra dıĢarı atılması gereken tehlikeli 

ötekiliğe dönüĢmektedir. Böylece yerli, Batılı modern özne anlatısının dıĢında 

kalmaktadır.  

                                                           
1
 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, London: Pluto Press, 2008, s.133. 

2
 Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, New York: Columbia University Press, 1982. 
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Kolonyal söylemin ürettiği muktedir özne konumu aynı zamanda Batı/Batı-dıĢı 

ikiliğini de kurmaktadır. Her ne kadar sınırları önceden belirlenmiĢ, verili ve homojen 

bir Batı‟nın (jeopolitik bir konumlandırma olarak değil, anlamlandırma sisteminin 

yarattığı bir özne olarak) varlığı tartıĢmalı olsa da, anlamlandırma sisteminin bir parçası 

olarak kurulan Batı/Batı-dıĢı ikiliği, muktedirleştirilmiş modern özneyi açığa çıkarmak 

için önemli bir zemin sunmaktadır. Batı‟nın muktedir özne konumu doğrudan kendi 

sömürge tarihiyle iliĢkilidir. Batı‟nın modernlik tahayyülü Aydınlanma düĢüncesinin 

akla ve ilerlemeye dayalı tarihsellik iddiasıyla değil, sömüren ile sömürülen arasında 

kurulan hiyerarĢik iktidar iliĢkisiyle anlam kazanmaktadır. Batı‟yı batılılaştıran kendi 

coğrafî sınırları içerisinde ürettiği bir uygarlık anlatısı değil, öteki üzerinde kurduğu 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini, Batı‟nın muktedir özne konumunu tarihin 

değiĢmez bir gerçekliği gibi sunan ilerleme teorilerinin meĢrulaĢtırıcı söylemlerinin 

aksine, kolonyal karĢılaĢmanın tarihsel geliĢiminde ve iktidar üretici pratiklerinde 

aramak gerekmektedir. Böylece, Batı‟nın öteki‟ne hükmetmeye devam ettiği 

reddedilemez bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalıĢma da tam olarak öteki‟ni 

dıĢlama pratiği üzerine kurulan bu hiyerarĢik iliĢkiye odaklanmaktadır.  

 

Tezin Konusu ve Örnek Olay İncelemesi 

 

Bu çalıĢma, yukarıda anlatılan hiyerarĢik iktidar iliĢkisinden hareketle, BM‟nin 

sosyal, siyasal ve tarihsel koĢullarda kolonyal bir özne olarak nasıl kurulduğunu; BM 

cinsiyet normlarının ve cinsiyet normları hiyerarĢisinin nasıl inĢa edildiğini; bu 

normların dünyanın geri kalanına nasıl yayıldığını ve yine bu normlar aracılığıyla 

abjectleĢtirme siyasetinin nasıl iĢlediğini örnek olay olarak ele almaktadır. Bu soruların 

cevabı, tıpkı ben/öteki, kadın/erkek, kültür/doğa, sömüren/sömürülen ve nihayet 
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dıĢarıdan gelen/yerli diyalektik iliĢkisinde olduğu gibi, BM aracılığıyla üretilen 

içerisi/dıĢarısı ikiliğinde temellenmektedir. BM hem kurumsal görünümünde hem de 

iĢleyiĢ mekanizmalarında kolonyal geçmiĢin mirasını sürdürerek çağdaĢ dünyayı 

çerçevelemeye devam eden hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin üretilmesinde ve 

sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla BM‟nin kurumsal 

görünümünü eĢitlik, iç iĢlerine karıĢmama ya da kendi kaderini tayin etme gibi evrensel 

normlara dayalı tarihsel anlatı değil, hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin Ģekillendirdiği 

kolonyal geçmiĢin mirası belirlemektedir.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi BM cinsiyet 

rejiminin inĢasında da ortaya çıkmaktadır. Uluslararası bir örgüt olan BM, kolonyal 

mirasın kendisine bahĢettiği muktedir özne konumundan hareketle dıĢarıdan gelen ile 

yerli arasında da hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretmekte ve yerliliğin anlamını geri 

kalmıĢlıkla birleĢtirerek abjectleĢtirme siyasetini sürdürmektedir. Öteki‟ni dıĢlama 

pratiği üzerine kurulmuĢ olan kolonyal söylem, yerli kadın söz konusu olduğunda, 

cinsiyetçi ve ırkçı pratiklerle birleĢerek yerli kadın üzerinde de hiyerarĢik iktidar 

iliĢkileri yaratmaktadır.
3
 DıĢarıdan gelenin gözünde, yerli kadınlara ait yaĢam tarzı, 

gündelik pratikler ya da normlar uluslararası toplumun kıymetli anlamlarını bozma 

potansiyeli taĢımakta ve bu hâliyle de dıĢarı atılması gereken abject niteliği temsil 

etmektedir. Geri kalmıĢ yerli kadın söylemi üzerinden üretilen abjectleĢtirme siyaseti de 

kolonyal müdahalenin gerekçesi hâline getirilmektedir. Bu durum, BM‟nin Avrupa-

merkezci yapısını ve kolonyal geçmiĢ ile kurduğu bağı da ortaya koymaktadır.  

BM‟nin öngördüğü cinsiyet rejiminde kadınların toplumsal ve siyasal 

konumundaki “iyileĢme”, kadın ve erkek üzerinden yürütülen aynılık esasına dayalı 

liberal hümanist söylemle birlikte hareket etmektedir. Benzer bir iyileĢmeyi Batı-dıĢı 

toplumlarda da görmeyi amaçlayan liberal hassasiyet evrensellik atfedilen Batılı 

                                                           
3
 Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Ġstanbul: Metis Yayınları, 2006, s. 88-89.  
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normlar aracılığıyla görünür kılınmaktadır. Ancak evrensel cinsiyet normları adı altında 

Batılı, beyaz, orta sınıf deneyimlere odaklanmak, yerli kadınların kültürel, toplumsal, 

siyasal üretimini görünmez kılmakta ve yerli kadınların deneyimlerinin yargılanmasında 

Batılı düĢünce bir norm gibi iĢlemektedir. Böylece yerli kadın cehaletin, baskının ve 

tahakkümün “mağdur nesnesi” olarak imlenmektedir. Yerli kadının mağdur olarak 

temsili, kolonyal söylemde yerli kadınları medenileştirme politikalarıyla birleĢerek 

BM‟nin kolonyal müdahalesi meĢrulaĢtırılmaktadır. Ancak bu medenileĢtirme söylemi 

hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini sürdürmek için kullanıĢlı bir araç olmakta ve yerli kadın 

hiçbir zaman özne konumunda olamamaktadır. Bu çalıĢma da dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin yarattığı muktedir özne konumundan hareketle, 

Batılı deneyimleri evrensel bir norm olarak kuran ve bunun üzerinden de tek tip bir 

“Üçüncü Dünya” kadını imajı üretmeye çalıĢan temsil anlayıĢını konu edinmektedir.  

BM‟nin cinsiyet rejiminde var olan bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi küresel 

norm/yerli norm ikili üzerinden yaratılan norm hiyerarĢisi ile görünürlük 

kazanmaktadır. İyi küresel normlar ile kötü yerli inanıĢlar üzerine kurulan bu hiyerarĢik 

iliĢki, kolonyal iktidar iliĢkilerinin ürettiği muktedir özne konumundan bağımsız 

değildir. Normların hiyerarĢik iktidarı, kolonyal öznenin söylemsel pratikleri tarafından 

inĢa edilmektedir. Tıpkı Edward Said‟in oryantalizm teorisinde Doğu‟nun 

doğululaştırılması gibi küresel norm/yerli norm hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde de yerli 

norm yerlileştirilmektedir. Bu durumda her ikisi de Avrupa-merkezciliğin ürettiği Batılı 

bakıĢla anlam kazanmaktadır. Kolonyal bir karĢılaĢmada evrensel normların üreticisi 

olan taraf, öteki‟ne ait gerçeklikleri de yeniden inĢa ederek ötekini öteki olarak 

kurmaktadır. Dolayısıyla, normlar da sözkonusu asimetrik ve hiyerarĢik iliĢkinin 

kurulmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

  Bu asimetrik ve hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde yerli normlar, küresel normların 

temsil ettiği evrensel yapıyı bozan abject bir niteliğe sahiptir ve bu hâliyle de 
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abjectleĢtirilip dıĢarı atılması gereken geri kalmıĢlığı ifade etmektedir. Bu durumda 

norm abjectleĢtirme süreci iki temel iĢleve karĢılık gelmektedir: (i) yerli normların 

evrensel Batı normlarıyla karĢılaĢtırıldığında ne kadar “kirli” olduğunu göstermek ve 

(ii) abject yerli normlar üzerinden hiyerarĢik iktidar iliĢkileri kurmak ve bunları 

meĢrulaĢtırmak. Yerli normların abjectleĢtirilmesi bir taraftan ilgili yerli normların 

anlamlarını bozup onları değersizleĢtirirken, diğer taraftan da küresel normların 

üstünlüğüne iĢaret ederek onların kıymetli anlamlarını yeniden inĢa etmektedir. Bu 

noktada abjectleĢtirme siyaseti yerli olanın değerlerinin, kimliklerinin, normlarının 

sistematik olarak yadsınması iĢlevini görmekte ve yerlinin kimliklerini, normlarını ve 

kültürlerini anlamsızlaĢtıran bir süreç olarak iĢlemektedir. Ġyiyi kötüden, temizi kirliden 

ayırma sürecine denk gelen norm abjectleĢtirme aynı zamanda iyi ve temiz biz ile kötü 

ve kirli onlar arasındaki farkı da ortaya çıkarmaktadır.  

Küresel norm ile yerli norm ikiliğine dayalı hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin en 

kristalize örneği cinsel farkın inĢası yoluyla üretilen cinsiyet normları hiyerarĢisinde 

ortaya çıkmaktadır. Cinsel farkı yaratan söylem, diĢil olanın tıpkı yerli olan gibi 

yapılandığını öne sürmektedir. Yerli olanın akıl-akıldıĢı ikiliğinde akıldıĢı olanla 

iliĢkilendirilip öteki olarak imlendiği gibi diĢil olan da akıldıĢının alanına itilerek öteki 

gibi yapılandırılmaktadır. Bu durumda cinsel farkın inĢası da dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasında olduğu gibi eril/diĢil ikiliğiyle yaratılan ben/öteki ayrımına dayanmaktadır. 

Cinsel farkın inĢası yoluyla üretilen hiyerarĢik iktidar iliĢkisi kolonyal bir durumda ise 

Üçüncü Dünya kadınları, Latin Amerikalı kadınlar, Afrikalı kadınlar, Ortadoğulu 

kadınlar, Müslüman kadınlar ya da yerli kadınlar gibi kadınları yekpare bir kimlik 

altında birleĢtiren kolonyal söylem üzerinden sürdürülmektedir. Bu hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisinde yerli kadın her zaman farklılıklarla iĢaretlenmektedir; çünkü dıĢarıdan gelen 
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karĢısındaki kültürel farklılığı onu adlandırılamaz kılmaktadır.
4
 Dolayısıyla Batılı 

bakıĢın yerli kadın hakkında ürettiği bilgi dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik 

iktidar iliĢkisi bağlamında ele alınmalıdır. BaĢka bir deyiĢle, yerli kadının Batılı bakıĢla 

konumlandırılması bilgi ve iktidar iliĢkilerinin üretimi ve yayılımı süreçlerinden 

bağımsız değildir. Bu ikilikler ve hiyerarĢiler üzerinden normlar ve abjectleĢtirme 

arasındaki iliĢkiyi açığa çıkarmak, yerli kadınların nasıl konumlandırıldığını ve 

öznelliklerinin nasıl yok sayıldığını kavramsallaĢtırmanın bir yolunu sunmaktadır.  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus norm abjectleĢtirmenin iddia 

edildiği gibi yerli olanı medenileĢtirme, demokratikleĢtirme ya da zalim diktatörlerin 

elinden kurtarma giriĢimi olmayıp, bir tür sömürü iliĢkilerini devam ettirme projesine 

denk düĢmesidir. Emperyal müdahale hiçbir zaman yerli hakları daha güvenli, daha 

özgür ya da daha demokratik yapmamıĢtır. Sömürge tarihinin hemen her örneğinde 

görülebileceği gibi sözde geri kalmıĢ toplumlara ve halklara dıĢarıdan yapılan 

müdahalelerin sonuçları düĢünüldüğünden de kötü olmuĢtur.
5
 Irak‟ın iĢgali, ABD 

BaĢkanı George W. Bush‟un iddia ettiği gibi milyonlarca masum Iraklı kadın ve çocuğu 

özgür kılmadığı gibi
6
 Irak toplumu üzerindeki baskı ve tahakkümü daha da arttırmıĢtır.

7
 

Dolayısıyla norm abjectleĢtirmeyi sonuç odaklı ele almak sömürgeci pratikleri 

görünmez kılmaktadır. Yerli halkların (ve kolonyal söylemde özellikle vurgulanan 

masum kadın ve çocukların) genel iyiliği adına dıĢarıdan yapılan her müdahale 

bahsedilen bu sonuç odaklılık adına kabul edilebilir hâle getirilmekte, burada yapılan 

                                                           
4
 Uma Narayan, “Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of Cultural 

Essentialism”, Hypatia, Cilt: 13, Sayı: 2, 1998, (86-106). 
5
 Roberto Belloni, “The Trouble with Humanitarianism”, Review of International Studies, Cilt: 33, Sayı: 

3, 2007, (451-74); Jeremy Moses, Babak Bahador ve Tessa Wright, “The Iraq War and the Responsibility 

to Protect: Uses, Abuses and Consequences for the Future of Humanitarian Intervention”, Journal of 

Intervention and Statebuilding, Cilt: 5, Sayı: 4, 2011, (347-367).  
6
 BaĢkan Bush‟un Iraklı kadınlar adına yapmıĢ olduğu konuĢma için bakınız: US Department of State 

Archive, “President, Mrs. Bush Mark Progress in Global Women's Human Rights”, https://2001-

2009.state.gov/g/wi/30414.htm, son eriĢim tarihi 29.04.2021. 
7
 Katrina Lee-Koo, “Gender-Based Violence against Civilian Women in Postinvasion Iraq: 

(Re)Politicizing George W. Bush‟s Silent Legacy”, Violence Against Women, Cilt: 17, Sayı: 2, 2011, 

(1619–1634). 

https://2001-2009.state.gov/g/wi/30414.htm
https://2001-2009.state.gov/g/wi/30414.htm
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norm abjectleĢtirme de açıkça sömürgeci bir pratik olduğu bilindiği hâlde aynı genel 

iyilik adına kolonyal müdahale göz ardı edilmektedir.  

 

Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve 

 

Bu çalıĢmada dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini 

açığa çıkarabilmek için iki temel kuramsal çerçeveye baĢvurulmaktadır. Bunlardan ilki 

Kristeva‟nın abjection teorisidir. Kristeva‟nın da ifade ettiği gibi abject, özne-ben‟in 

olmayanı ve/veya karĢıtı olma niteliğine sahiptir. Abjection teorisinde bu karĢıtlık 

iliĢkisi temiz/kirli ikiliğine dayanmaktadır.
8
 Bu ikilikten hareketle abjectleĢtirme 

siyaseti de özne-ben‟e karĢı ben-olmayan‟ı kuran ve yine özneyi ben-olmayan‟dan 

ayıran sınır çizgisi iĢlevi görmektedir. Temiz/kirli ikiliği tıpkı yerli/yabancı, biz/onlar, 

iç/dıĢ ikiliklerinde olduğu gibi ben-olmayan‟ı göstererek özne-ben‟in kimliğinin kurucu 

unsuru hâline gelmektedir. Bu yönüyle abjection da öznenin kendi sınırlarını tehdit 

eden içsel ya da dıĢsal her türlü tehdide karĢı dıĢlama eylemine baĢvurduğu tepki olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.
9
  Bu dıĢlama pratiği dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde ise yerliyi olumsuz bir anlama gelecek Ģekilde 

yerlileştirmekte ve yerli olanın abjectleĢtirilmesiyle dıĢarıdan gelen muktedir özne 

olarak kurulmaktadır.  

Mary Douglas‟ın da ifade ettiği gibi topluma dâhil ol(a)mayan her Ģey potansiyel 

olarak ona karĢıdır. Ayırma, temizleme, sınır çizgileri çekme ve ihlâlleri 

cezalandırmaya dair fikirler düzensiz olan bir deneyime düzen getirme giriĢimleridir. 

Bu düzenin yaratılması ise ancak iç/dıĢ, alt/üst, kadın/erkek, taraf/karĢıt arasındaki 

ayrımla mümkündür.
10

 Bu durumda abjectleĢtirme siyasetinin temel amacı da 

                                                           
8
 Julia Kristeva, Powers of Horror, s. 2. 

9
 Julia Kristeva, Powers of Horror, s. 4. 

10
 Mary Douglas, Purity and Danger An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, London: 

Routledge, 1984, s. 4. 
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temiz/kirli ikiliği üzerinden yaratılan farkla hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretmek ve 

bunları meĢrulaĢtırmaktır. Yerli olan bir kez dıĢarıdan gelenin nazarıyla abject olarak 

imlendikten sonra sınırları ve kimlikleri ihlâl eden tehlikeli bir öteki‟ye dönüĢmektedir. 

Yerli olanı abjectleĢtirmek de temizi kirliden, iyiyi kötüden ayırarak özne-ben ile öteki 

arasındaki farkı kurmakta ve bu fark üzerinden hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretilmekte 

ve sürdürülmektedir. Böylece evrensellik iddiasındaki Batılı anlayıĢa uymayan yerli 

normların medenileĢtirme politikalarıyla toplumsal bünyeden dıĢlanmasının meĢruiyet 

zemini de yaratılmaktadır.  

BaĢvurulan ikinci kuramsal çerçeve ise postkolonyal teoridir. Postkolonyalizm 

temelde bilgi ile iktidar arasındaki iliĢkiye odaklanarak Batı‟nın dünyanın geri kalanı 

üzerinde hiyerarĢik ve asimetrik iktidar iliĢkisini nasıl sürdürdüğünü açığa çıkartmayı 

amaçlamaktadır.
11

 Chandra Mohanty‟nin de ifade ettiği gibi, “açıklayıcı bir yapı olarak 

kullanımı her ne kadar karmaĢık ya da sorunlu olsa da, kolonyalizm hemen her zaman 

yapısal bir hâkimiyet iliĢkisiyle söz konusu öznelerin heterojenliğinin -çoğu zaman 

Ģiddetle- bastırılması” anlamına gelmektedir.
12

 Postkolonyal eleĢtiri de bu yapısal 

hâkimiyet iliĢkisinden hareketle, kolonyalizmin dıĢarıdan gelen ile yerli arasında 

öngördüğü fiziksel ve kültürel farka odaklanmaktadır. Kolonyal iktidar iliĢkilerinin 

sömüren ile sömürülen arasında yarattığı sözde farkla dıĢarıdan gelen muktedir özne 

konumuna yerleĢtirilmekte ve bu özne konumundan hareketle kolonyal müdahale 

meĢrulaĢtırılmaktadır. Böylece dıĢarıdan gelen evrensel bir norm olarak kurulmaktadır. 

Hâlbuki dıĢarıdan gelenin yaĢamı, kültürü, geleneği evrenseli temsil edemeyecek 

Ģekilde tikel tarihlere denk gelmektedir. Dolayısıyla postkolonyal eleĢtirinin esas 

meydan okuması, belirli fikirleri, inanıĢları ve coğrafyaları sahte bir evrenselciliğe 

çevirip bunları evrensel bir norm olarak kuran Batılı evrenselcilik anlayıĢına yöneliktir.  

                                                           
11

 Robert Young, Colonial Desire Hybridity in Theory, Culture and Race, London: Routledge, 1995. 
12

 Chandra T. Mohanty, Feminism without Borders Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, London: 

Duke University Press, 2003, s. 18. 
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Tarihsel ilerleme sürecinin hemen her anına tanıklık etmiĢ olan kolonyal iktidar 

iliĢkileri, çağdaĢ dünyanın basitçe sömürgecilikten kurtulma ile çözülemeyecek Ģekilde 

yapılanmasına neden olmuĢtur.
13

 Dolayısıyla teorinin içinde var olan post kavramı, 

sömürgecilikten sonraki bir zaman diliminde yaĢadığımızı değil, çağdaĢ dünyanın 

kolonyal iktidar iliĢkilerinin varlığı tarafından Ģekillendirildiğini ifade etmektedir. Ben 

de bu çalıĢmada kolonyalizmin ürettiği anlamı yalnızca tarihin belirli bir döneminde 

belirli bir coğrafyada ortaya çıkan fiili sömürü iliĢkisi olarak değil, günümüzde küresel 

hiyerarĢileri ve iktidar iliĢkilerini belirleyen modern bilgi-iktidar iliĢkisi olarak ele 

alıyorum. Kolonyal anlamdaki bu dönüĢüm günümüzde egemenlik, demokrasi, insan 

hakları gibi evrensel olduğu iddia edilen normların neden belirli coğrafyalar ve 

toplumlar için geçerliliğini yitirdiğini de ortaya koymaktadır. Kolonyal mirasın üzerine 

ĢekillenmiĢ olan hiyerarĢik iktidar iliĢkileri Batı/Batı-dıĢı ikiliğinden hareketle, “Üçüncü 

Dünya” farkını kurarak demokratikleĢme adı altında kolonyal müdahaleyi 

meĢrulaĢtırmaktadır. Böylece evrensel insan hakları normları dünyanın birçok yerinde 

anlamını yitirmektedir. 

 

Araştırma Sorusu, Tez Plânı ve Veri Kullanımı  

 

Yukarıda çalıĢmanın problemini tanıttığım kısımdan da görülebileceği üzere bu 

tezin biri kuramsal, diğeri, bununla iliĢkili olarak, ampirik iki temel araĢtırma sorusu 

vardır. Kuramsal soru “dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi nasıl 

kurulur?” Ģeklinde formüle edilebilir. Ampirik soru ise “bu iliĢki BM cinsiyet rejiminin 

üretilmesinde ve sürdürülmesinde kendini nasıl gösterir?” Ģeklinde belirmektedir. 

ÇalıĢmanın geri kalanı bu iki soruyu cevaplayacak Ģekilde organize edilmiĢtir.  

                                                           
13

 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge, 1998, s. 7. 
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Buna göre ilk bölümde dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisinin inĢası ele alınmaktadır. Bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi Aydınlanmacı modern 

epistemenin özne-ben ile öteki arasında yarattığı farkla kurulmaktadır. Tıpkı ben/öteki, 

kadın/erkek, yerli/yabancı, iç/dıĢ, ikiliklerinde olduğu gibi dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasında da üstün/aĢağıda olan ikiliğine dayalı hiyerarĢiler üretilmekte ve yerli aĢağıda 

olan konumuna yerleĢtirilmektedir. Dolayısıyla dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iliĢki 

öznelerin aynılığı fikrine değil, Kristeva‟nın öne sürdüğü gibi öteki‟ni dıĢlama pratiğine 

dayanmaktadır.
14

 Bu iliĢki öteki‟ni homojenleĢtirip aynıya tâbi kılmak değildir; aksine 

ben‟i öteki‟nden ayırabilmek için özne-ben‟in kıymetli anlamlarını tehdit eden öteki‟ni 

fiili olarak dıĢlamaktır. Kolonyal bir durumda ise bu hiyerarĢik iliĢki, yerliyi aĢağıda 

olan olarak imleyerek yerli halkların kendine ait yaĢamını da marjinalleĢtirmektedir. 

DıĢarıdan gelenin yerli olana göre sosyal, siyasal ya da ekonomik farklılıkları evrensel 

bir norm olarak kurularak, yerli bu norma göre sosyalleĢmesi gereken bir öteki‟ye 

dönüĢtürülmektedir. Kolonyal söylem yerli olanı geri kalmıĢ barbar öteki olarak 

imlemektedir. Bu durumda özne-ben‟in sınırlarını belirlemede kurucu bir unsur 

olan abjectleĢtirme siyaseti, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iliĢkiyi dıĢlama pratiği 

üzerinden inĢa ederek dıĢarıdan gelenin anlamını ve emperyal müdahalenin meĢruiyetini 

sağlayan bir çerçeve sunmaktadır. DıĢarıdan yapılan müdahaleler yerli olanı 

medenileĢtirme hamleleri olarak değil, sömürü iliĢkilerini sürdürmek için yapılan 

meĢrulaĢtırma hamleleri olarak iĢlemektedir. Bu ise abjectleĢtirme siyasetinin sınır 

üretici rolünü ortaya koymaktadır. 

Ġkinci bölümde dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin 

normlar üzerindeki iĢleyiĢi ele alınmaktadır. Özne-ben ile öteki arasında yaratılan farkla 

kurulan hiyerarĢik iktidar iliĢkileri normlar üzerinde ise küresel norm/yerli norm 

ikiliğinden hareketle sürdürülmektedir. Amitav Acharya‟nın da ifade ettiği gibi, bu 

                                                           
14

 Julia Kristeva, Powers of Horror, s. 2. 
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hiyerarĢik iliĢkide küresel normlar evrenseli temsil eden iyi kozmopolit ve ortak 

değerler, yerli normlar ise kötü fikirler ve uygulamalar olarak imlenmekte
15

 ve kolonyal 

söylem aracılığıyla uluslararası dolaĢıma sokulmaktadır. Böylece normlar arasında da 

üstün/aĢağıda olan ikiliği yaratılmakta ve uluslararası toplumun değerlerini bozduğu 

düĢünülen yerli normlar abjectleĢtirilip dıĢarı atılması gereken geri kalmıĢ dogmatik 

fikirler ve inanıĢlar olarak iĢaretlenmektedir. Küresel normlar ise bir kez insanlık adına 

iyiyi ve doğruyu temsil eden evrensel kurallar ve fikirler bütünü olarak inĢa edildikten 

sonra, küresel normlar ile yerli normlar arasındaki hiyerarĢik iliĢki de iyiyi kötüden, 

doğruyu yanlıĢtan ayırt edebilmek için meşru bir fark hâline gelmektedir. Bu durumda, 

evrensel normların dünyanın geri kalanına yayılarak yerli halkların evrensel olduğu 

iddia edilen demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, siyasal katılım gibi normlara 

göre sosyalleĢtirilmesi öngörülmektedir. Fakat yerli halkların evrensel normlara göre 

sosyalleĢtirilmesi iddiası, tıpkı yerli halkları medenileĢtirme politikalarında olduğu gibi, 

küresel sömürü iliĢkilerinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde kullanıĢlı bir araca 

dönüĢmektedir. 

Üçüncü bölümde cinsel farkın inĢası aracılığıyla üretilen cinsiyet normları 

hiyerarĢisi ele alınmaktadır. Cinsel farkın inĢası da tıpkı özne-ben ile öteki arasında 

olduğu gibi akıl-akıldıĢı ikiliği aracılığıyla sürdürülmekte ve erkeğin ötekisi olarak 

kurulan kadın akıldıĢının alanına hapsedilerek erkek, akıl sahibi bilen özne olarak 

kurulmaktadır. Bu durumda Aydınlanmacı modern epistemenin özne-ben ile öteki 

arasındaki farkı inĢa ettiği gibi cinsiyetçi modern episteme de kadın ile erkek arasındaki 

farkı kurmaktadır. Cinsiyetçi modern epistemenin yerli kadın üzerindeki iĢleyiĢi ise 

yerli olanın temsilindeki cinsel farkın kurucu rolünü ortaya koymaktadır. Yerli kadının 

kolonyal temsilinde söz konusu cinsiyetçi söylem, ırkçı söylemle birleĢerek ırka ve 

cinsiyete dayalı hiyerarĢiler üretmektedir. Cinsiyetçilikle ırkçılığın birlikte hareket ettiği 

                                                           
15

 Amitav Acharya, “The R2P and Norm Diffusion: Towards A Framework of Norm Circulation”, Global 

Responsibility to Protect, Cilt: 5, Sayı: 4, 2013, (466-479), s. 468. 
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bu kolonyal söylemde, Meyda Yeğenoğlu‟nun da ifade ettiği gibi “Doğu kadındır, kadın 

Doğu‟dur”
16

 Ģeklinde üretilen benzeĢimle hiyerarĢik iktidar iliĢkileri kurulmakta ve 

kolonyal müdahale meĢrulaĢtırılmaktadır. Kolonyal söylem aracılığıyla mağdur Üçüncü 

Dünya kadınları imajı üretilmekte ve yerli kadınlar bir bütün olarak ezilenler 

kategorisine yerleĢtirilmektedir. Yerli kadınları, geri kalmıĢ yerli normların 

boyunduruğundan kurtarma iddiası ise yerli normların abjectleĢtirilmesi siyaseti olarak 

iĢlemektedir. Fakat yerli normların abjectleĢtirilmesi iddia edildiği gibi yerli kadını 

özgürleĢtirmemekte, aksine sömürü iliĢkilerini sürdürmektedir.  

Dördüncü bölümde, ilk olarak, kolonyal geçmiĢin uluslararası bir örgüt olan 

BM‟nin kurumsal yapısındaki ve iĢleyiĢ mekanizmalarındaki görünümü ele alınmakta, 

ardından da bu geçmiĢin BM cinsiyet rejiminin inĢasındaki kurucu rolüne 

bakılmaktadır. BM‟nin kuruluĢuna dair ana akım anlatı örgütün barıĢa, temel insan 

haklarına ve özgürlüklere dayalı bir uluslararası örgütlenme biçimi sunduğunu öne 

sürmektedir. Ancak BM‟nin kurumsal görünümünde ve iĢleyiĢ mekanizmalarında var 

olan hiyerarĢik iktidar iliĢkileri örgütün kolonyal geçmiĢ ile kurduğu bağı ortaya 

koymaktadır. Özellikle Güvenlik Konseyi‟ne daimî üyelik ve bu üyelere tanınan veto 

yetkisi ile eski sömürge ülkelerinin modern hayata katılımı ve kalkındırılması için 

kurulan Vesayet Konseyi BM‟nin hiyerarĢik iktidar iliĢkilerine dayalı yapısını ortaya 

koymaktadır. Söz konusu hiyerarĢik iliĢki örgütün evrensel kabul edilen egemenlik, iç 

iĢlerine karıĢmama ya da kendi kaderini tayin etme gibi temel normlarının iĢleyiĢinde de 

ortaya çıkmakta ve bu normlar yalnızca uluslararası sistemin biz‟ini oluĢturanlar için 

geçerli olurken dıĢarıda kalanlar için anlamını yitirmektedir. Benzer Ģekilde BM 

cinsiyet rejiminin inĢasında da bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

BM‟nin liberal eĢitlik gündemine dayalı ana akım cinsiyet rejimi oluĢturmaya yönelik 

giriĢimleriyle küresel kadın hareketinin kolonyalizmi, neo-kolonyalizmi, apartheid 

                                                           
16

 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark, Ġstanbul: 

Metis Yayınları, 2017, s. 76. 
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rejimleri, ırkçılığı ve küresel sömürü iliĢkilerini merkeze alan gündemi arasındaki 

farklılıklar aynı zamanda örgüt içerisindeki Kuzey/Güney, geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ 

ikiliklerini de ortaya koymaktadır. 

BeĢinci bölümde BM cinsiyet rejiminin inĢasında ortaya çıkan hiyerarĢik iktidar 

iliĢkileri BM‟nin Kalkınmada Kadın (Women in Development-WID) gündeminden 

hareketle ele alınmaktadır. Kalkınma, dıĢarıdan gelen ile yerli arasında olduğu gibi, 

hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin kurulduğu, sürdürüldüğü ve meĢrulaĢtırıldığı bir sürece 

denk gelmektedir. Bu yönüyle BM‟nin kalkınma politikaları da kolonyal geçmiĢten 

miras alınan yerli halkları medenileĢtirme söylemiyle birleĢerek geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ 

ikiliği üzerinden hiyerarĢik iktidar iliĢkileri yaratmakta ve yerli halkları kalkındırma 

iddiasıyla kolonyal müdahaleyi meĢrulaĢtırmaktadır. Özellikle eski sömürge 

topraklarının modern ekonomik sisteme dâhil edilmesi ve küresel yoksulluğun 

giderilmesi gibi yerli halkları geri kalmıĢ olarak imleyen kalkınma söylemleri üzerinden 

BM eliyle yeni dönem hiyerarĢileri üretilmektedir. Yerli halkları medenileĢtirme 

söyleminden yerli halkları kalkındırma söylemine geçiĢ BM‟nin kolonyal geçmiĢ ile 

kurduğu bağı da ortaya koymaktadır. BM‟nin kalkınma politikalarıyla yerli halklar 

üzerinde kurduğu hiyerarĢik iliĢki özellikle WID gündemiyle görünürlük 

kazanmaktadır. EĢitlik ve barıĢla birlikte BM cinsiyet rejiminin temelini oluĢturan 

kalkınma politikası, gerçekte yerli kadınları özgürleĢtirme projesi olarak değil, geri 

kalmıĢ Üçüncü Dünya kadınları söylemi üzerinden sürdürülen sömürü iliĢkilerini 

meĢrulaĢtırma giriĢimi olarak iĢlemiĢtir. Dolayısıyla Üçüncü Dünya kadınlarının 

kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik geri kalmıĢlığını vurgulayarak kendisini yerli 

kadınları yerli normların boyunduruğundan kurtarmaya adayan bu ataerkil misyon 

kolonyal müdahalenin de gerekçesi hâline gelmiĢtir.  

Altıncı ve son bölümde norm abjectleĢtirme siyaseti BM‟nin Zararlı Geleneksel 

Pratikler (Harmful Traditional Practices-HTP) gündeminden hareketle ele alınmaktadır. 
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1950‟lerden beri üretilen resmî BM belgelerinde kadın sünneti, çocuk yaĢta ve zorla 

evlilik, oğlan çocuk tercihi, kız çocuklarının katledilmesi ve cinsiyete dayalı kürtaj, 

geleneksel doğum uygulamaları, beslenme tabuları, zorla beslenme (force feeding), 

bekâret testi, sözde namus cinayetleri gibi kadınların, fiziksel, psikolojik ve cinsel 

sağlığına zarar veren uygulamalar zararlı geleneksel pratikler olarak 

değerlendirilmektedir. BM‟nin HTP gündemi de bu zararlı uygulamaları ortadan 

kaldırmayı amaçlamaktadır. Fakat BM‟nin öngördüğü zararlı geleneksel pratikler 

evrensel bir niteliğe sahip değildir. Her ne kadar son dönemde üretilen BM metinlerinde 

güzellik amacıyla yapılan vücut modifikasyonları ve plastik cerrahi uygulamaları, 

modaya uygun zayıf olma baskısı gibi uygulamaların da kadınların sağlığına zarar 

verdiği kabul edilse de HTP kavramı daha çok belirli coğrafyalarda ve belirli toplumlar 

tarafından uygulanan pratiklere atıf yapmaktadır. Bu durumda HTP gündemi yerli 

halkların geri kalmıĢlığını vurgulamak ve bunun üzerinden hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini 

sürdürmek için kullanılmaktadır. Yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla ve Batı‟da yaĢayan 

göçmen kitlelerle iliĢkilendirilen geleneksel uygulamalar abject olarak imlenmektedir. 

Yerli normların abject niteliği aynı zamanda evrensel normların arîliğini/temizliğini 

vurgulayarak bu normların taĢıyıcısı olan Batılı, beyaz, orta sınıf birey evrensel bir 

norm olarak kurulmaktadır. Böylece temiz/kirli ikiliği üzerinden hiyerarĢik iktidar 

iliĢkileri üretilmekte ve kolonyal müdahalenin meĢruiyet zemini hazırlanmaktadır. 

Tezin kuramsal kısımları yazılırken söz konusu kuramsal tartıĢmalara bağlı 

olarak ortaya çıkan ilgili literatürler kullanılmıĢtır. Buna göre ilk iki bölümde 

hiyerarĢilerin, ikiliklerin ve abjectleĢtirme siyasetinin inĢası için postkolonyal literatür 

ile yapısalcılık sonrası eleĢtirilere, üçüncü bölümde ise cinsel farkın inĢası için 

postkolonyal feminist literatüre baĢvurulmuĢtur. Dördüncü bölümün yazımında ise hem 

BM‟nin ve öncülü olan Milletler Cemiyeti‟nin (MC) kuruluĢuna dair resmî BM 

belgelerine hem de kolonyal mirasın ve bunun BM normları üzerindeki etkisinin açığa 
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çıkarılabilmesi için ilgili eleĢtirel literatüre baĢvurulmuĢtur. Ayrıca cinsiyet rejiminin 

inĢasıyla ilgili alt baĢlığın yazımında Ekonomik ve Sosyal Konsey‟in (ECOSOC), 

Kadının Statüsü Komisyonu‟nun (CSW) ve BM Kadın Birimi‟nin (UN Women) ürettiği 

resmî belgeler ve raporlar kullanılmıĢtır. Bu belgeler ve raporlar BM‟nin ilgili internet 

sitesinden alınmıĢtır.
17

  

Ampirik kısımların yazımında da doğrudan BM tarafından üretilen resmî 

belgeler ve raporlar kullanılmıĢtır. BeĢinci bölümde BM‟nin özellikle az geliĢmiĢ 

ülkelerin kalkındırılmasına dair ürettiği raporlara bakılmıĢtır. Bu raporlar BM tarafından 

yıllarına göre tasnif edilen ilgili internet sitesinden alınmıĢtır.
18

 Raporlarda “az 

geliĢmiĢ” (underdeveloped), “daha az geliĢmiĢ” (less developed) ya da “geliĢmiĢ” 

(developed), “ileri” (advanced) gibi kategoriler üzerinden üretilen hiyerarĢik iktidar 

iliĢkilerine odaklanılmıĢtır. WID gündemiyle ilgili raporlarda ise “Üçüncü Dünya 

kadınları” (Third World women), “az geliĢmiĢ ülke kadınları” (LDC women), “fakir 

kadınlar” (poor women) gibi kategoriler üzerinden yaratılan hiyerarĢik iktidar 

iliĢkilerine ve yerli kadını “hijyen”, “çocuk bakımı” ve “okuryazarlık” gibi stereotipik 

rollere hapseden kalkınma söylemine yoğunlaĢılmıĢtır. Ayrıca BM tarafından üretilen 

raporlarda geliĢmiĢlik göstergesi olarak görülen nüfus plânlaması, doğurganlık oranı, 

üreme sağlığı gibi kavramlar üzerinden yaratılan geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliğine ve 

hiyerarĢik söyleme bakılmıĢtır.  

Altıncı bölümde HTP gündemiyle ilgili resmî BM belgeleri ve raporları 

incelenmiĢtir. Farklı amaçlarla yazıldığı hâlde birçok BM biriminin ürettiği resmî 

belgelerde ve raporlarda da HTP‟lerden bahsedildiği için çalıĢma kapsamında yalnızca 

doğrudan HTP‟lerle ilgili raporlara bakılmıĢtır. ÇalıĢmada ele alınan resmî belgeler ve 

raporlar BM Genel Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Kadınların Statüsü 

                                                           
17

 United Nations, “United Nations Digital Library”, https://digitallibrary.un.org/, son eriĢim tarihi 

27.04.2021. 
18

 United Nations, “UN Documentation: Development”, https://research.un.org/en/docs/dev/intro, son 

eriĢim tarihi 27.04.2021. 

https://digitallibrary.un.org/
https://research.un.org/en/docs/dev/intro
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Komisyonu, BM Kadın Birimi, Dünya Sağlık Örgütü gibi BM kurum ve kuruluĢları 

tarafından üretilmiĢtir. Raporlar BM‟nin ve ilgili kurum ve kuruluĢların internet 

sitesinden alınmıĢtır.
19

 Raporlarda HTP‟lerin yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla ve Batı‟da 

yaĢayan göçmen kitlelerle iliĢkilendirildiği tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla raporlarda az 

geliĢmiĢlik söylemi üzerinden üretilen hiyerarĢilere ve abjectleĢtirme siyasetine 

odaklanılmıĢtır. 

 

Tezin Sınırlılıkları 

 

ÇalıĢma esnasında karĢılaĢtığım en büyük zorluk evrensellik/yerlilik paradoksu 

oldu. Gayatri Spivak, Dipesh Chakrabarty, Samir Amin gibi postkolonyal ve/veya 

eleĢtirel kuram içerisinden insan hakları, demokrasi, çevre hakları, kadın hakları gibi 

hemen her toplumda kabul gören normların evrenselliğini sorgulayan birçok ismin bu 

sorguyu yaparken yerlilik söylemine düĢmediklerini ifade etmek zorunda kaldıklarını 

fark ettim. Benzer bir zorluğu özellikle BM‟nin zararlı geleneksel pratikler gündemini 

çalıĢırken ben de hissetim. Kadın sünneti, çocuk yaĢta evlilik, aile içi tecavüz ya da 

Ģiddet gibi tartıĢma götürmez konuları ifadelendirmek kültürel görecelik söylemi 

üzerinden bunları meĢrulaĢtırma riski taĢımaktadır. Her ne kadar çalıĢma böyle bir 

anlam ve risk taĢımasa da yerli normu savunmak ya da evrensel normu kötülemek gibi 

bir amacımın olmadığını ifade etmek istiyorum. Evrensel cinsiyet normlarına karĢı 

çıkmadığım gibi yerli normları da evrensel normlara tercih etmek gibi bir düĢünceden 

hareket etmiyorum. Bu çalıĢmadaki temel amacım yeri tikel bir tarihsel anlatı tarafından 

gasp edilen evrensellik iddiasını ve bunun üzerinden üretilen sömürü iliĢkilerini açığa 

çıkarmaktır.  

                                                           
19

 United Nations, “United Nations Digital Library”; WHO, “Institutional Repository for Information 

Sharing, https://apps.who.int/iris/, son eriĢim tarihi 27.04.2021.  
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Yine de teze yöneltilecek muhtemel eleĢtirilerden bir tanesi kültürel görecelik 

olacaktır. Fakat kültürel farkın yarattığı hiyerarĢik iktidar iliĢkisini ortaya çıkarmak 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasında konumluluğu gerektirmez, aksine bunu reddeder. 

Aydınlanma felsefesinin temellendirdiği evrensel dünya modeli olmaksızın Avrupa-

merkezciliği ve kolonyal pratikleri ele almak imkânsızdır. Öte yandan anti-kolonyal 

milliyetçiliğin yerliyi bir norm olarak kurması da benzer Ģekilde problemli bir alan 

yaratmaktadır. Mutlak bir ulusal ve/veya kültürel farklılık kavramı etrafında 

örgütlenmek hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin sürdürülmesine neden olmaktadır. Samir 

Amin‟in de ifade ettiği gibi “…Avrupa-merkezci tavırlarıyla övünenlerde olduğu kadar, 

sözde kendine özgü ve değiĢmez değerlere dayanan bir geleceği savundukları için 

BatılılaĢmayı reddedenlerde de aynı kültürcü tutum vardır.”
20

 Dolayısıyla hiyerarĢik 

iliĢkilerini temellendiren Avrupa modernitesinin karĢısına Mısır, Çin ya da Hint 

uygarlıklarının tarihsel geliĢim içerisindeki ilerlemesini koymak da aynı Ģekilde yanlıĢ 

bir tarih okumasına denk gelmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı da dıĢarıdan gelen ile yerli olanı sabit ve değiĢmez 

kategorilere indirgeyip bu kategorizasyonun yarattığı kutuplaĢmayla birini diğerine 

karĢı yüceltmek ya da tercih etmek değil, bu kategorizasyonların inĢa mekanizmalarını 

ortaya çıkarıp bunların imkânsızlığını sunmaktır. DıĢarıdan gelenin yerli olan karĢısında 

ontolojik ya da epistemolojik herhangi bir üstünlüğü olmadığı gibi yerli olanın da 

dıĢarıdan gelene karĢı yaĢamıyla, kültürüyle, geleneğiyle, inancıyla sağlayabileceği bir 

üstünlüğü söz konusu değildir. Bu durumda yerli olanın kıymetli anlamlarını yeniden 

üretmeye çalıĢan yerlilik söylemi de geçerliliğini yitirmektedir. DıĢarıdan gelenin 

kolonyal özne konumunu tartıĢmaya açmak Batılı kültürlerin geçerliliğini sorgulamak 

değil, bu özne konumundan hareketle üretilen tikel tarihleri evrenselleĢtirme giriĢimini 

                                                           
20

 Samir Amin, Avrupa-merkezcilik Bir İdeolojinin Eleştirisi, Ġstanbul: Yordam Kitap, 2014, s. 11. 
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açığa çıkarmaktır. Bu ise yerlilik söylemi tehlikesine düĢmeden yapılan bir Avrupa-

merkezcilik eleĢtirisidir. 

Ġkinci olarak çalıĢmada hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin ve abjectleĢtirme 

siyasetinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde kolonyal mirasın dıĢarıdan gelene 

sağladığı muktedir özne konumuna odaklanıldığı için yerli olanın kendine ait 

deneyimleri tezin kapsamının dıĢında bırakılmıĢtır. Fakat bu yerlinin failliğini yok 

saymak değildir. Normların küreselden yerele yayılma süreçleri doğrudan içerideki 

küresel normları anlamlandırma ve geçerliliklerini onaylama ya da reddetme 

süreçleriyle iliĢkilidir. Dolayısıyla yerli halklar küresel normların yalnızca pasif alıcıları 

değildir, aksine küresel normları doğrudan kabul etme, reddetme ya da bunları kendi 

toplumsal iliĢkilerine göre yeniden yorumlayarak yerelleĢtirme giriĢimleriyle küresel 

normlara yanıt vermektedirler. Bu durumda küresel normların yerele aktarımı basitçe 

norm yapan ile norm alan arasında yukarıdan aĢağıya doğrusal bir süreç olarak 

iĢlemez.
21

 Yerlinin failliği kabul edilmekle birlikte bu çalıĢmada küresel normların yerel 

süreçlere dahil olduktan sonraki norm dinamiklerine ve tartıĢmalarına bakılmamaktadır 

ve ampirik bir tercih olarak yalnızca dıĢarıdan gelenin rolüne odaklanılmaktadır. 

Böylece abjectleĢtirme siyasetinin sınır üretici performansı ve hiyerarĢik iktidar 

iliĢkilerinin inĢa süreçleri görünürlük kazanmaktadır. 

Üçüncü olarak çalıĢmada kadınların deneyimlediği küresel ya da yerli normların 

anlamları ya da geçerlilikleri sorgulanmamakta, daha ziyade bu normlara atfedilen 

anlamların yarattığı hiyerarĢik iktidar iliĢkilerine odaklanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

bu çalıĢmada, küresel ya da yerli normların anlamları normatif bir değerlendirmeye tâbi 

                                                           
21

 Normların yerele aktarım süreçleri ve yereldeki norm tartıĢmaları için bakınız: Alan Bloomfield, Norm 

Antipreneurs and Theorising Resistance to Normative Change”, Review of International Studies, Cilt: 42, 

Sayı: 2, 2015, (310-333); Antje Wiener, “Contested Compliance: Interventions on the Normative 

Structure of World Politics”, European Journal of International Relations, Cilt: 10, Sayı: 2, 2004, (189-

234); Nicole Deitelhoff ve Lisbeth Zimmermann, “Things We Lost in the Fire: How Different Types of 

Contestation Affect the Robustness of International Norms”, International Studies Review, Cilt: 22, Sayı: 

1, 2020, (51–76). 
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tutulmamakta ve normun yerelde ne ifade ettiği çalıĢmanın kapsamının dıĢında 

bırakılmaktadır.  Dolayısıyla normların iyi ya da kötü olduğuna dair verili normatif bir 

hükümden hareket edilmemektedir. Daha çok yerli normlara küreselde atfedilen 

anlamlar ve bu anlamlarla kurulan normatif bakıĢ ele alınmaktadır. Kolonyal geçmiĢin 

dıĢarıdan gelene sağladığı muktedir özne konumundan hareketle dıĢarıdan gelen hem 

küresel normların kıymetli anlamlarını hem de yerli normların abject niteliğini 

kurmaktadır. Bu ise yerli normların abjetleĢtirilmesinin meĢruiyet zeminini 

yaratmaktadır. 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

ÖZNE-BEN İLE ÖTEKİ ARASINDAKİ HİYERARŞİK İKTİDAR İLİŞKİSİNİN 

İNŞASI 

 

Bu bölümün amacı, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisini görünür kılmak adına Aydınlanmacı diyalektik, modern özne, öteki, ötekilik ve 

ötekileĢtirme üzerine kurguladığım temel savım için bir zemin hazırlamaktır. DıĢarıdan 

gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin felsefî temellerini Aydınlanma 

düĢüncesi oluĢturmaktadır. Aydınlanmacı diyalektiğin modern özne ile öteki arasında 

yarattığı ikili karĢıtlık, kolonyal durumda, yerli olanın bilgisini marjinalleĢtirerek yerli 

olana yönelik ötekileĢtirme pratiklerini hem olumlamakta hem de bunlara meĢruluk 

kazandırmaktadır. Ben/öteki, kültür/doğa, kadın/erkek, yerli/yabancı ikiliklerinin 

temelini oluĢturan tutarlı ve istikrarlı modern özne ve bunun dıĢında kalan öteki 

kurgusu, aynı zamanda dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini de 

açığa çıkarmakta ve bu iliĢkiyi temellendirmektedir. Dolayısıyla, dıĢarıdan gelen ile 

yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin kökenleri Batı felsefe tarihini takip eden 

çalıĢmalardaki ben/öteki kurgusuna, öteki‟nin üretimine ve ötekileĢtirme pratiklerine 

dayanmaktadır. Bu bölüm kapsamında, ilk olarak modern özne ile öteki arasındaki ayırt 

edici farkın inĢasına, ardından yaratılan bu ikiliğin dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisindeki kurucu rolüne, son olarak da öteki‟nin abjectleĢtirilme 

pratiğine bakılacaktır. 
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1.1 Aydınlanmacı Diyalektik ve İkili Karşıtlıkların İnşası 

 

Aydınlanma, 18. yüzyılda meydana gelen ve sonuçlarıyla hem Avrupa‟daki hem 

de Amerika‟daki entelektüel ortamı etkileyen, geleneksel olarak Ġngiliz Devrimi‟yle 

(1688) baĢlayıp Fransız Devrimi‟yle (1789) bittiğine inanılan felsefî bir akıma ve bu 

akımın bilimsel, sosyal ve siyasal süreçlerine denk gelmektedir.
22

 Batı felsefe tarihinin 

hem fikirsel hem de kültürel dönüĢümünün altyapısını oluĢturan bu dönemin ayırıcı 

vasfı, bireyin yaĢamını aklın önceliğine dayanan bir anlayıĢla yeniden 

Ģekillendirmektir.
23

 Modern olanın felsefî temelini oluĢturan Aydınlanma düĢüncesi, 

böylece, insanları baskı ve tahakküm altında tuttuğuna inanılan mitlerden, 

önyargılardan, hurafelerden ve bunları kurumsallaĢtıran dinden kurtararak, özü itibariyle 

iyi ve özgürleĢtirici olduğu düĢünülen aklın düzenine sokmayı amaçlamaktadır.
24

 

Dolayısıyla, geleneksel olan ile modern olan arasında hem zamansal hem de felsefî 

olarak yarattığı farkla geçmiĢten kesin bir kopuĢu temsil ettiği düĢünülen Aydınlanma 

düĢüncesi,
25

 geleneksele karĢı aklı ve ilerlemeyi temele alan modern bir felsefî duruĢu 

temsil etmektedir. 

Moderniteyle özdeĢleĢtirilmiĢ olan akıl ve ilerleme kavramları, aynı zamanda, 

Aydınlanmacı diyalektik anlayıĢın da temellerini oluĢturmaktadır. Akıl-akıldıĢı ikiliğine 

dayanan Aydınlanmacı diyalektiğin yarattığı modern episteme, doğa/kültür, ben/öteki, 

kadın/erkek ve kamu/özel ikiliklerinde de hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi öngörmekte ve 

tek bir gerçekliğe evrensel akıl yoluyla ulaĢma iddiasıyla akıl sahibi bilen özne ile öteki 

arasındaki epistemolojik farkı hem varsaymakta hem de meĢrulaĢtırmaktadır. Akıl 

sahibi bilen özneye duyulan bu sonsuz inanç, en belirgin Ģekliyle, Immanuel Kant‟ın 
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“Aydınlanma Nedir?” çalıĢmasında ortaya çıkmaktadır. Kant‟ın da ifade ettiği gibi 

“Aydınlanma, insanın kendi sebep olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu 

ergin olmama durumu ise insanın kendi aklını bir baĢkasının rehberliği olmadan 

kullanamamasıdır.”
26

 Kant‟a göre, bireyin içine düĢtüğü bu kötü durumdan kurtulması 

yine bireyin kendi aklını kullanma cesaretini göstermesiyle mümkün olacaktır.
27

 Akıl-

akıldıĢı ikiliğine dayanan bu görüĢ, aklı modern öznenin temel ayırıcı vasfı olarak 

görmekte ve gelenekseli temsil ettiğine inandığı kuralları, ritüelleri ve mitleri öteki ile 

iliĢkilendirerek akıldıĢı alanına hapsetmektedir. 

Bu yönüyle akıl, bir yandan modern öznenin öteki‟ne karĢı muktedir konumunu 

belirleyen bir yandan da ona doğaya hükmetme gücünü bahĢeden temel fark olarak 

ortaya çıkmaktadır. Öznenin bilen özne olarak varlığını ve konumunu belirleyen 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, doğanın egemenlik altına alınması ile sağlanmaktadır.
28

 

Kendini adlandırılamayan doğaya karĢı konumlandıran modern özne, rasyonel bilgiye 

duyduğu sonsuz inançla kültür/doğa zıtlığını meĢrulaĢtırmakta ve kendisini kültürün 

doğayı dönüĢtürmesi, aĢması veya kontrol altına alınması Ģeklinde ortaya 

koymaktadır.
29

 Bu durumda, doğayı aĢan, dönüĢtüren ya da kontrol altına alan güç akıl 

sahibi bilen özneye aittir. Akıl ile akıldıĢı arasında kurulan hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, 

ben ile öteki‟nin karĢılaĢmasında da öteki‟nin egemenlik altına alınması Ģeklinde 

kendini göstermektedir. Akla dayalı Newtoncu paradigmanın doğayı rasyonel ve 

bilimsel yöntemlerle kontrol altına almayı amaçladığı gibi
30

 akıl sahibi bilen özne de 

akıldıĢı öteki‟ni hiyerarĢik bir iliĢki içerisinde egemenliği altına almayı amaçlamaktadır. 

Akıl ve bilim ıĢığında mekanik bir insan ve doğa tasavvuru öngören Aydınlanmacı 

diyalektik, akla uymayan etik, estetik ve moral değerleri aklın dıĢına, ötekiliğin alanına 
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hapsetmekte ve bunları marjinalleĢtirmektedir. Böylece, akla dayalı modern özne, 

akıldıĢı öteki üzerindeki iktidarını sabitleyerek muktedir konumunu ve egemenliğini 

sürdürebilmektedir. 

Ġkili karĢıtlıklar üzerine inĢa edilen Aydınlanmacı Kartezyen anlayıĢ, akıl sahibi 

bilen özne ile öteki arasına çektiği sınır çizgisini kamusal alan/özel alan ayrımıyla kadın 

ile erkek üzerinde de sürdürmektedir. Kamusal alan/özel alan ikiliği bir tarafta akla 

dayalı rasyonellik ile diğer tarafta duygulara dayalı bir irrasyonelliğin temsil ettiği 

hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisine denk gelmekte ve bu iliĢki akıl-akıldıĢı ikiliği üzerinden 

inĢa edilmektedir.
31

 Buna göre, akıl yalnızca kamusal alana değil, aynı zamanda belirli 

bir düĢünce alanına, evrensel ilkelerin alanına geçiĢ için bir giriĢ noktası olarak 

nitelendirilmektedir.
32

 Akıl sahibi bilen özne (erkek) bu durumda kamusal alanın doğal 

sahibi olarak imlenirken, kadın Batı entelektüel geleneğinin ayırıcı vasfı olan akıl 

metaforunun dıĢında bırakılmaktadır.
33

 Akıl-akıldıĢı ikiliğinde olduğu gibi kamusal 

alan/özel alan ikiliğinde de hiyerarĢik üstünlüğe sahip olan kamusallığın özel alan 

üzerindeki egemenliği meĢrulaĢtırılmaktadır.  

AkıldıĢılık ile iliĢkilendirilen kadının kamusal alanın dıĢına itilmesinden dolayı 

bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi aynı zamanda rasyonellik ve kamusallıkla iliĢkilendirilen 

erkeğin, duygusallık ve özel alanla iliĢkilendirilen kadın üzerindeki egemenliğinin de 

meĢrulaĢtırılması anlamına gelmektedir.
34

 Aydınlanmacı epistemolojinin yarattığı akla 

dayalı tekil söylem öteki üzerindeki egemenliğini ve kontrol mekanizmalarını 

kadın/erkek ikiliğinde de kadın üzerinden meĢrulaĢtırmaktadır. Feminist eleĢtiri ise sivil 

toplumun görünmez kılınan ataerkil ve cinsiyetçi doğasını ortaya çıkararak kamusal 
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alan/özel alan ikiliğini altüst etmeyi amaçlamaktadır.
35

 Dolayısıyla, feminist 

epistemolojik mücadele, öncelikli olarak, geleneksel bilimlerce üretilen sözde evrensel, 

nesnel ve tarafsız bilgiye yöneliktir.  

Aydınlanma felsefesinin aklı temele alan modern bilim anlayıĢı, tarihin (Avrupa 

tarihinin) de kesintisiz bir ilerleme ile devam edeceği inancını beraberinde getirmiĢtir. 

Ġlerlemeyi, aklın kilise ve geleneğin otoritesine karĢı kazandığı güç ve iktidar olarak 

gören Aydınlanmacı görüĢ, bu sayede, akıl ile ilerleme arasında sıkı sıkıya bir bağ 

kurmuĢtur.
36

 Buna göre, Aydınlanma filozofları tanrısal bir iradeden tamamen kopmuĢ 

aklın önderliğinde bilimde kaydedilecek ilerleme ile insanın doğaya hükmetmesinin ve 

doğa üzerindeki egemenliğini güçlendirmesinin de mümkün olabileceğine dair sonsuz 

bir inanç içerisindedirler.
37

 Artık toplumsal sorunları çözecek olan Ģey dine ve kiliseye 

bağlı geleneksel dünya görüĢü değil, gücünü ve meĢruluğunu akla dayalı pozitif 

bilimlerden alan dünya görüĢü olacaktır. Böylece, modernliği gelenekselden tamamen 

kopararak tarihsel bir ilerleme kaydetmek olarak gören Aydınlanma felsefesi, eski ile 

yeni arasında yaptığı ayrımda, varoluĢunu kendi kurallarıyla belirlediği bir yeni olanla 

birleĢtirmiĢtir.
38

 Bu noktada ilerleme, yalnızca gelenekselin toplumdaki rolünü 

reddetmek olarak değil, aynı zamanda meĢruluğunu akla dayalı bilimsel bilgiden alan 

bir ilke olarak görülmüĢtür. Hem felsefî hem de toplumsal sonuçları itibariyle büyük bir 

dönüĢüm süreci olarak adlandırılan ilerlemeye dayalı Aydınlanma düĢüncesi, 

modernliği geçmiĢten kesin bir kopuĢ olarak görerek “bilimsel bilginin ilerlemiĢ 
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olmakla kalmayıp sonsuza dek de ilerlemeye devam edeceği”
39

 iddiasını temel düĢünce 

olarak benimsemiĢtir. 

Ġlerlemeye olan inanç en açık Ģekliyle John B. Bury‟in “insanlık Ģimdiye kadar 

arzulanan bir yöne doğru ilerledi, ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek” ifadesinde 

karĢılık bulmaktadır.
40

 Bunun anlamı, insanlık tarihinin istenilen, bilinen ve öngörülen 

bir geleceğe doğru kendi aklı ile ulaĢabileceğidir. Bu aynı zamanda, klâsik antik Yunan 

düĢünürlerinin ortak paydasını oluĢturan insanın toplumsal ve politik yaĢamının tıpkı 

doğada olduğu gibi döngüsel olduğu düĢüncesinin tarihsel bir ilerleme adına terk 

edildiği anlamına da gelmektedir. Esasen, Plato ve Aristoteles gibi klâsik dönem 

felsefecileri toplumu tartıĢtıkları politik kurumlardan ayrı görmemiĢler ve insan 

doğasını sırasıyla tiranlığa, oligarĢiye ve güruh yönetimine dönüĢerek yozlaĢmaya 

eğilimli devlet biçimleriyle iliĢkilendirmiĢlerdir.
41

 Böylece, tarih içerisinde yükselen ve 

alçalan evrelerin art arda geliĢi ile tarihin kendini döngüsel olarak tekrar edeceği 

düĢüncesi antik Yunan felsefesinin temelini oluĢturmuĢtur.
42

 Tarihsel bir döngüsellik 

içerisinde bu art arda geliĢ modernlik anlatısı içerisinde gerilik olarak nitelendirilmiĢ ve 

barbar olana karĢı uygar, geri olana karĢı modern merkeze alınarak insanlık tarihinin (ve 

aynı zamanda toplumun) sürekli ilerlemeye devam edeceği öne sürülmüĢtür. 

Tarihsel, siyasal, sosyal ve bilimsel olarak ilerlemeyi kendine ilke edinmiĢ 

modern felsefî inanç, geri kalmıĢ barbar ile ilerici uygar arasına sınır çizgileri çekerek, 

ilerici bir tarihsellik adına geri kalanı medenileştirmeyi tarihi bir misyon olarak 

belirlemiĢtir. Bu durumda, dünyanın birçok yerinde ve aynı zamanda sömürülen 

topraklarda ortaya çıkan toplumsal farklılıklar yalnızca tarihsel ilerlemenin evrelerine 
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indirgenerek
43

 öteki‟nin (Avrupalıya göre) farklılığı evrensel ve doğrusal ilerleme 

nosyonuna sığmayan geri kalmıĢlık olarak imlenmiĢtir. Ġlerleme fikri, biz (bu durumda 

Avrupalı) ile biz olmayan arasında hem mekânsal hem de zamansal farklılıklar 

yaratarak moderni temsil edenin kültürel, ekonomik, siyasî hegemonyasını dünyanın 

geri kalanı üzerinde sorgulanamaz bir gerçekliğe dönüĢtürmektedir. Ġlerleme nosyonuna 

bu açıdan bakıldığında yaratılan ikili karĢıtlıkların, dünyanın geri kalanının yeniden 

adlandırılması için analitik bir yöntem olarak kullandığı ortaya çıkmaktadır. Toplumsal, 

siyasal, kültürel farklılıkları yalnızca özel, beklenmedik veya tesadüfî koĢullar ile bu 

koĢulların rastlantısal ürünleri olarak ele almak farklılıkların açıklanmasını imkânsız 

hâle getirmektedir.
44

  Farklılıklar böylece tarihsel ilerlemenin dıĢında kalmıĢ, akla ve 

bilime uymayan ayrıksılıklar olarak evrensel ve doğrusal tarih anlatısının dıĢına 

atılmaktadır. 

Ġlerleme kavramı her ne kadar 19. yüzyıl sosyal bilimlerinin egemen bakıĢ açısı 

olsa da kavram toplumsal ve kültürel farklılıkları açıklamada yetersiz kalmıĢtır. 

Aydınlanma filozoflarının öne sürdüğü tarihsel ilerlemenin her toplumda tıpkı 

Avrupa‟daki gibi geliĢim evrelerinden geçeceği iddiası
45

 deterministik ve indirgemeci 

bir anlayıĢı temsil etmektedir. Dolayısıyla, ilerlemenin öne sürdüğü toplumsal ve 

kültürel süreçlerin zaman ve mekân açısından birlikteliği iddiasına karĢı çıkılmıĢ ve 

Avrupa temelli ilerleme Ģemasının ırk-merkezci olduğu öne sürülmüĢtür.
46

 Örneğin 

Lyotard, Aydınlanma düĢüncesinin akla duyduğu sonsuz inançtan türetilen evrensel, 

nesnel bilgiye ve bilen öznenin istikrarlı yapısına yapılan vurguyu Batı uygarlığının üst 
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anlatıları olarak imlemektedir.
47

 Evrensellik atfedilen akla dayalı ve ilerlemeci bilim 

anlayıĢı iddia edilenin aksine insanlığın yalnızca küçük bir bölümünün deneyimlerini 

yansıtmakta ve bu anlayıĢın ürettiği üst anlatılar ben/öteki, yerli/yabancı, kadın/erkek 

arasında hâkimiyet kurucu pratikler olarak iĢlemektedir. Aydınlanma felsefesine dayalı 

hâkim dünya görüĢü, bütün insanlığın değil, ırk, etnisite, sınıf ve cinsiyet temelli bir 

dıĢlamanın yarattığı dar bir coğrafî birlikteliğin evrenselliğini yansıtmaktadır.  

Bu durumda ilerleme, tarihsel olayların peĢi sıra dizildiği bir süreçler dizisi 

değil, ben ile öteki‟nin karĢılaĢmasında, öteki‟nin dıĢarıda bırakılmasıyla kendini 

dayatmıĢ olan sözde evrensel bilgi birikimi olarak ortaya çıkmaktadır. Ġçeri ile dıĢarı 

arasına bilimsellik adına çekilen bütün sınırlar, akla dayalı bilimsel bilgiye ulaĢmayı 

amaçlayan hamleler olarak değil, ben‟in öteki üzerindeki iktidarını meĢrulaĢtıran 

müdahaleler olarak iĢlemektedir. Akla dayalı bu bilimsel evrensellik iddialarının ırk-

merkezci konumunun açığa çıkarılması durumunda içeridekilerin perspektifi de 

ayrıcalığını yitirmektedir.
48

 Chakrabarty‟nin de ifade ettiği gibi görünen bütün tarihsel 

farklılıklarına rağmen toplumları tarihin aynı ilerleme çizgisine ulaĢtıracak “aklın 

kurnazlığı” diye bir Ģey yoktur; tarihsel farklılıklar, fiili olarak bir fark yaratmaktadır.
49

 

Aydınlanma düĢüncesinin temel savlarının ve iddialarının her ne kadar evrensel olduğu 

iddia edilse de Aydınlanma, belli bir toplumun ve sınıfın (Batılı burjuvazinin) belli bir 

dönemde (18. Yüzyıl) dünyayı algılama ve anlamlandırma Ģeklini yansıtmaktadır. 

Dolayısıyla, hem Aydınlanma düĢüncesi hem de bu düĢüncenin temel savları olan akıl 

ve ilerleme, sadece Avrupalı toplumlar için bir kurallar ve normlar bütünü yaratabilmiĢ, 

diğerleri için bir sonuç doğuramamıĢtır. 
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1.1.1 Aydınlanmacı Modern Özne 

 

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iliĢki ancak Aydınlanmacı modern 

öznenin öteki üzerinde kurduğu hiyerarĢik iktidarı ile anlaĢılabilmektedir. Bu nedenle 

yerli olanın tarihsel, kültürel ve sosyolojik bir tahakküme indirgenmesi modern öznenin 

kuruluĢuyla doğrudan iliĢkilidir.
50

 Öteki olarak yerli olanı epistemolojik bir sabitlik, 

verililik ve bütünlük içerisinde ele almak, modern öznenin bütünlüklü yapısını 

kurmak/göstermek için bir temel teĢkil etmektedir. Modern öznenin sözde bütünlüklü 

yapısı onun kendinden menkullüğüne ve hiyerarĢik iktidarına atıfla inĢa edilmektedir. 

Modern özneyi homojen bir öz olarak ele almak ise tıpkı öteki‟nde olduğu gibi onun ırk, 

sınıf, cinsiyet ve etnisite gibi farklılıklarını göz ardı ederek bütünlük arz eden bir 

sabitlik içerisine yerleĢtirmektir.
51

 Bu durumda dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasındaki 

fark, modern öznenin bütünlüklü yapısını ifade eden kurucu farka denk gelmektedir. 

Aydınlanmacı modern özne, temelde, anlamı sabit ve verili bir köken anlatısına 

dayanmaktadır. Bu köken anlatısı, her durumda doğal ve sosyal koĢullardan yalıtılmıĢ 

kendi öz bilinçliliğine sahip bireyin epistemolojik ve ontolojik temellerini 

oluĢturmaktadır; çünkü bilen özne olarak bireyin sınırlandırılabilen ve böylece 

adlandırılabilen kökeni aynı zamanda evrene ait bilginin kaynağını da oluĢturmaktadır.
52

 

Bu varlığı kendiliğinden menkul, bütünlüklü ve istikrarlı modern özne, Batı felsefesinin 

farklılıkları aynılık içinde yok etmeyi amaçlayan ontolojik bütünlük anlayıĢında 

temellenmektedir.
53

 Pozitivist bir dünya anlayıĢıyla Ģekillendirilen özne-ben, bu 

durumda, her Ģeyin üzerinde ve her Ģeyden soyutlanmıĢ olarak yalnızca kendi öz 
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bilinçliliğiyle var olmaktadır.
54

 AkıldıĢının alanına itilen duygu, deneyim, algı gibi 

olumsuzluklardan soyutlanmıĢ olan Aydınlanmacı modern özne hem bireysel alanı hem 

de toplumsal alanı belirleyen bir üst varoluĢa sahiptir.  

Epistemolojik ve ontolojik bütünlüğünü düĢünme ve aynı zamanda bilme ve 

idrak etme eylemleri üzerine inĢa eden modern özne temsiliyetini en açık Ģekliyle 

Aydınlanma düĢüncesinin akla ve ilerlemeye dayalı felsefesinde bulmaktadır.
55

 

Aydınlanma düĢüncesinin akıl sahibi bilen özneyi eyleyen/fail olarak bilginin merkezine 

yerleĢtirmesi ve böylece varlık yerine bireyi eylemin –tanrısal iradenin dıĢında- tek ve 

asıl eyleyeni/faili olarak yüceltmesi bireyi iktidar sahibi bilen özne konumuna 

yerleĢtirmiĢtir. Bu durumda bilgi artık dıĢsal bir iradenin varlığa dayattığı tartıĢılamaz 

bir gerçeklik değil, bizzat öznenin iradesine bağlı bir öğrenme sürecidir.
56

 Bilme 

eylemini modern özneye ait bir ayırt edicilik olarak gören Aydınlanma düĢüncesi, 

öznenin bilen özne olarak konumunu öteki‟nin bilme eylemi dıĢına itilmesinden 

kaynaklanan farkla belirlemektedir.
57

 Özne ile öteki arasındaki akıl-akıldıĢı ikiliğinin 

yarattığı fark hem modern öznenin kıymetli anlamının inĢasında hem de öteki‟nin bu 

kıymetli anlamın dıĢında kalıĢında temel bir rol oynamaktadır. Bu aynı zamanda bilen 

öznenin belirleyici hiyerarĢik konumu ile bilinmesi/anlamlandırılması gereken nesnenin 

pasif/dıĢarıdan belirlenen konumunu doğaya karĢı bilen insan ya da ben-olmayan‟a 

karĢı özne üzerinden yeniden inĢa etmektedir. 

Aydınlanma felsefesinin insan doğası da dâhil olmak üzere tüm doğanın 

hâkimiyet altına alınması düĢüncesine dayalı kültürel programının temelini geleneksel 

siyasî ve kültürel otorite formlarından kurtulmuĢ özerk birey oluĢturmaktadır.
58

 Batı 
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felsefesinin bu kendinden menkul, özgür ve özerk öznesi, doğayı ve/veya öteki‟ni 

adlandırılabilir ve böylece tahakküm altına alınabilir varsayarak bunlar karĢısında kendi 

konumunu merkezileĢtirmektedir. Tüm batıl inançlarından kurtulmuĢ akla ve bilime 

dayalı özgür ve özerk birey, bilen özne olarak Kartezyen ikiliğe dayalı (aklın karĢıtı 

olan) akıldıĢının alanına giren doğayı, (mantığın karĢıtı olan) duyguların alanına giren 

kadını ya da (modernin karĢıtı olan) gelenekselin alanına giren öteki‟ni hâkimiyeti altına 

alma kudretini verili olarak kendinde bulmaktadır.
59

 Dolayısıyla, Kartezyen ikiliğin 

mutlak sınır üretici performansı bir taraftan modern özneyi bilen özne olarak muktedir 

konumuna yerleĢtirirken bir taraftan da onun ahlâkî, siyasî, felsefî ve epistemolojik 

anlamını yeniden kurarak modern özneyi bir öz bilinçlilik olarak inĢa etmektedir. 

Modern öznenin bu merkezi konumu onun öteki‟ne karĢı (örneğin erkeğin kadına, 

kültürün doğaya, beyazın beyaz olmayana) hiyerarĢik iktidarını doğal bir süreç olarak 

meĢrulaĢtırmaktadır. 

Dolayısıyla, yapısalcılık sonrası kuramların öznenin bu sabit anlamına yönelik 

eleĢtirileri temelde hükümran ve evrensel addedilen özneyi merkezisizleĢtirmeyi 

(decentralization) amaçlamaktadır.
60

 Akıl ve ilerleme baĢta olmak üzere Aydınlanmanın 

egemen kavramlarının modern özneyi kendiliğinden bir öz olarak kurma giriĢimine 

karĢı, eleĢtirel kuramlar özneye atfedilen evrensellik, sabitlik ve bütünlük iddialarını 

tarihin değiĢken ürünleri olarak ele alarak bilgi nesnelerinin nasıl politik, hukuksal, 

ekonomik veya toplumsal öznelere dönüĢtüğünü ortaya koymaktadır.
61

 Ancak modern 

öznenin bu kıymetli anlamlarının söze döküldüğü bağlamları ele almak ya da özneyi 

yapıbozuma uğratmak basitçe özneye atfedilen bu kıymetli anlamların olanaksızlığını 

göstermek değil, aynı zamanda özne kategorilerinin yarattığı hiyerarĢik iliĢkileri de 

yapıbozuma uğratmak anlamına gelmektedir. 
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Aydınlanma felsefesi her ne kadar modern özneyi bilimin, düĢüncenin, arzunun 

ve eylemin merkezine yerleĢtirmiĢ olsa da bilen özne kategorisinin eleĢtirisi özneyi 

yanıltıcı bir gerçeklik ya da öz bilinçlilik olarak ele alarak, öznenin her Ģartta 

anlamlandırma sistemine dâhil olduğunu ve dolayısıyla da içinde konumlandığı değerler 

sisteminden kopuk olamayacağını göstermiĢtir.
62

 Öznellik deneyimlerini verili ve a 

priori bir insan doğasına indirgeyen ve bu deneyimleri evrensel bir norm olarak kuran 

modernist yaklaĢımlara karĢı özneye ait deneyimlerin tarihsel koĢullar içinde özneyi de 

içine alacak Ģekilde inĢa edildiğini öne süren eleĢtirel yaklaĢımlar modern öznenin 

merkezi konumunu yıkmıĢtır.
63

 Modern öznenin evrensel ve bütünlüklü yapısının 

tarihsel olarak inĢa edildiğini göstermek aynı zamanda bu özneye ait evrensel normların, 

kuralların, kimliklerin ve deneyimlerin de bu anlamlandırma pratiğine tâbi olduğunu ve 

evrensel olamayacağını göstermek anlamına gelmektedir. Bu durumda özneyi çepeçevre 

saran akıl, evrensel ve zorunlu bir gereklilik olmaktan çıkmakta ve öznenin varlığındaki 

merkezi konumu tarihsel inĢa içerisinde önemini yitirmektedir. Özne bu durumda sabit 

anlamı ve kimliği olan bir kendiliğindenlik olarak değil, ancak (ben/öteki, yerli/yabancı, 

kadın/erkek gibi) hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin dayattığı sözde evrensel deneyimler, 

hakikatler ve gerçeklikler yoluyla kurulmaktadır.  

Bu durumda modern özneye atfedilen gerçeklik deneyimleri, öznenin öz 

bilinçliliğinden ziyade, modern özneyi de kuran söylem ve anlamlandırma pratiklerinin 

bir gerçekliğine dönüĢmekte ve bu anlamlandırma sistemi içerisinde akıl sahibi bilen 

özne hür iradenin temsilcisi ve/veya faili olabileceği gibi kurgusallığı içerinde bir 

yanılsamaya da dönüĢebilmektedir. Bu yanılsama, kültürün doğaya egemenliğinde 

olduğu gibi, tek yönlü bir kurulumla hareket etmekte ve örneğin erkeği bir yanılsama 

sonucu egemen özne konumuna getirerek bu egemenliği kadına hükümran 
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kılabilmektedir.
64

 Bu durumda bir yanılsama olarak kurulan modern öznenin temsil 

ettiği felsefî kategorinin toplumsal karĢılığı, Aydınlanmacı hümanist söylem tarafından 

hiyerarĢik olarak inĢa edilen Avrupalı beyaz erkeğe dönüĢmektedir.
65

 Yeğenoğlu‟nun da 

ifade ettiği gibi, özne-ben ile öteki‟nin söylemsel olarak adlandırıldığı ve 

anlamlandırıldığı bu sistemde, öznenin konumu “ötekinin (kadının) farklı (duygusal, 

zayıf, irrasyonel, bağımlı) olarak iĢaretlenmesi sayesinde boĢ bir yer hâline 

getirilmektedir. Böylece erkek iĢte o boĢ konumu iĢgal eden ve kadının da doğal olarak 

saptığı insanın evrensel varlığını oluĢturan norm hâline gelmektedir.”
66

 Özne ile 

ötekinin anlamının inĢasındaki sözde doğal fark, bir taraftan modern özneyi öteki‟nden 

ayırarak onu inĢa ederken diğer taraftan da öteki‟nin üzerindeki baskı ve tahakkümü bir 

normalleĢ(tir)me sürecine tâbi tutarak hiyerarĢik iliĢkiyi meĢrulaĢtırmaktadır. Bu 

durumda hiyerarĢik iktidar iliĢkisine dayalı ben ile öteki ikiliğini kuran fark, aynı 

zamanda bireyleri kategorize edip onların öznellik alanlarını yeniden belirleyerek hem 

modern özneyi kurmakta hem de onun üstün ve ayrıcalıklı konumunu yeniden inĢa 

etmektedir.  

 

1.1.2 Aydınlanmacı Diyalektik ve Öteki 

 

Aydınlanma felsefesi, akıl sahibi bilen özneyi kendi Kartezyen ikiliği olan 

öteki‟den ayırt edebilmek adına özne-ben ile öteki arasına sınır çizgileri çekerek 

aydınlanmıĢ modern özneyi geleneksel öteki‟den ayırmaktadır. Akla inancın temsili 

olan modern özne kategorisine uymayan öteki, zamanı geçmiĢ, geri, eski ve ilkel olarak 

imlenmekte ve akıldıĢının alanına ötelenmektedir. DıĢsallığın ve kötülüklerin bir 

yansıması olarak görülen öteki bu durumda, “ruhun saf birliğini lekeleyen” bir 
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yabancılığı temsil etmektedir.
67

 Akıl-akıldıĢı ikiliğinden hareketle insan aklının 

sorgulanamaz üstünlüğüne iĢaret eden bu yeni felsefî düĢünce, akla dayalı dünyanın 

akıldıĢı dünyaya üstün olduğu ve onu denetlemesi gerektiği fikrine dayanmaktadır.
68

 

Denetleme, gözetleme ve kontrol etme fantezisi üzerine inĢa edilmiĢ olan bu hiyerarĢik 

ikilikte, dıĢsal irade, fenomenolojik bir paranteze alma edimiyle özne-ben‟in sınırlarının 

dıĢına atılmakta ve ben‟den farklı olanı, ben‟in dıĢında kalanı imleyen bir dıĢsallık 

olarak öteki, özne-ben‟in sınır çizgilerini belirlemektedir.
69

 Dolayısıyla, ben‟in 

sınırlarını çizen ve benliği oluĢturan öteki‟dir. Bu durumda, biz‟nin ontolojik 

bütünlüğünü belirleyen/sabitleyen Ģey öteki‟nin varlığı iken, epistemolojisini belirleyen 

ise öteki‟nin biz‟in var olan düzenini bozma potansiyelidir.
70

 Özne-ben için öteki, 

sınırları muğlaklaĢtıran, kuralları bozan, normları istikrarsızlaĢtıran ve rolleri altüst eden 

bir yabancıdır. 

Kartezyen ikiliğe dayalı Aydınlanma felsefesinde özne, öteki‟ni egemenliğine 

alarak bilme ve anlama eylemini gerçekleĢtirmektedir. Bu düĢünce, en açık Ģekliyle, 

Hegel‟in tanıma üzerine kurguladığı efendi-köle diyalektiğinde kendisini 

göstermektedir. Hegel, öznenin öz bilince sahip olmasının özneler arası bir farkındalıkla 

mümkün olabileceğini öne sürmektedir. Hegel‟e göre, ötekilerden yalıtılmıĢ bir bilinç 

kendini tanımayı gerçekleĢtiremez.
71

 Olumsuzla karĢılaĢmaktan kaçınan, farklılıkla 

mücadele edemeyen bir bilinç öz bilince dönüĢme imkânını kaybetmiĢtir.
72

 Dolayısıyla, 

Hegel‟de ben/öteki iliĢkisi henüz öz bilincine sahip olmayan ben‟in, kendi bilincine 

kavuĢmak için ben-olmayan ile karĢılaĢtığı ikiliğe dayanmaktadır. Bu karĢılaĢmanın 

temelinde ise ben‟in öteki‟ne kendi varlığını kabul ettirme arzusu yatmaktadır.
73
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Ötekinde tanınma arzusu aynı zamanda öteki‟yle karĢılaĢma cesaretini göstererek onu 

alt etme istekliliğine sahip ben‟in özne konumuna ulaĢmasının öncelikli koĢuludur. Bu 

anlamda, ben ve öteki‟nin birbirine göre konumlanıĢı, ben‟in, öteki‟ne kendi bilincini 

onaylatması ile doğrudan iliĢkilidir; çünkü özne, öz bilincine ancak bir baĢkasının onu 

tanımasıyla varabilmektedir.
74

 Bu durumda, öteki tarafından tanınma, ben‟in ontolojik 

ve epistemolojik varlığını sağlayan ben ile öteki arasındaki diyalektik iliĢkiye denk 

gelmektedir.  

Hegel bu kendini kabul ettirme arzusunu onaylama-reddetme diyalektiği 

üzerinden efendi-köle paradigması ile açıklamaya çalıĢmaktadır. Hegel‟e göre, efendi 

ile köle diyalektik karĢılaĢmada iki karĢıt bilinç olarak ortaya çıkmaktadır ve bunlardan 

“biri doğası kendisi için olmak olan bağımsız bilinç, öteki ise doğası bir baĢkası için 

yaĢamak ya da olmak olan bağımlı bilinçtir; bunlardan ilki Efendi, ikincisi ise 

Köledir”.
75

 Bu diyalektik iliĢkide, efendinin öz bilincine ulaĢması ancak -tanınma 

arzusunu da gerçekleĢtirecek olan- köleyi alt etmesiyle mümkündür.
76

 Bu mücadelenin 

sonucunda efendi, efendi konumuna köleyle mücadele etmeyi göze alabilmesiyle 

ulaĢmıĢtır. Köle de öteki‟yle mücadele etmeyi göze alamadığı için efendi konumunu 

kaybetmiĢtir. Dolayısıyla, efendi-köle karĢıtlığında efendi kendi bilincini köle ile 

giriĢtiği mücadele sonucunda elde etmiĢtir; fakat köle olmadan öz bilince ulaĢamayacağı 

için bunu kölenin varlığına borçludur. Varlığı daima kölenin varlığına bağlı olan efendi, 

bu diyalektik iliĢki olmaksızın varlığını ve otoritesini devam ettiremeyecektir. Özne ile 

öteki arasındaki iliĢkiyi Ģekillendiren ve öznenin öteki‟ne göre kıymetli anlamını inĢa 

eden de iĢte bu diyalektik iliĢkidir.  

Benzer Ģekilde, Sartre da özne-ben‟in inĢasını iki boyutlu bir diyalektik 

içerisinde ele almaktadır. Diyalektiğin ilk tarafındaki pour-soi (kendi-için) “aĢkın, 

                                                           
74

 Fırat Mollaer, Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık, s.62. 
75

 Georg W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, s.116. 
76

 Alexandre Kojeve, Introduction to the Reading of Hegel, London: Cornell University Press, 1969, s.21. 



36 
 

yaratıcı, geleceği düĢünen bendir”; diğer tarafındaki en-soi (kendi-içinde) ise “içsel ve 

bütünüyle yapay olan ve maddeleĢmiĢ olumsal nesne bendir”.
77

 Pour-soi ile en-soi 

arasındaki diyalektik iliĢki aynı zamanda, ben ile öteki arasındaki iliĢkiyi de 

belirlemektedir. Hegel‟in efendi-köle diyalektik iliĢkisinde olduğu gibi Sartre‟da da 

ben/öteki iliĢkisi hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisinden türetilmektedir. Fakat Hegel‟den 

farklı olarak, Sartre‟da özneler arasında karĢılıklı tanıma iliĢkisi mümkün değildir, özne 

ile öteki arasında bakan/bakılan ikiliğinden kaynaklanan bakıĢ, nesnesini kökten bir 

baĢkalığa uğratmaktadır.
78

 Bakanın bakılan üzerindeki nazarı onu öteki olarak kurmakta 

ve böylece kendini özne konumuna yerleĢtirmektedir. Bu durumda, aĢkınlık idealinin 

bir gerekliliği olarak Sartrecı efendi ancak hayatı için mücadele etmeyi göze alabildiği 

ölçüde özne konumunu kazanabilmekte ve aĢkınlık bilincine ulaĢabilmektedir. Tıpkı 

Hegel‟in efendi-köle diyalektiğinde olduğu gibi “hayatımı tehlikeye atmayı göze 

alıyorum” diye övünen Sartrecı efendinin ötekisi bu durumda “…dıĢsal Ģeylere bağımlı 

kalmaya devam eder; bana ve kendi kendine, özsel olmayan bir Ģey gibi görünür. O, 

Köle’dir; ben ise Efendi; onun için öz olan benimdir.”
79

 Bu yönüyle, Sartre‟da köle, 

efendinin özne olarak kurulabilmesi için gerekli olan dıĢsallığı ifade etmektedir. Özne-

ben‟i kuran bir dıĢlanmıĢlık olarak öteki, özne-ben‟in varlığının bir gereğine 

dönüĢmektedir; çünkü Sartre‟a göre özne-ben, öteki‟nin gözünde olduğu Ģekliyle 

vardır.
80

 Dolayısıyla, özne-ben‟in varlığı, olmak istemediği dıĢlanmıĢ bir ötekinin 

varlığına bağlıdır. 

Ben ile öteki arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi Simone de Beauvoir‟da da 

bakan/bakılan ikiliği üzerinden varlığını sürdürmektedir. Fakat Sartre‟ın özne ile öteki 

arasında kurguladığı bakan/bakılan ikiliği Beauvoir‟da kadın ile erkek arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde karĢılık bulmaktadır. Beauvoir‟a göre, ataerkil bir kültürde, 
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erkek ya da eril olan olumlu veya norm olarak kurulurken, kadın ya da diĢil olan 

olumsuz veya norm dıĢı olarak kurulmaktadır.
81

 Bu hiyerarĢik iliĢkide bakan, özne 

konumundaki erkek iken bakılan, öteki konumundaki kadındır. Dolayısıyla, kadını 

tarihsel, kültürel ve toplumsal olarak ikinci cins yapan süreç erkeğin kadın üzerinde 

kurduğu tahakküm iliĢkisinden ve hiyerarĢik iktidarından kaynaklanmaktadır. Erkeğin 

bakıĢıyla nesneleĢtirilen kadın toplumsal ve siyasal olarak dıĢlanmakta ve ötekiliğin 

alanına hapsedilmektedir.
82

 Her ne kadar erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu iktidar 

iliĢkisi bir gerçeklik olarak var olsa da Beauvoir‟a göre kadınlar, “nesneleĢtirilmiĢ 

öteki” olmaya kendileri rıza göstermektedirler.
83

 Efendi-köle diyalektiğinde taraflardan 

biri hayatı pahasına mücadele etmeyi göze alabildiği için efendi konumundayken, 

Beauvoir‟ın kuramında mücadele söz konusu değildir. Kadınlar, köle konumunu kendi 

rızalarıyla kabul ettikleri için ikinci cins olarak hayatlarına devam etmek zorunda 

kalmaktadırlar.  

Bu durumun temel sebebini kadınların kendilerini özne olarak ortaya 

koyamamalarında gören Beauvoir, Sartrecı ötekiliği aĢma geleneğini takip ederek, 

çözümü öteki olan kadınların kendilerini aĢmalarında bulmaktadır.
84

 Özne konumuna 

ulaĢmanın önündeki en büyük engel olan kadın olmak, erkeğin bakıĢıyla inĢa edilmiĢ bir 

ötekiliği temsil etmektedir.
85

 Dolayısıyla aĢkınlık ilk olarak bu kadın olma durumunu 

aĢma anlamına gelmektedir. Fakat Genevieve Lloyd‟un da ifade ettiği gibi burada söz 

konusu olan aĢkınlık istenci kadının dıĢlanması üzerine inĢa edilmiĢ bir erkek idealdir 

ve bu durum, kadının aĢkınlık istencinin paradoksunu yansıtmaktadır.
86

 Ayrıca, farklı 

ırktan ve kültürden kadınların deneyimlerini dikkate almadan yalnızca Batılı, beyaz, 
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orta sınıf kadınla sınırlı kalan bu aĢkınlık yaklaĢımı bütünlüklü bir kadınlar kategorisi 

içerisinde ırk, etnisite ve sınıfa dayalı ötekilik deneyimlerini göz ardı etmektedir. 

Dolayısıyla, Beauvoir, her ne kadar cinsiyetçi modern epistemenin kadın ile erkek 

arasında yarattığı hiyerarĢik iktidar iliĢkisini ortaya koymuĢ olsa da ben/öteki ikiliğini 

verili ele almaya devam etmekte ve bu ikiliği Sartrecı aĢkınlık mücadelesine 

indirgemektedir. 

Hegel, Sartre ya da Beauvoir‟daki ben/öteki diyalektiği, Batı felsefe tarihinin 

öteki‟ni bilme ve kontrol etme arzusuna içkin olan hiyerarĢik iktidar iliĢkisiyle 

ĢekillenmiĢtir. Bu diyalektiğin eleĢtirisi ise öncelikli olarak evrensel bilginin ve 

değerlerin bütünlüklü yapısının reddi üzerine inĢa edilmiĢtir.
87

 Bütünlük arzusunun 

Ģekillendirdiği biz kategorisi, modern öznelerin bilen özneler olarak evrensel bilgiyle 

kurulan özdeĢliğine denk gelmektedir. Levinas‟ın da ifade ettiği gibi, biz‟in tarihsel 

olarak bütünlüklü yapısını sağlayan Ģey “aynının tahakkümüdür” ve öteki'yi öteki olarak 

tanımada aciz olan bu tahakküm iliĢkisinden hareketle, öteki‟ne ait güvenilir bilgiye 

ulaĢmak mümkün değildir.
88

 Salt kendine referansla kurulan, dıĢĢsallığı yok sayan ve 

kendi kendine yeterlik içine hapsedilen modern öznenin öteki‟yle kurduğu iliĢki ancak 

onu aynıya tâbi kılma fantezisi aracılığıyla iĢleyebilmektedir.
89

 Dolayısıyla, Alain 

Badiou‟nun da ifade ettiği gibi öteki‟nin tüm gerçeklik deneyimlerinin bastırıldığı bu 

hiyerarĢik iliĢkide öteki‟yle etik bir iliĢkinin kurulması imkânsızdır.
90

  

Batı felsefe tarihi öteki‟yle öteki olarak iliĢki kurma imkânını hesaba 

katmamakta ve toplumsal ve/veya siyasal yapıyı bozduğu iddia edilen yabancıyı biz‟e 
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tâbi kılarak onları kategorik olarak ötekileĢtirmektedir.
91

 Örneğin; Sartre‟da öteki, özne-

ben‟in rakibidir ve ben‟in varlığına ontolojik olarak tehdittir. Bunun için Sartre‟a göre 

öteki çatıĢmadır ve özne-ben‟e yabancıdır. Benzer Ģekilde, Hegelci efendi-köle 

diyalektiğinde de köle, yalnızca efendinin tanınma arzusunu yerine getiren bir nesne 

konumundadır. Levinas‟ın ben/öteki diyalektiğine getirdiği eleĢtiride ise her iki taraf da 

sonsuz bir etik iliĢki içerisinde eĢit olmayan özneler olarak ortaya çıkmaktadır.
92

 Öteki 

ile karĢılaĢma özne-ben‟in kendinden menkul ve bütünlüklü yapısının imkânını ortadan 

kaldırmakta ve ben/öteki iliĢkisi karĢılıklı bir etik iliĢki doğurmaktadır. Levinas‟a göre, 

özne-ben kendi kolektif oluĢunu öteki‟ne dayatmaz, aksine varoluĢunu öteki‟ne 

borçludur. Öteki aĢkınlığı sayesinde özne-ben‟in kavramlarla temsil edemeyeceği, 

içeriklendiremeyeceği ya da sahip olamayacağı bir başkalıktır
93

, dolayısıyla da özne-

ben‟in bütünlüklü yapısını imkânsız kılan, kontrol altına alınamayacak bir varoluĢtur. 

Her ne kadar Levinas Batı felsefe geleneğindeki öteki‟ni yok sayan aynılaĢtırma 

pratiğini ben ile öteki arasındaki etik bir iliĢkiden hareketle yeniden ele alıp önceliği 

öteki‟ne devretmiĢ olsa da ben ile öteki arasındaki ikili karĢıtlığı verili olarak ele almaya 

devam etmektedir.
94

 Dolayısıyla, yapısalcılık sonrası eleĢtiriler etik bir iliĢki içerisinde 

ötekini tanımak ya da önceliği öteki‟ne vermek gibi Levinasçı bir etik anlayıĢtan hareket 

etmek yerine doğrudan öteki‟ni inĢa eden Kartezyen anlayıĢa dayalı hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisine yönelmiĢtir.
95

 Örneğin; Donna Haraway‟e göre, “ben/öteki, özne/nesne, 

mantık/duygu, zihin/beden, kültür/doğa, erkek/kadın, uygar/ilkel, iyi/kötü, 

doğru/yanlıĢ” gibi Aydınlanmacı diyalektiğe dayalı ikilikler, “ötekiler olarak imlenen 
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kadınların, renkli ırktan insanların, doğanın, iĢçilerin, hayvanların egemenlik altına 

alınıĢlarının mantığında ve uygulamalarında” sistemli olarak var olagelmiĢtir.
96

 

HiyerarĢik iktidar iliĢkisini oluĢturan kategorik zıtlıkların ilk tarafı varlığını tahakküm 

altına aldıkları ile sürdürmekte, zıtlığın diğer tarafındakiler ise Haraway‟in ifadesiyle 

“uygunsuz ötekiler” (inappropriate/d others) olarak imlenmektedir.
97

 Bu anlamda 

uygunsuz öteki olmak çok kültürlü, etnik, ırksal, ulusal ve cinsel kimliklere dair modern 

Batı anlatılarının sunduğu ben ve öteki maskelerine uymamak anlamına gelmektedir. 

Haraway‟e göre yalnızca öteki olarak imlenmek değildir uygunsuz olmak aynı 

zamanda, kategorik sınıflandırmalara uymamak, aktör ve anlatı türlerini belirleyen 

mevcut haritalardan kopmak, farklılık tarafından sabitlenememektir de.
98

 

Aydınlanmacı diyalektik anlayıĢın yarattığı bu ikiliklerin sınırlarını 

muğlaklaĢtırmak adına Haraway “makine ile organizma melezi, kurgusal olduğu kadar 

toplumsal gerçekliğe de ait sibernetik bir organizma olan” siborgları öne sürmektedir.
99

 

Batılı anlamda bir köken öyküsü olmayan ve bütün bağımlılıklardan kurtulmuĢ bir “öz 

benlik olan siborglar”
100

 diyalektik anlayıĢın yarattığı ben/öteki, özne/nesne, 

doğa/kültür, kadın/erkek, yerli/yabancı gibi ikiliklere açıkça meydan okumakta ve 

yaratan/yaratılan iliĢkisini altüst etmektedir. Siborgların ayırt edici özelliği, 

Aydınlanmacı felsefenin özne-ben ile öteki arasındaki sınır üretici performansına karĢı 

sınırları ihlâl eden ve muğlaklaĢtıran organizma ile makine arası bir varlık olmalarıdır. 

Kendi köken anlatılarını yıkarak sınırları bozan ve yalnızca “Avrupa boyunca 

kamyonetlerde taĢınan yüzergezer gösterenler”
101

 olarak siborglar, modern öznenin 
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istikrarlı ve bütünlüklü yapısını muğlaklaĢtırmakta ve iktidar iliĢkilerini altüst 

etmektedir. 

 

1.1.3 Özne-ben’in Kurucu Unsuru Olarak Öteki’ni Abjectleştirme 

 

Ben/öteki ikiliğine dayanan hiyerarĢik iktidar iliĢkisi temelde insanların, 

toplumların, halkların ya da devletlerin adlandırılamayan öteki‟ne dair korkularının 

yarattığı özdeĢleĢme/yabancılaĢma diyalektiğinde ortaya çıkmaktadır. Bütünün dıĢında 

kalan yabancılar/ötekiler/sınırdakiler, biz‟in sınırlarını zorlayan, yerleĢik kategorilerini 

altüst eden kıĢkırtıcı bir deneyimle özne-ben‟in arzularını, kimliklerini, düĢüncelerini ve 

inançlarını tehdit eden bir güvensizlik ortamı yaratmakta ve özne-ben‟in asla güvende 

olmadığını hatırlatan bir sınır çizgisi görevi görmektedirler. Kristeva‟nın da ifade ettiği 

gibi, öznenin ontolojik ve epistemolojik bütünlüğünü tehdit eden bu güvenilmez 

ortamının giderilmesi ancak öteki‟nin, biz‟in güvenli sınırlarının dıĢına atılması ile 

ortadan kalkacağı düĢünülmektedir.
102

 Dolayısıyla, toplumsal ve siyasal 

formülasyondan dıĢlanan ve dıĢlandığı ölçüde de insan olma durumundan dahi mahrum 

bırakılan abject öteki, biz‟in inĢasında kurucu bir dıĢlama edimine denk gelmektedir.
103

 

Buradaki temel strateji öteki olanı içeri almak ve kendine benzetmek değil aksine, 

radikal olarak dıĢlamak ve biz‟in sınırlarının ötesine çıkartmaktır. Bu yönüyle abjection, 

biz‟in ve öteki‟nin sınırlarının keskin olarak belirlendiği bir dıĢarı atma edimi olarak 

aynı zamanda biz‟e ve öteki‟ne dair birer anlamlandırma sürecini temsil etmektedir. Bu 

hâliyle, biz‟in sınırlarını belirlemede kurucu bir unsur olan abjection, özne‟nin öteki‟yle 

iliĢkisini temiz/kirli ikiliği üzerinden inĢa ederek dıĢarıdan gelenin anlamını ve 

emperyal müdahalenin meĢruiyetlerini sağlayan bir çerçeve sunmaktadır. 

                                                           
102

 Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, New York: Columbia University Press, 

1982, s.2. 
103

 Georges Bataille, “Abjection and Miserable Forms”, içinde Sylvere Lotringer (ed.), More & Less 2, 

Los Angeles: Semiotext(e), 1993, s.11. 



42 
 

Dolayısıyla abjection, hem yerli olanın hem de dıĢarıdan gelenin inĢasında sınır üretici 

bir performans olarak karĢımıza çıkmaktadır.   

Kristeva abject‟i, öznenin/bireyin varlığına karĢı bir tehdit olarak sunulan ve 

korku, iğrenme, nefret, tiksinti gibi olumsuz duygulara kaynaklık eden ve bu duyguları 

kıĢkırtan bir varlık olarak tanımlamaktadır.
104

 Adlandırılamayan ve dolayısıyla da 

öznenin istikrarlı ve bütünlüklü yapısını tehdit eden öteki‟nin kavramsal karĢılığı olan 

abject, yalnızca öznenin ben-olmayan‟ı konumundadır. Özne‟nin olmadığı Ģeyi 

niteleyen abject, bu durumda, öznenin kurulu sınırlarından radikal olarak dıĢlanmıĢ ve 

oyunun kurallarını kabul etmediği için bütünün dıĢarısında kalmıĢtır.
105

 Özne‟nin 

saflığı/arîliği, kirliliğin ve murdarlığın temsili olan bir öteki‟nin dıĢa atılması ile 

gerçekleĢmektedir. BaĢka bir ifadeyle, öznenin varoluĢunun teminatı, yaĢamını tehdit 

eden öteki‟ni homojenleĢtirip aynıya tâbi kılmasıyla değil, aksine, abjectleĢtirip ondan 

kurtulmasıyla sağlanmaktadır. Metaforik bir anlamlandırma sisteminde abject, öznede 

yalnızca tiksinme duygusu yaratan bir kirliliği değil, doğrudan öznenin varoluĢunu 

tehdit eden murdar bir ötekiliği imlemektedir.
106

 Kristeva‟nın da ifade ettiği gibi, 

abjection‟a neden olan kirlilik ya da hastalık değil, sınırlara, konumlara ve kurallara 

saygı göstermeyen abject varlığın bir kimliği, bir sistemi, bir düzeni bozmasıdır.
107

 Kirli 

ve murdar varlığıyla bir yandan özne‟yi tehdit eden bir yandan da saflığı ve arîliği 

imleyerek onu kuran abject, yarattığı bu geçiĢlilikle özne‟nin sınır çizgilerini 

muğlaklaĢtırmakta ve istikrarlı yapısını altüst etmektedir. Ġğrenme duygusu belki özneyi 

abject olandan ayırmaktadır ancak abjectin varlığı sürekli özneyi tehdit etmektedir. 

Abject olan, bu hâliyle öznede hem tiksinti hem de incizap uyandırarak huzursuzluk 

verici bir sınır deneyimi sunmaktadır.
108

 Dolayısıyla, abjection, muğlaklık yaratan bir 
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arada kalmıĢlıkla öznenin kendi sınırlarını tehdit eden içsel ya da dıĢsal her türlü tehdide 

karĢı, öznenin dıĢlama eylemine baĢvurduğu tepki olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Kristeva‟ya göre temiz/kirli ikiliği bir arketip olarak değil, bilen öznenin bilen 

özne olarak farklılığını sürdürebilmesi, öznenin özne olmak için ötekinden tiksinmesi 

olarak ortaya çıkmaktadır.
109

 Ġğrenme eyleminin/duygusunun yarattığı temiz/kirli ikiliği 

tıpkı yerli/yabancı, özne/nesne, ben/öteki, iç/dıĢ ikiliklerinde olduğu gibi bir ben-

olmayan‟ı göstererek özne-ben‟e karĢı ben-olmayan‟ı kuran ve yine özneyi ben-

olmayan‟dan ayıran sınır çizgisini temsil etmektedir. Dolayısıyla, temiz/kirli ikiliğinin 

yarattığı hiyerarĢik iliĢki yeniden özne ile öteki arasındaki kurucu farka iĢaret 

etmektedir.
110

 Fakat burada temsil edilen fark, öteki‟ni bir aynılaĢtırmaya tâbi tutmak 

için değil, aksine onu kirli olarak imleyip dıĢarı atmak için iĢlevsel bir araca 

dönüĢmektedir. Bu durumda, abjection, biz‟e ve öteki‟ne dair birer anlamlandırma 

pratiğine denk gelmektedir. Bu pratik biz‟i ve öteki‟ni yalnızca adlandırmakla 

kalmamakta, aynı zamanda temiz olanı kirli olandan ayırarak hem biz‟i hem de öteki‟ni 

yeniden kurmaktadır. Biz‟i ve öteki‟ni adlandırmak ve yeniden kurmak ise öteki‟ni kirli, 

murdar olarak imlemeyi de beraberinde getirmektedir. Kirli-olan‟ın kendisi ile temsil 

edilme biçimi arasındaki mesafe adlandırmanın kendisine karĢılık gelmektedir. Ancak 

özne‟nin istikrarlı ve bütünlüklü yapısını kurmak için ihtiyaç duyulan abject, tersine, 

sınırlarda var olan muğlak yapısıyla özne ile özneyi kuran nesne ayrımını altüst 

etmektedir.
111

 Abject‟in yarattığı bu belirsizlik (ne özne ne de nesne oluĢu/olamayıĢı) 

tahayyül edilenin aksine özne-ben‟in kimliğini istikrarsızlaĢtırarak ikili karĢıtlıkların 

(özne/nesne, ben/öteki) sebep olduğu hiyerarĢik iliĢkiyi geçersiz kılmaktadır.  

Aydınlanmacı felsefenin sabit ve istikralı bir özne‟nin yaratılması tahayyülünde, 

özne‟yi temiz/arî olarak kuran Ģey abject bir varlığın mevcudiyetidir. Kristeva‟nın da 
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ifade ettiği gibi birçok ilkel toplumdaki kirli ya da murdar varlığa yönelik yasaklayıcı 

ritüeller, arınmaya referansla kurgulanmakta ve böylece murdar ile temiz arasındaki 

fark öznenin temiz/arî olarak kurulmasını sağlamaktadır.
112

 Dolayısıyla, abject varlığa 

yönelik dıĢlayıcı edim öncelikli olarak toplumsal inançlara, kurallara, normlara, 

ritüellere ve tabulara bağlı olarak iĢlev görmekte ve bu toplumsal yapılar/süreçler 

aracılığıyla temiz olanı kirli olandan ayırabilmektedir.
113

 Ancak, yukarıda da ifade 

edildiği gibi, kirlilik kendiliğinden ortaya çıkan bir fenomen değildir, kirlenmeyi de 

kirlenme olarak kuran yasanın buyurucu emrine tâbidir.
114

 Dolayısıyla abjection‟a yol 

açan Ģey ontolojik değil epistemolojik bir durumdur; daha açık bir ifadeyle, kirliliğe 

atfedilen anlam onu abject ve dıĢlanması gereken bir varlık olarak kurmaktadır. Bu 

durumda, ben‟in karĢısında öteki‟ni, erkeğin karĢısında kadını, beyazın karĢısında siyahı 

ya da dıĢarıdan gelen karĢısında yerli olanı dıĢlanması gereken bir abject varlık yapan 

Ģey, onların eksikliği ya da zayıflığı değil, anlamlandırma pratiğinin bizatihi kendisidir. 

Öteki‟nin sözde eksikliği ya da zayıflığı üzerine inĢa edilen bir iktidar, kendi belirlediği 

temiz ile kirli ya da ben ile ben-olmayan ikilikleri sayesinde hiyerarĢik iktidarını 

sürdürebilmekte ve öteki‟ni baskı ve tahakküm altında tutabilmektedir. 

Kristeva‟ya göre abjection hem bireysel hem de kolektif bağlamda toplumsal ve 

simgesel sisteme ait farkı ortaya koyan bir fenomen olarak tüm toplumlarda 

mevcuttur.
115

 Temiz/kirli ikiliğine dayalı bu fark ise en temel Ģekliyle cinsler arasında 

ortaya çıkmakta ve erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünü meĢrulaĢtırmaktadır. Erkeğin 

gözünde edilgen bir nesne konumunda olmasına rağmen kadın, toplumsal ve simgesel 

normu bozan abject varlık olarak imlenmekte ve öznenin (bu durumda erkeğin) konuĢan 

özne olarak simgesel ve toplumsal düzendeki varlığı abject olarak imlenen kadının 
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dıĢarı atması ile sağlanmaktadır.
116

 Cinsler arasındaki bu kurucu niteliğe sahip dıĢa atma 

edimi, daha arketip bir iliĢki olan anne ile bebek arasındaki dıĢa atma edimi tarafından 

öncelenmektedir. Buna göre, özne konumuna ulaĢacak bir bebek ilk dıĢa atma edimini 

anne bedeniyle deneyimlemekte ve abjectleĢtirilen anne figürü sayesinde bebek 

simgesel düzenin öznesi olarak abject olmayan konumunu almaktadır.
117

 Bu durumda, 

bireyin sahip olduğu tüm insanî arzuların, güvensizliklerin, korkuların kaynağı bebeğin 

anneden ayrılma sürecinde deneyimlediği yoksun kalma hissinin yarattığı travmadır.
118

  

Bu iliĢkisellikten hareketle Kristeva, kolektif kimlik oluĢumu ile bireysel kimlik 

oluĢumu arasında bir benzerlik kurmakta ve dıĢa atma sürecinin hem kolektif hem de 

bireysel kimliği kapsadığını iddia etmektedir. Özne tıpkı anne bedeninden farklılığını 

dıĢa atma edimiyle gerçekleĢtirdiği gibi toplum da diğerlerinden farklılığını (öteki, 

hayvan, doğa) dıĢa atma edimiyle ifade etmektedir.
119

 Imogen Tyler‟ın da ifade ettiği 

gibi, “Kristeva‟nın çalıĢmalarında, anne bedeninin abjectleĢtirilmesinin neden olduğu 

psiĢik bölünmenin belirtileri -ister bireyler, topluluklar düzeyinde, ister ulus oluĢturma, 

emperyalizm ve uluslararası iliĢkiler gibi jeopolitik düzeyde olsun- biz‟i daima 

kendimize yabancı kılan bir matrisidal hareket olarak” varlığını devam ettirmiĢtir.
120

 Bu 

durumda, anne bedeninde Ģekillenen ve dıĢa atma pratiğinin bir sonucu olan öteki, özne-

ben‟in istikrarlı ve bütünlüklü yapısını bozan bir varlık olarak her durumda karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Kristeva “Strangers to Ourselves” adlı çalıĢmasında yabancıyı “topluluğa ait 

olmayan, onlardan biri olmayan, öteki” olarak tanımlamaktadır.
121

 Toplumsal düzenin 

dıĢında kalan yabancı, bu durumda, hem bireysel hem de toplumsal olarak sahip olunan 
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kimliklerin sınırlarını inĢa eden bastırma ve dıĢa atma pratiklerinin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır.
122

 Yasalara karĢı gelerek toplumsal kimlikleri bozan sınırdaki yabancı, 

güvenli sınırları içerisinde kalmayı seçmiĢ olan toplum için tehlikeli bir abject öteki‟yi 

temsil etmektedir.
123

 Toplumsal düzenin yeniden sağlanmasının temel koĢulu ise 

sistemin bütünlüklü ve istikrarlı yapısını bozan abject varlığın (yabancı) dıĢarı atılması 

olarak görülmektedir. Dolayısıyla toplumun, özne bütünlüğüne bir tehdit olarak 

algıladığı, sınırları muğlaklaĢtıran yabancıya yönelik geliĢtirdiği psiko-semptomatik bir 

tepki olarak yabancı düĢmanlığı, yabancıyı sınırdaki abject varlık olarak kuran bir 

ötekileĢtirmeye karĢılık gelmektedir.
124

 Bu durumda, toplumsal bütünlüğü tehdit eden 

yabancıdan kurtulmanın yolu ancak, onu abjectleĢtirip toplumsal bünyeden çıkartmakla 

sağlanabilmektedir.   

Kristeva, Avrupa‟da yükselen yabancı düĢmanlığına karĢı yabancıyla etik bir 

iliĢki geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Kristeva‟nın “Nations without Nationalism” 

kitabında yabancı düĢmanlığına (öteki‟nin abjectleĢtirilmesine) yönelik geliĢtirdiği 

çözüm, “daha kozmopolit, liberal ve aydınlanmıĢ Avrupalı vatandaĢlık” fikri üzerine 

inĢa edilmiĢtir.
125

 Bu çözüm önerisi ötekilerin farklılıklarının tanındığı Kantçı bir 

kozmopolit “Evrensel Cumhuriyet” fikrine dayanmaktadır.
126

 Kelly Oliver‟a göre, 

öznenin bütünlüklü yapısı varsayımına alternatif olarak sunulan bu modelde Kristeva, 

etik değerleri aklın önderliğindeki evrensel yasalara değil, öteki‟yle kesintisiz bir 

müzakereye dayandırmaktadır.
127

 Fakat Kristeva‟nın etik değerler üzerine inĢa ettiği 

öteki‟yle müzakere ya da yabancıyı tanıma siyaseti, Oliver‟ın iddiasının aksine, evrensel 

değerlere bağlı aydınlanmıĢ birey nosyonuna dayanmaktadır; çünkü Kristeva yabancıyı 

tanımayı toplumda yaĢayan her vatandaĢ için gerekli bir görev olarak 
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tanımlamaktadır.
128

 Kozmopolit bir dünya fikrinin yansıması olan bu görev bilinci ise 

neo-liberal devlet vatandaĢlığı modelinin ürettiği evrensel bir dünya düĢüncesinde 

yatmaktadır.  

Tyler‟ın da ifade ettiği gibi, “öznenin hayal edilen evrenselliği her zaman sahte 

bir evrenselliktir; gerçekte bireyin psiĢik yaĢamı, geçerli normların ve mevcut toplumsal 

bölünmelerin, çatıĢmaların ve iktidar iliĢkilerinin özelliği tarafından 

Ģekillenmektedir.”
129

 Bu durumda, liberal ilkeler üzerine inĢa edilen bir evrensellik 

anlayıĢı, “Alain Badiou tarafından öngörülen radikal bir evrenselcilik biçimini değil, 

neo-kolonyal Fransız devletinin tarihsel olarak koĢullu evrenselciliğini yansıtmaktadır: 

Batılı emperyalizmin ve tahakkümünün somut politikalarını, askeri müdahalelerini ve 

neo-kolonyalizmi maskeleyen ve meĢrulaĢtıran sahte bir ideolojik evrenselciliktir.”
130

 

Bu nedenle, Tyler‟a göre, Kristeva‟nın yabancılar için geliĢtirdiği alternatif kozmopolit 

misafirperverlik siyaseti, temiz/kirli ikiliğine dayalı milliyetçi söyleme destek 

sağlamaktan öteye geçememektedir.
131

 

Sonuç olarak, öznenin ve/veya toplumun istikrarını sağlayacak olan dıĢarı atma 

edimi öncelikli olarak toplumsal düzeni tehdit eden bir öteki‟ne ihtiyaç duymaktadır. Bu 

durumda, dıĢarı atma edimi aynı zamanda abject bir öteki‟yi öteki olarak kurma sürecini 

de ifade etmektedir. Judith Butler‟ın da ifade ettiği gibi öteki tam da bu dıĢa atma 

eylemi neticesinde kurulmaktadır. Butler‟a göre dıĢa atma edimi her ne kadar yabancı 

unsurların dıĢa atılması olarak görülse de aslında bu fiilen öteki‟ni kurma sürecidir. 

Öteki‟nin (ben olmayanın) abjectleĢtirilmesi, aynı zamanda öznenin dıĢ hatlarını da 

belirlemektedir.
132

 Bu durumda, bedenin sınırlarının tesisinde olduğu gibi iç ile dıĢ 

arasındaki ayrımın inĢası da aslen kimliğin parçası olanın dıĢarı atılıp 
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abjectleĢtirilmesidir.
133

 Yabancı düĢmanlığı ise dıĢa atılan bedenin dıĢlanmasını ya da 

yok edilmesini meĢru kılmak için onu tehditkâr veya tehlikeli sayan bireysel korkuya 

denk gelmektedir.
134

 Dolayısıyla, özneyi kimliklendiren ve böylece özneyi özneleĢtiren 

edim, öznenin var saydığı istikrarlı yapısını tehdit eden ötekinin dıĢlanması ve 

bünyeden atılmasıdır. 

 

1.2 Aydınlanma, (Post)kolonyalizm ve Hiyerarşik İktidar İlişkisinin İnşası 

 

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, temelde üstün ile 

aĢağıda olan ikiliği aracılığıyla dolaĢıma sokulmakta ve dıĢarıdan gelen ya da yerli olan 

tanımlayıcı ilkeler olarak değil, değerler ilkesi olarak iĢlemektedir. Bu diyalektik 

iliĢkide, dıĢarıdan gelen kendiliğinden var olan bir öz olmadığı gibi yerli de bu öz ile 

kurulan ve kimliklendirilen bir özne ol(a)mama durumu değildir. Burada söz konusu 

olan basitçe öteki‟nin (yerli olanın) aĢağıda olan olarak imlenip özne-ben‟e (dıĢarıdan 

gelen) tâbi kılınması da değildir. Bunları da kapsayacak Ģekilde, dıĢarıdan gelen ile yerli 

olan arasında yaratılan fark ile yerlinin, yerli olarak inĢa edilmesidir. DıĢarıdan gelenin 

sahip olduğu kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal aidiyetler evrensel normu oluĢturarak 

yerliyi bu normun dıĢına itmekte ve onu normalleştirilmesi gereken bir özne ol(a)mayan 

konumuna yerleĢtirmektedir. Kolonyal söylemde dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasında 

yaratılan farkla yerli olan geri, gelişmemiş, barbar olarak iĢaretlenmekte ve bu sayede 

dıĢarıdan gelenin kolonyal müdahalesi meĢrulaĢtırmaktadır.   

Modernitenin ve genel olarak çağdaĢ Avrupa tarihinin tüm geliĢim süreçlerine 

içkin olan kolonyalizmin modern tarih anlatısı içerisindeki rolü görünmez kılınarak, 

sömürülen halkların yaĢayıĢları, deneyimleri ve sesleri yok sayılmaktadır.
135

 Ġlerleyen 
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ve ilerlemeye devam edecek olan evrensel bir tarih anlatısı içerisinde ilerleme 

nosyonuna uymayan ötekiler aĢağıda olan olarak kategorize edilmektedir. DıĢarıdan 

gelenin ilerlemeci tarih nosyonuna uymayan yerli halklar, bu durumda, kendilerine ait 

bir tarihi, kültürü ve yaĢayıĢı ol(a)mayan barbarlara dönüĢerek kolonyal müdahalenin 

kullanıĢlı birer aracı hâline gelmektedirler.
136

 Kolonize edilen toplumlardaki (ileri ya da 

geri, modern ya da geleneksel olarak nitelendirilmesi imkânsız) kültürel farklılıkların 

dıĢarıdan gelene yabancı olması aynı zamanda yerlilerin evrensel tarih anlayıĢına 

uymayan adlandırılamaz öteki olmalarına da yol açmaktadır. Evrensel tarih anlatısı 

içerisinde yerli olanın tarihi, kolonyal, milliyetçi ya da Marksist birtakım ideolojik 

çerçeveler içinde kategorize edilerek ele alınmakta ve böylece yerliye ait olanın tikelliği 

silinerek öznelliği bastırılmaktadır.
137

 Evrensel bir tarih adına farklılıkların 

dıĢlanmasıyla ilerlemenin önündeki engellerin kaldırılacağı düĢünülmektedir. 

Joan Scott‟ın da ifade ettiği gibi “kolonyal ya da postkolonyal toplumlarda ve 

aynı zamanda diğer Batılı toplumlarda sosyal hayatın düzenlenmesinde farklılığın 

oynadığı rolü maskeleyen Ģey sınıfsal (ve evrensel) özne kategorisinin –iĢçi, köylü, 

kadın, siyahî- dayatılmasıdır.” Bu durumda sabit ve verili kabul edilen her kategori, 

öznenin inĢasındaki ideolojik süreçleri doğallaĢtırarak bu süreçlerin iĢleyiĢini 

kolaylaĢtırmaktadır.
138

 Öteki‟ni tarih içinde sabitlemek, istikrarlı ve tutarlı biz 

kategorisini bir bütün Ģeklinde üretmektedir. Yerli olmak bu durumda tarihin apaçık bir 

gerçekliği olmaktan ziyade bir topluluğu aynılaĢtırarak onun üzerinde hiyerarĢik bir 

iktidar iliĢkisi kurma mücadelesine denk gelmektedir. Irk, sınıf, etnisite, cinsiyet farkı 

gözetmediğine inanılan evrensel Batılı akıl anlayıĢı üstün ile aĢağıda olan arasındaki 

eĢitsizlikleri normalleĢtirmekte ve bu eĢitsizlikleri kullanıĢlı birer araca dönüĢtürerek 
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öteki üzerindeki baskı ve tahakkümü devam ettirmektedir.
139

 Dolayısıyla, modernitenin 

kurucu ögeleri olan “hümanizmin ve metafiziğin temel kategorilerinin (özellikle 

Aydınlanma projesine temel olan insan ve birey nosyonlarında ifade bulan kendinden 

menkul özne varsayımının hayali oluĢu ve bunun Batılı bağlamı) eleĢtirisi”
140

 aynı 

zamanda kolonyalizmin eleĢtirisinin de temelini oluĢturmaktadır.  

 O hâlde postkolonyal eleĢtirisi öncelikle, moderniteyi temele alarak akla ve 

ilerlemeye dayalı yeni bir birey ve toplum inĢa etmeye çalıĢan yaklaĢımlara 

yöneliktir.
141

 Aydınlanmacı hümanist felsefenin ilericilik nosyonunda temellenen yerli 

halkların sözde geri kalmıĢlıkları üzerine yapılan her analiz, yalnızca ekonomik bir 

sömürü düzeniyle değil, aynı zamanda yerli olanın yaĢayıĢını, kültürünü ve inanıĢını da 

tahakküm altına alan kolonyal müdahale ile sonuçlanmaktadır.
142

 Bu durumda, 

kolonyalizm, insanların bedenlerini, zihinlerini, cinselliklerini, inanıĢlarını, ritüellerini, 

mitlerini, yaĢayıĢlarını da tahakküm altına alan bir süreç olarak iĢlemektedir. 

Dolayısıyla, kolonyal müdahaleye yönelik itirazlar yalnızca yerli halkların ekonomik 

sömürüsünü değil, bunu da kapsar Ģekilde, kolonyal süreçlerdeki toplumsal ve siyasal 

dönüĢümleri dayatan iĢgalci pratikleri de içine almakta ve analizini biliĢsel (cognitive) 

süreçlere çevirmektedir.
143

  

Kolonyalizmi biliĢsel süreçlerin ürettiği söylem ekonomisinin dıĢında yalnızca 

maddî süreçlerle değerlendirmek imkânsızlaĢmaktadır. Kolonyal söylem, biliĢsel 

süreçlere dayanarak dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasında oluĢturduğu farkla, onları 

ontolojik ve epistemolojik olarak birbirinden ayrıymıĢ gibi inĢa etmektedir.
144

 Yerli olan 

üzerinde farka dayalı bu hiyerarĢi, yalnızca yerli olanı dıĢarıdan gelen karĢısında zıt 
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kutup olarak kurmakla kalmamakta, aynı zamanda yerli olanı adlandırılabilir kılarak 

onu zamansal ve mekânsal bir momentte yerlileştirmektedir. Yerli olmak yalnızca 

belirli bir zamanda belirli bir coğrafyada yaĢamak değildir, bu aynı zamanda dıĢarıdan 

gelenin değer yüklü anlamlandırmasıyla inĢa edilmiĢ bir ötekiliktir.
145

 Dolayısıyla, 

kolonyalizmin eleĢtirel ele alınıĢı doğrudan bu ötekiliğin yaratılması ve sürdürülmesine 

yönelik süreçlerle ilgilidir.   

Postkolonyal eleĢtiri aynı zamanda, ulusların, ırkların, toplulukların ve halkların 

dezavantajlı tarihlerine “hegemonik bir normallik” sağlayarak üstün ile aĢağıda olan 

ikiliğini meĢrulaĢtırmaya çalıĢan modernite söylemlerine yöneliktir.
146

 Yerlinin tarihini 

medenileĢtirme projesinin hiyerarĢik bir nesnesine dönüĢtüren sömürgeci söylem 

böylece kültürel, siyasal ya da ekonomik yayılmacılığına meĢru bir zemin 

hazırlamaktadır. Bu durumda, yerli olana ait yaĢayıĢ, kültür, gelenek, inanıĢ dıĢarıdan 

gelenle yerli arasında varsayılan sözde kültürel farka indirgenerek öteki yalnızca 

bilginin iyi nesnesine dönüĢtürülmektedir. Yerli olanın tarihsel özne konumunun yok 

sayıldığı bu söylem ekonomisinde yerlinin kültürel, ırksal ya da cinsel farklılıkları geri 

kalmıĢlık olarak imlenerek yerliyi aĢağıda olan konumuna yerleĢtirilmektedir.
147

 

Buradaki temel strateji yerli olanın bilgisini yeniden üretip onu dıĢarıdan gelene tâbi 

kılmaktır. Yerliyi aĢağıda olan olarak imleyip onun sözde geri kalmıĢlığını 

normalleĢtirmek ise sömürgeci bir gözetleme ve denetleme fantezisini hem 

meĢrulaĢtırmakta hem de yerli halkların ilerlemesi için sömürgeci açısından gerekli 

kılmaktadır.  Dolayısıyla, yerlinin sözde geri kalmıĢlığını hiyerarĢik bir normallik 

içerisine sokmak sömürgeci bir gözetleme ve denetleme fantezisinin sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır.  
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Postkolonyal eleĢtiri Aydınlanmacı modern episteme tarafından inĢa edilen ve 

evrensel olarak güvenilir addedilen bilginin bizzat kendisinin ırk merkezli olduğunu öne 

sürmektedir.
148

 Bu görüĢe göre, tarih muktedir sınıfın ideolojisiyle yazılmıĢtır ve 

geleneksel epistemolojik yaklaĢımlar yerli olanın bilen özne konumunu yok 

saymaktadır. Bundan dolayı, postkolonyal eleĢtiri Batı evrenselciliğinin görmezden 

geldiği Doğu/Batı, kadın/erkek, iyi/kötü gibi özcü ikilikleri sabit ve verili ele almak 

yerine bunların inĢa edildiği söylemleri yapıbozuma uğratmayı hedeflemektedir. Ancak 

bunu yaparken geleneksel yaklaĢımların yerine yeni bir kuramsal çerçeveyi, idealize 

edilmiĢ bir projeyi koymayı reddetmekte ve modern bilginin temsillerini (ırk, sınıf, 

cinsiyet temelli kategorizasyonlar) kendine özgü eleĢtirelliğiyle ele alan heterojenliğin, 

bölünmüĢlüğün ve istikrarsızlığın bilgisini sunmaktadır.   

Postkolonyal kuram kolonyalizmin dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasında 

öngördüğü fiziksel, psikolojik ve kültürel hiyerarĢiye odaklanarak, kolonyalizmin 

yarattığı hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin epistemolojik ve metodolojik sonuçlarını açığa 

çıkartmayı amaçlamaktadır.
149

 Bu yönüyle, postkolonyal eleĢtiri, yerleĢik düĢüncelere, 

geleneksel kuramsal yaklaĢımlara, egemen grup hegemonyasının ürettiği modern bilim 

epistemolojisine ve bunun yarattığı mevcut toplumsal eĢitsizliklere karĢı epistemolojik 

bir kopuĢu temsil etmektedir.
150

 Özne üzerinde kurucu iktidarı olan bu hiyerarĢik 

iliĢkiyi alternatif anlatılar ve değerlerle altüst etme giriĢimi egemen söylemin anlatılarını 

–kültürün doğaya, erkeğin kadına ve beyazın siyaha üstünlüğü- da altüst etme anlamına 

gelmektedir. 
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1.2.1 Kolonyal Anlam ve Dönüşümü 

 

II. Dünya SavaĢı ertesinde kolonize edilmiĢ topraklarda yaĢanan bağımsızlık ve 

dekolonizasyon hareketlerinin tüm dünyada yarattığı yeni politik süreçler ile bu politik 

süreçlere dayanan yeni iktidar iliĢkileri günümüzde kolonyal anlamda yaĢanan 

dönüĢümü göstermektedir.
151

 Fukuyama‟nın tarihin sonu olarak adlandırdığı neo-liberal 

politikaların tüm dünyaya hâkim olduğu yenidünya düzeninde, kolonyalizmi sınıfsal ve 

ekonomik farklılıklara dayalı ele alıĢ yerini cinsiyet, etnisite, ırk ve din gibi kimliksel 

okumalara bırakmıĢtır.
152

 Artık, kolonyalizm yalnızca sömürge ve sömürge sonrası 

uluslarla ve onların sözde geri kalmıĢlıklarıyla ilgilenen bir bakıĢ açısı olmasının 

ötesinde kültürel ve cinsel farklılıkları merkeze alarak kolonyal müdahaleyi 

meĢrulaĢtıran bir zeminde hareket etmektedir.
153

 Kolonyal anlamda yaĢanan bu 

dönüĢümle birlikte artık Irak, Afganistan, Libya ya da Suriye‟de olduğu gibi kalkınma, 

ilerleme, demokratikleĢme veya yerli halkları zalim diktatörlerden kurtarma adına 

emperyal müdahale meĢrulaĢtırılmaktadır.
154

 Dolayısıyla, modern uluslararası toplumun 

öngördüğü bağımsız devlet nosyonuna sahip olmak, yerli olanın sanatına, tarih 

yazımına, hukuk sistemine ve iç politikasına dıĢarıdan dayatılan iyileştirici müdahaleleri 

engelleyememekte ve bu sözde meĢru ve yerli olanı kalkındırma giriĢimleri kolonyal 

sistemin dönüĢerek varlığını devam ettirdiğini göstermektedir.  

Günümüzde uluslararası toplumun “katılımcılık, rıza, entegrasyon, uzlaĢma, 

uyum, anlayıĢ, hoĢgörü” gibi değerler üzerine inĢa ettiği asimilasyon ve yadsımaya 

dayalı yönetimsel formülasyonu, dıĢarıdan gelenin yerli olan üzerindeki hâkimiyetinin 
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etki alanını geniĢletmiĢ ve sömürgeciliğin anlamını daha önce kolonize edilmemiĢ 

toplumlar üzerinde kurulan “fetiĢleĢtirilmiĢ bir demokratikleĢme ve kalkınma hedefleri” 

üzerinden yeniden tanımlamıĢtır.
155

 Kolonyal anlamda yaĢanan bu dönüĢüm artık 

aĢağıda olan olarak imlediği yerli olanı demokratikleĢme, kalkınma ve ilerleme gibi 

uluslararası normlara göre sosyalleĢtirme iddiasıyla hareket etmekte ve böylece yerli 

olan üzerindeki baskı ve tahakkümünü devam ettirmektedir. “GeliĢmiĢ/az geliĢmiĢ, 

birinci dünya/üçüncü dünya, merkez/çevre, metropol/uydu, 

sanayileĢmiĢ/sanayileĢememiĢ, modern/geleneksel ve gerçek devlet/yarı devlet” gibi 

karĢıtlıklar üzerine formüle edilmiĢ olan dıĢarıdan gelen ile yerli temsili hem dıĢarıdan 

geleni hem de yerli olanı yeniden ve yeniden kimliklendirerek, yerli olanı tarihin her 

döneminde modernleĢtirilmesi gereken geri kalmıĢ olarak görmektedir.
156

  

Ġkili karĢıtlıklara dayanan bu temsil ekonomisi, Batı‟nın dünyanın geri kalan 

üzerindeki baskı ve tahakkümünü sürdürmesini ve yerli olan ile dıĢarıdan gelen 

arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin devamlılığını sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

kolonyalizm yalnızca sömürge toplumlarında ya da fiili olarak sömürgeleĢtirilmiĢ 

topraklarda ortaya çıkmadığı gibi, postkolonyalizm de yalnızca sömürge sonrasının bir 

uzamı değildir. Postkolonyalizmi yalnızca sömürge sonrası toplumları içine alacak 

Ģekilde, iktidar iliĢkilerini, bilgi üretimini, yerli olanla dıĢarıdan gelen arasındaki ikiliği 

görmezden gelerek değerlendirmek postkolonyal eleĢtiriyi özcü ve indirgemeci bir alana 

hapsetmektedir.
157

 Aksine postkolonyal eleĢtiri, merkezine kolonyal geçmiĢin iktisadî, 

kültürel, dinî, etnik ya da cinsiyet temelli tahakküm biçimlerini alarak günümüzde bu 

geçmiĢ üzerine Ģekillenen iktidar ve bilgi biçimlerini sorgulamayı hedeflemektedir.  

Bağımsızlık, iç iĢlerine karıĢmama ve kendi kaderini tayin etme gibi temel 

uluslararası hukuk normlarını görmezden gelerek bağımsız ve egemen ulus devletlerin 
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iktisadî, siyasî ve toplumsal süreçlerine dıĢarıdan yapılan her müdahale kolonyalizmin 

modern dönemdeki karĢılığına denk gelmektedir.
158

 Kolonyalizmin yerli olan ile 

dıĢarıdan gelen arasında öngördüğü hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, “sürekli değiĢen koĢullar, 

kimlik/otorite krizleri ve devamlı yeni sistem arayıĢlarıyla” karakterize edilen 

uluslararası toplumun geniĢleme ve (yeniden) yapılanma istekliliğinde varlığını 

sürdürmektedir.
159

 Bu ise kolonyalizm ile modern uluslararası toplum arasında 

emperyal bir bağlamda süregelen devamlılığı ortaya koymaktadır. Düzen/anarĢi ikili 

karĢıtlığına dayanan uluslararası toplumun yaĢadığı süreklilik ve istikrarlılık krizi biz‟in 

dıĢında kalanı terörize etmek ve böylece ötekileĢtirileni kontrol altına almak için 

kolonyal müdahaleyi meĢru kılmaktadır. Robert Young‟ın da ifade ettiği gibi Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nin, komünizm tehdidi ya da Ġslâmî direniĢ gibi gerekçelerle 

dünyanın dört bir yanındaki bağımsız devletlerde meydana gelen olayları kontrol 

etmeye yönelik küresel stratejileri yeni kolonyal müdahaleyi anlamak adına temel teĢkil 

etmektedir.
160

 11 Eylül saldırıları sonrası yaratılan meçhul bir terör korkusu abject bir 

öteki‟ni inĢa ederek hem Amerikan halkını bu şeytanî düĢmana karĢı birleĢtirmeyi hem 

de terör yayan düĢmana karĢı müdahaleyi meĢrulaĢtırmayı amaçlamaktaydı.
161

 

Dolayısıyla, hâlen modern dönemin biz‟i -tıpkı sömürgecilik çağında olduğu gibi-  

kendi öteki‟sine dair indirgemeci bilgi üretimine dayanarak ben ile öteki arasındaki 

farkı yeniden üretmekte ve öteki‟ni kolonyal müdahalenin meĢrulaĢtırıcı aracına olarak 

görmektedir.  
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1.2.2 Kolonyal Özne ve Yerli Öteki 

 

Yukarıda anlatılan kuramsal çerçeveyi kapsayacak Ģekilde ben ile öteki 

arasındaki diyalektik iliĢki, kolonyal söylemde, dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisine karĢılık gelmekte ve yerli olanın ötekiliğinin söylemsel 

inĢası, dıĢarıdan gelenin kendini özerk ve hükümran bir özne olarak kurması ile 

sağlanmaktadır. Kolonyal söylemin merkezinde konumlanan dıĢarıdan gelen özne ile 

yerli olan öteki arasındaki ikili karĢıtlık, bu kategoriler arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisini hem kurmakta hem de anlamını sabitlemektedir. Yerli olanı (kültür, din, 

coğrafya, siyaset, ritüel temelli) epistemolojik bir bütünlük içerisine yerleĢtirerek onun 

ötekiliğinin sınırlarını belirlemek aynı zamanda kolonyal öznenin üstün ve ayrıcalıklı 

konumunu da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, kolonyal söylemin yerli olan ile 

dıĢarıdan gelen arasında hem epistemolojik hem de ontolojik olarak yarattığı fark 

dıĢarıdan gelenin değerlerinin hiyerarĢik üstünlüğü ile yerli olanın bu değerlerden 

yoksunluğu fikrine dayanmaktadır.
162

 Said‟in de ifade ettiği gibi Doğu ile Batı arasında 

yaratılan bu ayrım, “Doğu‟nun sivil toplumdan, bireysellikten veya ikincil yapılardan, 

yani Batı‟nın doğal olarak sahip olduğu varsayılan sosyolojik özelliklerden yoksun 

olarak iĢaretlenmesiyle”
163

 kurulmaktadır. Bu durumda, Aydınlanmacı diyalektiğin ben 

ile öteki üzerine inĢa ettiği ikili karĢıtlıklar, dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasında sınır 

çizgileri iĢlevi görerek dıĢarıdan gelenin hiyerarĢik üstünlüğünü kurmakta ve yerli olana 

yönelik kolonyal müdahaleyi meĢrulaĢtırmaktadır.  

Said, Doğu ile Batı arasında yaratılan epistemolojik ve ontolojik farkı ele aldığı 

çalıĢmasında, bu farkın tarihsel süreçte nasıl oluĢturulduğunu, Batı‟nın muktedir özne 

konumuna nasıl ulaĢtığını ve daha da önemlisi bu farka hangi anlamlar yüklenerek 

Doğu ile Batı arasında üstün/aĢağı ikiliği kurularak Doğu‟nun doğululaştırıldığını 
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anlamaya çalıĢmaktadır.
164

 Said‟e göre, ne Doğu ne de Batı ontolojik bir istikrara 

sahiptir; bu terimlerden her biri insanların kendini ve öteki‟ni tanıma çabalarıyla, 

kısmen onayla kısmen de öteki‟nin inĢası yoluyla üretilmektedir.
165

 Dolayısıyla, Doğu 

ile Batı arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini kuran Ģey öteki‟ni betimleyerek, 

imgelemde yeniden inĢa ederek ya da egemenliği altına alarak üretilen farkın 

kutsanmasıdır. Fark ise Doğu ile Batı arasında Ģarkiyatçılar tarafından yaratılan 

epistemolojik ve ontolojik ayrımla sağlanmaktadır.
166

 Doğu ile Batı arasında yaratılan 

bu ayrım ise ben ile öteki ikiliği türünden bir iktidar iliĢkisinde karĢılık bulmaktadır. 

ġarkiyatçı, ürettiği her metinde, her söylemde ya da her eylemde öngördüğü 

hâkimiyet iliĢkisine atıfla Doğu‟yu Doğulu kılabilmekte ve böylece bir taraftan 

Doğu‟yu doğululaştırırken, diğer taraftan da Batı‟yı batılılaştırmaktadır.
167

 BaĢka bir 

ifadeyle, geri kalmıĢlığın sembolize edilmiĢ hâli olan hayâlî Doğu, Batı‟yı muktedir bir 

özne olarak kurmaktadır. Ben-olmayan‟ın söylemsel ve imgesel temsili olan Doğulu, 

aĢağıda olan olarak biz‟in kıymetli anlamlarını yeniden inĢa etmekte ve onun hiyerarĢik 

konumunu yansıtmaktadır.
168

 Fakat bu aynı zamanda, Batı‟nın kendinden menkul özne 

konumunu da geçersiz kılmaktadır; çünkü Batı, Batılı olabilmek adına öteki‟ne ya da 

Said‟in ifadesiyle (ırksal, coğrafî, siyasî ve kültürel bir bütünlük arz eden) kurgulanmıĢ 

bir Doğu‟ya ihtiyaç duymaktadır.  

Spivak‟a göre ise “modern özneye yönelik Batı‟dan yükselen en radikal 

eleĢtiriler dahi Batı‟nın öznesini ya da özne olarak Batı‟yı korumaya yönelik arzusunun 

bir sonucu” olarak ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir “jeopolitik belirlenimi” olmadığı 

öne sürülen modern özne, esasında “Avrupalı bir hukuk, ekonomi politik ve ideoloji” 
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tarafından çevrelenmiĢtir.
169

 Avrupalı bir köken anlatısına dayanan bu modern özne, 

sabit, verili ve istikrarlı yapısını kendisi gibi bir köken anlatısı olmayan öteki vasıtasıyla 

sağlamaktadır. Ġktidarın ve arzunun Ģekillendirdiği modern özne için öteki hiçbir zaman 

arzulayan konumunda olamaz; çünkü o, en baĢından modern öznenin köken 

anlatılarının dıĢında kalmıĢtır. Dolayısıyla, kolonyal söylemde öteki‟nin ideolojik inĢası 

modern özneyi de kuran sabitlik kavramına dayanmaktadır.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki “kültürel/tarihsel/ırksal farklılığın temelini 

oluĢturan sabitlik düĢüncesi, katılık ve değiĢmeyen düzenin yanı sıra düzensizliğe, 

yozlaĢmaya ve Ģeytanî tekrara denk gelen bir paradoks” içermektedir.
170

 Sabitlik, bir 

yandan dıĢarıdan gelenin istikrarlı/tutarlı özne konumunu garanti altına alırken bir 

yandan da yerlinin bu istikrarlı/tutarlı özne konumunu bozan abject niteliğine iĢaret 

etmektedir. Bu durumda kolonyal özne kendini abject öteki‟ni dıĢlayarak kurmakta ve 

öteki sonsuza dek farklılığın epistemolojik kurgusuyla var olabilmektedir. Böylesi bir 

epistemolojik stratejide öteki “konuĢulur, alıntılanır, çerçevelenir, aydınlatılır” fakat 

özne konumunda olamaz ve “iĢaret etme, reddetme, tarihsel arzusunu baĢlatma, kendi 

kurumsal ve muhalif söylemini oluĢturma” yetisini kaybeder.
171

 Bu durumda öteki 

yalnızca kolonyal öznenin kıymetli anlamını kurmayla görevlendirilir. 

Batılı modern öznenin muktedir konumu, öteki‟nin inĢasına, ötekileĢtirmeye ve 

kolonyalizmin bir aracı olan dünyalaştırmaya dayanmaktadır.
172

 Kolonyal öznenin öteki 

üzerinde kurduğu hiyerarĢik iktidarı yerli olanı söylemsel ve imgesel olarak 

yerlileştirerek yeniden betimlemesiyle sağlanmaktadır. Said‟in ifade ettiği gibi, 

dıĢarıdan gelen, kendisine atfettiği yerli olanı temsil etme yetisiyle, yerli olanı belirli bir 

zaman ve mekân içerisine sabitleyerek onu kendi bakıĢıyla yeniden tanımlamakta ve bu 

tasvir yerli olanın apaçık bir gerçekliğini değil, temsil edilme biçimini 
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yansıtmaktadır.
173

 Bu durumda, öteki‟ni temsil etme yetisi, doğrudan öteki‟ne ait bilgiye 

sahip olmakla ya da ona ait bilgiyi üretmekle iliĢkilidir.
174

 Öteki‟ne ait bilgiye sahip 

olmak aynı zamanda biz‟e ait üstün konumu pekiĢtirmekte ve öteki‟nin gerçekliklerini 

göz ardı ederek yerli olanı yerlileĢtirmektedir. Öteki‟ne ait bilgi sayesinde kolonyal 

özne yerli olanın yaĢayıĢını, bilgisini, varlığını yok sayarak sanki daha önce hiç 

dünyalaĢtırılmamıĢ gibi gördüğü yerli olanın mekânını yeniden dünyalaĢtırarak, onları 

dıĢarıdan gelenin yaĢayıĢına, bilgisine, varlığına tâbi olmaya zorlamaktadır.
175

 Bu 

durumda, dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasındaki farkı kuran ya da yerli olanı 

yerlileştiren, basitçe coğrafî farklılıklar üzerinde kurulu bir ekonomik iliĢkiler ağı değil, 

aynı zamanda, kültür, din, dil, ırk, etnisite, cinsiyet üzerine kurulu bir farkın yaratılması 

ve yerli olanın farklılaĢtırılmasıdır.  

Kolonyal müdahale, tıpkı Aydınlanma felsefesinde olduğu gibi, bilmek ve 

hâkimiyet kurabilmek için öteki‟ne ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, dıĢarıdan gelen ile 

yerli ikiliği, kolonyal öznenin hükümran ve özerk olarak inĢasını sağlayan dışlayıcı 

edimin temelini oluĢturmaktadır.
176

 AydınlanmıĢ modern öznenin diyalektik ötekisi 

edilgen, pasif ve iktidarın dıĢında kalan bir nesne olduğundan öteki egemen kültürün 

ben-olmayan‟ını tanımlamakta ve kültürel hegemonyasını sabitlemektedir. DıĢarıdan 

gelenin ürettiği modernite söylemi biz‟i çağdaĢ ve ileri konumuna getirirken, biz‟den 

olmayanı (ötekiler) barbarlar olarak iĢaretlemektedir. Bu durumda, geri kalmıĢlığı, 

yabaniliği ve barbarlığıyla biz‟in temiz/arî bütünlüğünü kirleten öteki dıĢlanılarak özne-

ben‟in sınırların dıĢına atılmaktadır. Ben/öteki diyalektiğine dayanan bu çağdaĢ/barbar 

ikiliğinde, normları belirleyen, kuralları koyan ve sınırları çizen çağdaĢ ben iken; norm 

alan, kurallara uyan ve sınırları çizilen barbar öteki‟dir.
177
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Kolonyal söylemin dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasında öngördüğü iktidar 

iliĢkisi ile Aydınlanma düĢüncesinin akıl sahibi bilen özne ile akıldıĢı öteki arasında 

kurduğu hiyerarĢik iliĢki, ilerlemeye ve evrensel kurallara göre sosyalleĢtirmeye dayalı 

modernleĢme projesi etrafında bir ortaklığa dönüĢmektedir. Modern ile modern 

olmayan ikiliğine dayanan bu tahakküm edici ortaklık temelde modern ol(a)mayan 

toplumların medenileĢtirilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla kültürel farklılık 

sorununun ortaya çıkıĢıyla medenileĢtirme söylemlerinin ortaya çıkıĢının çakıĢtığı bu 

tarihsel süreçte modernitenin politik ve teorik çerçevesi medenileĢtirme projesiyle 

sömürgecilik tarihinin bileĢiminde yatmaktadır.
178

 Aydınlanma ile kolonyalizm 

arasındaki bu ortaklık öteki olanın geri, geliĢmemiĢ, barbar olarak imlenmesiyle 

dolaĢıma sokulmakta ve evrensel değerleri temsil eden Aydınlanmacı modern öznenin 

inĢası dıĢlayıcı bir ötekiliğin yaratılmasıyla sağlanmaktadır. 

Modernitenin yarattığı egemen özne konumu, Avrupa-merkezci bir uluslararası 

sistemde ben/öteki ikiliğini yerleĢikler/dıĢarıdakiler metaforuyla ele almaktadır.
179

 

Oryantalist imgenin merkezinin dıĢında kalan yerli, uluslararası normlara ve kurallara 

göre sosyalleĢemeyen öteki olarak sistemin içerisi/dıĢarısı ikiliğinde dıĢarıda 

bırakılmakta ve yenidünyaları kolonize edenlerin ötekisi sömürülen yerli halklar olarak 

karĢılık bulmaktadır. Yerli halkların dünyalarını yeniden dünyevileştiren sömürgeciler 

ise uluslararası sistemin asıl sahipleri (yerleĢikler) olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

durumda yerlilik yalnızca coğrafî bir konumlandırma olmaktan öte bizzat kolonyal 

söylem tarafından kurulan bir söylemsel pratiğe dönüĢmektedir.
180

 Kolonyal söylemin 

ürettiği dıĢlama pratiği paradoksal biçimde Aydınlanmacı liberal hümanizmin 

modernleĢememiĢ öteki‟ni medenileĢtirme, demokratikleĢtirme ve kalkındırma 
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söylemiyle birleĢmektedir.
181

 Evrensel normlara ve kurallara göre sosyalleĢmeyi Ģart 

koĢan bir uluslararası sistemin içerisi/dıĢarısı ve/veya sisteme ait olan/olmayan ikilikleri 

kolonyal müdahalenin sınır çizgilerini belirlemekte ve içeride olanlar ben‟i oluĢtururken 

sınırın dıĢındakiler öteki olarak karĢılık bulmaktadır.
182

 Sonuç olarak, uluslararası 

sistemde kolonyal müdahalenin temel çerçevesini imgelemde yaratılan söylemsel 

farklılığı mekânsal farklılığa çeviren içerisi/dıĢarısı ikiliği belirlemektedir. 

DıĢarıdan gelenin gözünde geri kalmıĢ ve modernleĢememiĢ barbar yerli 

halkların bir bütünlük içerisinde değerlendirilemeyecek çeĢitliliği ve farklılığı -tıpkı 

aydınlanmıĢ modern öznenin öteki‟ne yaptığı gibi- kolonyal söylem tarafından 

görmezden gelinmektedir.  Akıl sahibi modern özne olarak erkeğin yekpare bir akıldıĢı 

kadın kategorisi üzerinden iktidarını ve hükümranlığını meĢrulaĢtırdığı gibi dıĢarıdan 

gelen kolonyal özne de evrensel ve medenî benliğini, uygar biz‟in temsil ettiği 

normlara, rollere ve kurallara göre sosyalleĢemeyen yerli halklar kategorisi üzerinden 

inĢa etmektedir. Böylece, yerli olana yönelik oryantalist bilgi üretimi sözde geri kalmıĢ 

yerli halkları yekpare bir hâle getirerek yerli olan üzerindeki hiyerarĢik iliĢkisini 

sürdürmektedir.
183

 Yerli olan ile dıĢarıdan gelen arasındaki farkı kuran bu büyük anlatı, 

tek bir insanlık tarihi yaratarak yalnızca kolonyal özneyi muktedir kılmakla kalmamakta 

aynı zamanda onun kültürel egemenliğini “evrensel geçerliliği olan bir geliĢme ve 

ilerleme modeli” olarak kurmasını da sağlamaktadır.
184

 Kolonyal öznenin insanlık 

tarihindeki merkezi konumu ilerleme inancına dayalı Aydınlanma felsefesinin yarattığı 

lineer tarih anlatısı ile sağlanmakta ve yeri sabitlenmektedir. 
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1.3 Kolonyalizm ve Yerli Olanı Abjectleştirme 

 

Öznenin inĢasında sınır üretici bir performansa denk gelen dıĢa atma edimi bir 

taraftan kolonyal öznenin muktedir konumuna gelmesinde diğer taraftan da 

sömürgecinin sömürülen üzerindeki baskı ve tahakkümünü devam ettirebilmesinde 

kurucu bir niteliğe sahiptir. Yerli olanın kendine ait yaĢayıĢı, bilgisi, kültürü, inanıĢı 

dıĢarıdan gelenin istikrarlı ve tutarlı özne konumunu devam ettirebilmesi için dıĢa 

atılması gereken abject varlığı temsil etmektedir. DıĢa atılan abject varlık sayesinde 

kendini bir öz olarak kurma süreci, yerli olanın katî surette baĢkalaĢtırılamaz ötekiliğini 

göstermenin imkânını sunmaktadır. Yerli olan bir kez geleneksel, pre-modern ya da 

medeniyet dıĢı olarak imlendikten sonra dıĢarıdan gelenin gözünde aynıya tâbi 

tutulamayacak abject bir öteki‟ye dönüĢmektedir. DıĢarıdan gelen ise kendine göre daha 

aĢağı konumda olan abject öteki‟den kendini ayırabilmek adına yerli olan ile kendi 

arasına sınır çizgileri çekmektedir. Yerli olan ile dıĢarıdan gelen arasına çekilen sınır 

çizgileri bir taraftan dıĢarıdan gelenin sahip olduğu üstün değerleri diğer taraftan ise 

yerli olanın bunlara sahip olamama durumunu ifade etmektedir. Bu durumda, öteki‟ni 

abject bir varlık olarak imleyip özne-ben‟in sınırlarının dıĢına atmak üstün ile aĢağıda 

olan ikiliğine dayalı hiyerarĢik iktidar iliĢkisi olarak iĢlemektedir.  

Yerli olanın abjectleĢtirilmesi en açık Ģekliyle, Fanon‟un siyahın 

siyahlaştırılması üzerinden iĢleyen iktidar iliĢkisinin psiko-sosyal çözümlemesinde 

ortaya çıkmaktadır. Fanon‟a göre, siyahî bireyi siyahlaştıran süreç, konuĢan öznenin 

öteki‟ni zımnen kurduğu ve varsaydığı dilsel bir fenomen aracılığıyla iĢlemektedir.
185

 

Dolayısıyla, beyaz Avrupalının siyahî tahayyülü tam da bu dilsel anlamlandırma 

sürecinin bir yansıması olarak ortaya çıkmakta ve siyah ile beyaz arasındaki sözde farkı 

fiilen kurmaktadır. Beyaz Avrupalının kendi üstün değerleri üzerine inĢa ettiği bu sözde 
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fark, Fanon‟un da ifade ettiği gibi, siyahînin nevrotik bir tutumla kendine 

yabancılaĢmasına ve dahası beyaz Avrupalının nazarından kendini değersiz bir öteki 

olarak görmesine yol açmaktadır.
186

 Artık bir siyahî için Avrupalıya ait değerler saflığı 

ve temizliği simgelerken siyahîlikle iliĢkilendirilen değerler ise kirliliği ve murdarlığı 

temsil etmektedir.   

Bu nevrotik durumda kendini abject bir öteki olarak gören yerli, öz benliğini 

uygarlığın taĢıyıcısı olan beyazla özdeĢleĢtirerek arınmaya yönelmektedir.  Fakat 

Fanon‟un da ifade ettiği gibi, her ne kadar siyahî kendini beyazın nazarından değersiz 

bir öteki olarak hissetse de aslında olan siyahînin aĢağı konuma itilerek 

abjectleĢtirilmesidir.
187

 Siyahînin abject bir öteki‟yi temsil etmesi ise beyazın nazarında 

siyahın (kirli, Ģeytanî, barbar, kötülüğün ve günahın simgesi) biyolojik varlığının 

yarattığı korku ve iğrenmeye dayalı fobiden kaynaklanmaktadır.
188

 Bu durumda 

abjectleĢtirme, beyaz Avrupalının siyah olanı fiilen abject bir öteki olarak kurduğu ve 

siyah olanın kendine yabancılaĢarak abject bir öteki olma durumunu kabullendiği bir 

düzlemde iĢlemektedir.  

Fanon‟a göre, kolonyal devlet mantığının sosyal, siyasal ve psikolojik altyapısını 

oluĢturan ırkçılık, beyaz Avrupalıların siyah yerlilerin öznelliklerini yok sayan bir 

dıĢlama üzerinden kurduğu iktidar iliĢkisine dayanmaktadır. Bu iktidar iliĢkisinde, 

“kolonyalizm yalnızca insanları kendi ağlarına hapsedip yerlilerin sömürgeleĢtirilmiĢ 

beyinlerini boĢaltmakla yetinmez; aynı zamanda, sapkın bir düĢünceyle dikkatini 

kolonileĢmiĢ insanların geçmiĢine çevirerek bu geçmiĢi çarpıtır, biçimsizleĢtirir ve yok 

eder.”
189

 Çarpıtılıp değiĢtirilen ve yeniden anlamlandırılan siyahî gerçeklik, ilerleme, 

uygarlık, özgürlük, eğitim, aydınlanma, arınma gibi Batılı toplum değerlerini kirleten 
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günah keçisine dönüĢür.
190

 Dolayısıyla, Fanon‟a göre, kolonyal söylemin dilsel 

anlamlandırma sürecinde yerli her zaman vahĢi olanı temsil etmektedir. Sömürgeci için 

yerlilerin coğrafyası, batıl inanç ve fantezilerle istila edilmiĢ, tanrının lanetlediği, hor 

görülmesi gereken topraklardır.
191

 Öznellik deneyiminin bu ırksallaĢtırılmıĢ 

formülasyonunda yerli olanın kendini siyah olarak deneyimlemesi, yerlinin, dıĢarıdan 

gelen beyaz tarafından siyahlaştırılması ile sağlanmakta ve beyaz ile siyah arasındaki 

bilgi-iktidar iliĢkisi yeniden üretilmektedir.
192

 Öznellik deneyimin yalnızca beyaz 

adamla iliĢkilendirildiği ırkçı formülasyona dayanan bu iktidar iliĢkisinde, beyaz ile 

siyah arasındaki üstün ile aĢağıda olan ikiliği, siyahın beyaz göre yeniden tanımlanması 

ve beyazın üstünlüğünün inĢa edilmesiyle sağlanmaktadır.  

Homi Bhabha dıĢarıdan gelen ile yerli (ya da yukarıda anlatılan Ģekliyle siyah ile 

beyaz) arasındaki özdeĢleĢmeyi üç temel koĢula bağlamaktadır: (i) “var olmak, bir 

ötekilikle, onun bakıĢı ve konumuyla iliĢkili olarak doğrudan dıĢsal bir nesneye ulaĢma 

talebidir. …Bu süreç, sahip olmanın sınırsız paranoyak fantezisinin dıĢarıdan gelen ile 

yerli arasındaki psiĢik iliĢkileri yapılandıran söylemlerinde ortaya çıkmaktadır: 

dıĢarıdan gelen acı bir Ģekilde ve her zaman “bizim yerimizi almak istiyorlar” tespitinde 

bulunur. Sömürgeci arzunun ifade ediliĢi her zaman öteki‟nin konumu ile iliĢkilidir.” 

(ii) “talep ve arzunun çatıĢmasında ortaya çıkan özdeĢleĢmenin bizatihi kendisi bir 

bölünme alanını temsil etmektedir. Yerlinin fantezisi, efendinin yerini iĢgal etmek ve 

kölenin intikam isteğindeki yerini korumaktır. …Sömürgeci ötekiliği yaratan sömürgeci 

ben ya da sömürülen öteki değil, ikisi arasında ortaya çıkan rahatsız edici farktır – ki bu 

beyaz adamın siyah adam üzerindeki eseridir.”  (iii) “özdeĢleĢme önceden verilen bir 

kimliğin olumlanması ya da kendi kendini gerçekleĢtiren bir kehanet değil, bir kimlik 

imgesinin üretilmesi ve öznenin bu imgeye referansla dönüĢmesidir. ÖzdeĢleĢme talebi 
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öznenin, ötekiliğin farklılaĢma düzeninde temsil edilmesini gerektirmektedir. 

ÖzdeĢleĢme her zaman geldiği diğer yerdeki bölünmenin iĢaretlerini taĢıyan bir kimlik 

imgesinin geri dönüĢüdür. Lacan‟da olduğu gibi Fanon‟da da varlığın böylesi bir 

tekrarının temel anı bakıĢın arzusu ve dilin sınırlarında yer almaktadır. Bedeni 

çevreleyen bu belirsizlik, onun varlığını onaylamakta ve onu parçalanmakla tehdit 

etmektedir.”
193

  

Dolayısıyla, Bhabha‟ya göre yerlinin muktedir özne konumunu iĢgal etme ve 

kirletme korkusu dıĢarıdan gelen için psiĢik bir hâl alarak özdeĢleĢmeyi 

imkânsızlaĢtırmaktadır. Böylece sömürgecinin varlığını bölen ve sınırlarını ihlâl eden 

bir tehdit olarak yerli, ırkçılığın kararsız özdeĢleĢmesinde, sömürgecinin yabancılaĢmıĢ 

ötekiliğine dönüĢmektedir.
194

 Yerli dıĢlanmıĢ bir öteki olarak var olduğu sürece 

dıĢarıdan gelen muktedir özne konumunda olabilmektedir. Bu durumda öteki, yalnızca 

ben‟in kıymetli anlamını kurmak için vardır.  

Bhabha‟nın mimic man‟ı da özdeĢleĢmeyi imkânsız kılan ve dolayısıyla da 

aynıya tâbi tutulamayarak her defasında sömürülen ile sömüren arasındaki farkı 

gösteren dıĢlanmıĢ öteki‟yi temsil etmektedir.
195

 Taklit bir inkâr stratejisi olarak ötekini 

abjectleĢtirme yoludur. Bu stratejide, tıpkı Haraway‟de olduğu gibi, uygunsuz olan 

bünyeyi kirleten abject bir varlık olarak iĢaretlenir ve ancak bu uygunsuz öteki sınırların 

dıĢına atılarak özne-ben‟in bünyesi kötülüklerden arındırılabilir. Dolayısıyla taklit, 

Aydınlanmacı epistemenin öngördüğü modern özne konumu ile yerli olanın bu konumu 

bozuk Ģekilde içselleĢtirmesi sonucu ortaya çıkan farka iĢaret etmektedir. “Neredeyse 

aynı olan, ama tam olarak aynı olmayan bir farklılığın” temsili olarak taklit eden öteki, 

her zaman bu bozuk içselleĢtirmesiyle özne-ben için bir tehdit unsurudur.
196

 Bu 

durumda taklit, otoriteye karĢı gelerek bir düzeni ve kuralı bozma potansiyeline sahip 
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ötekiliğe denk gelmektedir. Bhabha‟nın da ifade ettiği gibi, “taklidin (neredeyse aynı 

ama tam olarak değil) kararsızlığı tarafından üretilen fazlalık ya da kayma yalnızca 

[kolonyal] söylemi yıkmakla kalmaz aynı zamanda kolonyal özneyi kısmî bir varlık 

olarak sabitleyen bir belirsizliğe dönüĢür”
197

 ve kolonyal öznenin istikrarlı yapısını 

altüst eder. Dolayısıyla, taklidin ürettiği tehdit, sömürgeci söylemin tutarsızlıklarını 

dıĢarı vurup onun otoritesini yıkmaktır. 

DıĢarıdan gelenin gözünde yerli olan geri kalmıĢtır; taklit yoluyla dahi asla 

dıĢarıdan gelene ve onun temsil ettiği değerlere sahip olamamaktadır. Yerli olanın 

tarihi, Aydınlanmacı modern özneye ait tarihin kötü bir taklidi olarak eksik ve baĢarısız 

bir figürü temsil etmektedir.
198

 Yerli olan, dıĢarıdan gelenin yaĢayıĢını, kültürünü, 

normunu bozuk bir içselleĢtirmeyle taklit ederek özne-ben‟in bütünlüklü, istikrarlı ve 

tutarlı özne konumunu ve sınırlarını tehdit eden abject bir varlığa dönüĢmektedir. 

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde kültürel fark “inkâr 

stratejisinin bir ürünü olarak her zaman otoriteye boyun eğdirme sürecine iliĢkindir: 

Ana kültür ile piçleri, ben ile çiftleri arasındaki bu farkta inkâr edilenin izi bastırılmaz, 

fakat bir mutasyon, bir melez olarak farklılığı vurgulanır”.
199

 Öteki‟nin farklılığının 

sürekli tekrar edildiği bu söylem ekonomisinde taklit eden hiçbir zaman özne ile aynı 

olamaz, hep aralarında bir gedik kalmaktadır. Bu gedik sömürgeciyi rahatsız etmekte, 

onun özne sınırlarını muğlaklaĢtırmakta ve istikrarını bozmaktadır. Dolayısıyla, yerli 

olan (ve onun temsil ettiği değerler) abject bir öteki olarak dıĢa atılması gereken bir 

varlığa dönüĢmektedir. Onun dıĢa atılması ise dıĢarıdan gelenin temizliğini, arîliğini ya 

da dıĢarıdan gelenin temsil ettiği demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin 

kıymetli anlamlarını yeniden kurmaktadır. Yerli olan bu durumda, modern öznenin basit 
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bir taklidi olarak kalmakta ve özne olma konumunda baĢarısız bir figür olmanın ötesine 

geçememektedir. 

Sara Ahmed ise iğrenmenin performatifliğini (performativity of disgust) 

dıĢarıdan gelen ile yerlinin eĢitsiz karĢılaĢmasına dayandırmaktadır; çünkü bu 

karĢılaĢmada dıĢarıdan gelenin muktedir konumu yerli olanı dıĢa atılması gereken 

abject bir varlığa dönüĢtürmektedir. Bu durumda, yerli olanın abject varlığını 

vurgulamak aynı zamanda dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iktidar iliĢkisini de inĢa 

etmektedir. Ahmed‟in de ifade ettiği gibi “aĢağıda olan‟a yönelik dıĢlayıcı edim, üstün 

ile aĢağıda olan arasındaki iktidar iliĢkisini sürdürme iĢlevini yerine getirmekte ve 

böylece üstün ya da aĢağıda olma bazı bedenlerin, nesnelerin ve alanların özellikleri 

hâline gelmektedir”.
200

 Ahmed‟e göre, Darwin‟in yerli ile karĢılaĢmasında yerlinin 

beyaz adamın yiyeceğinden, beyaz adamın ise yerlinin yiyeceğine dokunmasından 

duyduğu tiksinme duygusu, kendi benliğine yabancı bir öteki ile karĢılaĢmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu karĢılaĢmada, yerlinin pis ya da temiz olması önemli değildir, 

esas olan benliğe yabancı bu ötekinin beyaz adamın yiyeceğine dokunmasıyla yarattığı 

yakınlık hissidir.
201

 Özne-ben‟in yaĢayıĢına, kültürüne, inanıĢına uymayan yerli sahip 

olduğu bu yabancılık hissiyle, kirli olsun ya da olmasın, beyaz adam için abject varlığı 

temsil etmektedir. Dolayısıyla, iğrenme duygusu doğrudan ötekinin tehdit edici 

varlığına bağlıdır. Ötekinin tehdit edici varlık olarak görülmesi ise anlamlandırma 

sisteminin bir parçası olmasıyla ya da baĢka bir ifadeyle özne-ben‟e göre yabancı 

olmasından kaynaklanan bir olumsuzluğu çağrıĢtırmasıyla iliĢkilidir.  

Öznenin inĢasında oynadığı sınır üretici performansa ek olarak abjection, 

doğrudan sosyal ve siyasal süreçlere içkin de bir kavramdır. Imogen Tyler‟ın da ifade 

ettiği gibi, “neoliberal demokrasiler ulusal kimliğe duyulan sadakat duygusundan 

ziyade, temelini korku ve endiĢenin oluĢturduğu rızaya dayalı” toplumsal ve siyasal 
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formülasyonla hareket etmektedir. Güvende olmama durumu üzerine inĢa edilen bu 

yönetimsel formülasyon “sınır kontrolleri, terör tehdidi, ekonomik güvensizlikler” gibi 

korkular üzerinden hareket etmekte ve varlığını sürdürmektedir.
202

 Dolayısıyla, Tyler‟a 

göre, abjection, dıĢlama mantığı üzerine inĢa edilen neoliberal devletin iĢleyiĢ 

mekanizmalarını anlamak için temel bir zemin sunmaktadır.
203

  

Bu teorik zeminden hareketle, Ahmed, sürekli tekrarlanan ve tekrarlanırken 

yeniden üretilen performatif bir eylem olarak abjection‟u, Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin 11 Eylül saldırılarına verdiği tepkiler ve saldırı sonrası kendi toplumunu 

konsolide edebilmek için ürettiği politikalar üzerinden ele almaktadır. 11 Eylül 

saldırılarının travmatik görüntülerinin sürekli televizyonlarda gösterilmesi saldırının 

nasıl abject bir eylem olduğunu Amerikan toplumuna göstermenin bir yolunu 

sunmuĢtur.
204

 Böylece korku bütün Amerikan halkına sirayet ettirilerek düĢman 

belirlenmiĢtir.
205

 Aynı zamanda, eylemi gerçekleĢtirenlerin vahĢi, canavar ya da yaratık 

olarak resmedilip Amerikan toplumunun ben-olmayan‟ını olarak imlenmeleri, toplumu 

kirleten bu abject yaratıkların dıĢa atılmasını sağlamıĢtır.
 
Artık, dıĢa atılan abject varlık 

bir bütünü temsil edecek Ģekilde  “Ortadoğulu teröristler” olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.
206

 Özgürlük, eĢitlik, demokrasi, insan hakları gibi üstün değerlere sahip 

Amerikan toplumu ile korku, vahĢet, terör, iç karıĢıklık gibi aĢağı değerleri temsil eden 

Ortadoğulular arasında ortaya çıkan üstün ile aĢağıda olan ikiliğine dayalı iktidar 

iliĢkisi, Ortadoğuluları temiz ve arî bünyeyi kirleten teröristler olarak dıĢarı atılması 

gereken abject varlıklara dönüĢtürmüĢtür. Dolayısıyla, ben/öteki ikiliğine dayanan bu 

abjectleĢtirme pratiği aynı zamanda Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Ortadoğu‟da 

uyguladığı kolonyal müdahalesinin de meĢrulaĢtırma aracına dönüĢmüĢtür.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

KÜRESEL NORM İLE YERLİ NORM ARASINDAKİ HİYERARŞİK İKTİDAR 

İLİŞKİSİNİN İNŞASI 

 

Bu bölümün amacı, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisinin normlar üzerindeki iĢleyiĢini açığa çıkarmaktır. Yukarıda anlatılan Ģekliyle, 

tıpkı modern özne ile öteki arasında olduğu gibi, küresel normlar ile yerli normlar 

arasında da hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi yaratılmaktadır. Bunu yapabilmek için ana 

akım norm literatürü (realist, liberal ya da sosyal inĢacı), küresel normları olumlamakta, 

normalleĢtirmekte, evrenselleĢtirmekte ve uluslararası mekanizmaların (koruma 

sorumluluğu ya da insanî müdahale gibi) normlar aracılığıyla kurduğu hiyerarĢileri ve 

ikilikleri görünmez kılmaktadır. Küresel normlar da kolonyal bir dil aracılığıyla 

uluslararası dolaĢıma sokulmakta ve kolonyal özne konumu üretmektedir. Norm 

hiyerarĢisinin inĢası aynı zamanda yerli normların abjectleĢtirilmesinin de temelini 

oluĢturmaktadır. İyi norm ile kötü norm ikiliği üzerine kurulan bu hiyerarĢi, yerli normu 

kötü, dıĢarıdan gelen normu ise iyi olarak imlemekte ve bu ikilikten hareketle yerli norm 

abjectleĢtirilmektedir. Yerli normların abject olarak imlenmesi ise dıĢarıdan gelen 

normların meĢrulaĢtırılma zeminini yaratarak geçerliliklerini onaylama süreci olarak 

iĢlemektedir. Bu bölüm kapsamında, ilk olarak normların oluĢumuna, iĢleyiĢine ve 

uluslararasılaĢmasına, ardından ana akım yaklaĢımların görünmez kıldığı küresel 

norm/yerli norm ikiliğinin ve hiyerarĢisinin inĢa süreçlerine, son olarak da bu ikilik ve 

hiyerarĢiden hareketle yerli normların nasıl abjectleĢtirildiğine bakılacaktır.  
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2.1 Normlar: Oluşumu, İşleyişi ve Uluslararasılaşması 

 

Norm, öznelerin örgütlü bir yapı (sosyal grup/ortam) içerisindeki tutumlarını, 

davranıĢlarını, sosyal konumlarını, çıkarlarını, taleplerini anlamak ve hem bu örgütlü 

yapıyla hem de bu örgütlü yapı içerisindeki diğer öznelerle iliĢkilerini/etkileĢimlerini 

açıklamak için teorik ve analitik bir zemin sunan sosyo-politik bir kavramdır. Normların 

-antropolojide, sosyolojide, siyaset biliminde, uluslararası iliĢkilerde sosyal iliĢkileri 

açıklamak ve/veya anlamlandırmak için kullanılagelen Ģekliyle- kökenleri ve iĢlevleri 

üzerine yapılan tanımlar tartıĢmalıdır; fakat varlığı Ģüphe edilmez bir gerçektir.
207

 

Normların tanımı üzerindeki tartıĢmanın temel nedeni norm oluĢumu sürecinin muğlak 

olmasıdır. Normların a priori Ģekilde var olan ve öznelerin davranıĢlarını belirleyen 

kurallar, kaideler ve standartlar bütünü mü yoksa özneler arası etkileĢimin sonucu 

ortaya çıkan toplumsal inançlar, beklentiler ve talepler mi olduğu tartıĢması norm 

oluĢumu sürecindeki anlaĢmazlığı temellendirmektedir. Normlar hem örgütlü yapı 

içerisindeki öznelerin davranıĢlarını belirleyen kurallar bütünüyle hem de özneler arası 

iliĢkilerle Ģekillenen fikri mefhumlarla doğrudan iliĢkilidir. Normları yalnızca özne 

davranıĢını belirleyen rasyonel davranıĢ kalıplarına indirgemek kadar özneler arası 

etkileĢimle bağlantılı nedensellik iliĢkisine indirgemek de normların oluĢumunu ve 

iĢleyiĢini anlamayı imkânsızlaĢtırmaktadır. 

Literatürde normları davranış kalıpları ve normatif inançlar olarak gören iki 

temel görüĢ mevcuttur. Normları kabul edilebilir davranıĢ kalıpları olarak tanımlayan 

görüĢ için normlar, öznelerin davranıĢlarını belirleyen standartları ve uyulması gereken 

kuralları temsil etmektedir.
208

 DavranıĢın anlaĢılmasında merkezi bir konuma sahip olan 

normlar öznelerin toplumsal yapı içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen 
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kurallar olarak toplumsal hayatı düzenleyici bir mekanizma gibi hareket etmektedir.
209

 

Normları anlamlandırma sisteminin bir parçası olarak tanımlayıp normatif inançlarla 

iliĢkilendiren görüĢe göre ise normlar davranıĢ güdülü bir güce sahip değildir; çünkü 

normlara uygun davranıĢ kalıpları farklı sosyal ortamlarda farklı motivasyonlarla 

üretilmektedir. Normları güdüleyen davranıĢa yönelik rasyonellik değil, arzu ve 

inançların yapılandırdığı tercihlerdir.
210

 Normların varlığı öznelerin talepleri, 

beklentileri ve tercihleri ile doğrudan iliĢkilidir ve normlara yönelik kolektif inanç bu 

talepler, beklentiler ve tercihler ile oluĢmaktadır.
211

 Dolayısıyla normlar, daha çok 

özneler arası iliĢkilerin bir neticesi olarak iĢlemekte ve yine özneler aracılığıyla 

normatif bir inançlar sistemine dâhil olmaktadır.  

Ancak, Cristina Bicchieri‟nin de ifade ettiği gibi, özne davranıĢları ile normatif 

inançlar arasında ortaya çıkan tutarsızlıklardan dolayı normları yalnızca davranıĢ 

kalıpları ya da ortak beklentiler kümesi olarak ele almak yanıltıcıdır.
212

 Normlar özne 

davranıĢlarını belirleyen kurallar, kaideler, standartlar olarak öznelerin sosyal grup ya 

da ortam içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Fakat normlar, 

aynı zamanda, özneler arası etkileĢimin sonucunda ortaya çıkan ve öznelerin takip 

etmesi gereken ortak talepler, beklentiler, inançlar olarak da iĢlemektedir.
213

 Normları 

yalnızca kabul edilebilir davranıĢlara ya da ortak beklentilere indirgemek normların 

sosyal niteliğinin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Ġnsanların üzerinde kontrol 

sahibi oldukları eylemlere atıfla kurulan ve farklı sosyal durumlarda ne yapılması veya 

yapılmaması gerektiği konusunda ortak beklentilerle desteklenen normların yalnızca 

gözlemlenebilir davranıĢlarla tanımlanması ya da normatif inançlarla eĢitlenmesi 
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imkânsızdır.
214

 Bu durumda normlar hem rasyonel davranıĢ kalıpları hem de öznenin 

konumuna ve içinde bulunduğu ortama göre uyumlandırılan ve söz konusu konum ve 

ortamın beklentilerine bağlı olarak Ģekillenen ideal eylem olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Normlar ister öznelerin davranıĢlarını belirleyen kurallar, kaideler ve standartlar 

bütünü olarak isterse de özneler arası etkileĢimle Ģekillenen beklentiler, talepler ve 

inançlar olarak ortaya çıkmıĢ olsun özne-özne ve özne-yapı arasındaki iliĢkiye 

odaklanmasıyla sosyalleşmenin temelini oluĢturmaktadır. SosyalleĢme ile normlar 

arasındaki iliĢki ilk olarak grup içi dinamiklere yöneliktir.
215

 Sosyal grup ya da ortama 

ait kültürel iliĢkiler ağı grup içi öznelerin belirli bir “düĢünsel, biliĢsel ve kimlik 

geliĢimine” göre sosyalleĢmelerini de beraberinde getirmektedir.
216

 Bu ise kültür ile 

norm arasındaki iliĢkinin sosyalleĢme üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Sosyal 

varlıklar olarak özneler toplumsal kurallara göre sosyalleĢmeyi uygunluk ve kabul 

edilebilirlik açısından normlar aracılığıyla öğrenmektedirler.
217

 Normların 

sosyalleĢtiriciliği grup üyeleri tarafından paylaĢılan ortak değerler sisteminin 

yaratılmasıyla iĢlemektedir. Özneler gruba dâhil olabilmek ya da grup içi varlığını 

sürdürebilmek için sosyal gruba/ortama ait normları içselleĢtirerek yapıya göre 

sosyalleĢmektedirler. Dolayısıyla normlar bu ortak değerler, inanıĢlar, beklentiler ile 

somutlaĢarak özne davranıĢını ve/veya özneler arası etkileĢimi Ģekillendirmektedir. 

Normların sosyal grup/ortam içerisindeki (özne-özne ve özne-yapı arasındaki)  

sosyalleĢmeye iliĢkin bir diğer rolü de toplumsal düzen ve istikrarın sürdürülmesine 

yöneliktir.
218

 Normları özneler arası iliĢkiyi düzenleyici ve denetleyici kurallar, 

beklentiler, talepler olarak gören bu görüĢ öznelerin sosyal grup ya da ortamın ortak 
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değerlerine uygun hareket etmesini arzulayan yapı merkezli bir sosyalleĢme 

öngörmektedir.
219

 Yapıya ait ortak değerlerin öncelendiği bu iliĢkide toplumsal düzen 

ve istikrarın sağlanması için özne davranıĢlarının toplumsal beklenti ve taleplerle uyum 

içerisinde olması beklenmektedir. Öznelerin davranıĢları ile toplumsal beklentiler 

arasında bir uyuĢmazlık yaĢandığında ortak değerler bireyselliği öncelemekte ve hatta 

bastırmaktadır. Öznelerin normalleştirilmiş ortak değerlerle uyum içerisinde hareket 

etmesinin öngörüldüğü bu yapı-merkezli sosyalleĢme anlayıĢında normlar toplumsal 

düzeni ve istikrarı sürdüren mekanizmalar olarak iĢlemektedir. 

Normların normalleĢmesi onların toplumsal olarak kabul edilebilir bir 

davranıĢ/eylem kalıbına ya da düĢünce/inanıĢa dönüĢmesiyle doğrudan iliĢkilidir.
220

 

Normlar yasal düzenlemeler gibi yazılı kaynaklar olmadığı için bunların aksine resmî 

olmayan kurallara atıfla inĢa edilmektedir. Tıpkı yasal düzenlemeler gibi normlar da 

kamuya açıktır ve insanlar tarafından paylaĢılır; ancak resmî yaptırımlarla desteklenen 

yasal düzenlemelerden farklı olarak sosyal normlar hiç uygulanmayabilir. 

Uygulandığında ise yaptırımları gayri resmîdir.
221

 Bu durumda normların münasipliği 

yasal düzenlemeler gibi yazılı kurallarla değil, sosyal grup ya da ortam içerisindeki 

öznelerin uydukları/takip ettikleri geniĢ çapta kabul görmüĢ rutinlerle temsil 

edilmektedir.
222

 Normlar özneler arası etkileĢimin sonucu kabul edilebilir bir forma 

dönüĢmesi ve toplumda yadırganmadan benimsenmesiyle normalleĢmektedir. 

Dolayısıyla normların normalleĢmesi –tıpkı modern öznenin inĢasında olduğu gibi- 

anlamlandırma sürecine tâbidir; normlar sürekli yeniden kurularak, yorumlanarak ve 

anlamlandırılarak uygun hâle gelmekte ve toplumsal olarak kabul gördüğü ölçüde 

normlaĢmaktadır.  
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2.1.1 Normların Oluşumu  

 

Normların oluĢumunu iĢleve referansla ve etkileĢime referansla ele alan iki 

temel yaklaĢım mevcuttur. Pozitivist bir epistemolojiden hareket eden iĢlevselci görüĢe 

göre normlar amaç güdülüdür. Normlar, içerdiği kurallar, ilkeler ve düzenlemeler ile 

grup içindeki özneleri birbirine karĢı sorumlu tutma iĢlevine sahiptir.
223

 Bu durumda 

normlar, toplumsal düzenin sağlanmasını, öznelerin davranıĢlarını kontrol etme yetisine 

sahip zorlayıcı güçle yerine getirmektedir.
224

 ĠĢlevselci yaklaĢım normları “sosyal hayatı 

düzenleyici ve sosyal dayanıĢmayı, iĢbirliğini, çatıĢmasızlığı” arttırıcı mekanizmalar 

olarak tanımlamaktadır.
225

 ĠĢlevselci bakıĢ açısına göre normlar toplumda neyin kabul 

edilebilir ya da edilemez olduğunu belirleyerek toplumsal düzeni ve istikrarı devam 

ettirmede temel bir rol oynamaktadır. Norma uygun olan kültürel bir fenomen aynı 

zamanda kabul edilebilir olarak görülmektedir.  Bu yönüyle normların toplumsal düzeni 

sağladığı düĢünülmektedir. Fakat normların her zaman toplumsal fayda namına iĢlediği 

Ģüphelidir. Töre kuralları ve intikam normları çoğu zaman önlediklerinden daha fazla 

cinayete neden olabilmektedir.
226

 Bu durumda, normların iĢlevselliği her zaman olgusal 

değildir ve iyi ya da kötü anlamları değiĢkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla, 

normları yalnızca ulaĢılması gereken amaçlara indirgeyen iĢlevselci bakıĢ açısı 

deterministik olduğu gerekçesiyle reddedilmektedir.
227

 

ĠnĢacı bir perspektiften hareket eden sembolik etkileĢimci görüĢe göre ise 

normların oluĢumu özneler arası etkileĢimin bir sonucudur. Normlar, tıpkı diğer 

toplumsal fenomenlerde olduğu gibi, sosyal, siyasal, tarihsel anlamlandırma süreçlerine 
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tâbidir.
228

  Her ne kadar normlar toplumsal iĢleyiĢin sağlanmasında belirli görevler 

yerine getiriyor olsa da normların ortaya çıkıĢı yalnızca amaç güdülü değildir. Normlar 

özne davranıĢını belirleyen materyal faktörler olmadığı için yalnızca yerine getirdikleri 

iĢlevler aracılığıyla ele alınamazlar. Normlar, öznelerin birbirleriyle sürekli etkileĢime 

girdiği sosyal grupların/ortamların bir ürünüdür.
229

 Sosyal grup ya da ortama ait ortak 

değerler, beklentiler, talepler ve inançlar normların ortaya çıkıĢının ve iĢleyiĢinin 

anlaĢılmasında temel bir rol oynamaktadır. Özneler grup içerisinde belirli rollere göre 

hareket etmekte ve bu roller aracılığıyla ortak değerlere göre sosyalleĢmektedir.
230

 

Normlar ise bu sosyalleĢme sürecinde belirli rollere ve kimliklere bürünmüĢ olan 

özneler için uygun ortak değerleri ve inanıĢları belirleyen kolektif beklentileri 

oluĢturmaktadır.
231

 Dolayısıyla bu görüĢe göre normlar ile sosyal inĢa süreçleri arasında 

iliĢki normların iĢlevselliğinden önce gelmektedir.  

 

2.1.2 Normların İşleyişi  

 

Normların iĢleyiĢi farklı kültürlerdeki sosyalleĢme dinamiklerine göre farklılık 

göstermekle birlikte
232

 normlar hemen her toplumda eyleme dönüĢmesiyle anlam 

kazanmaktadır. Normların eyleme dönüĢmesi ise içselleştirme ya da zorla 

kabullendirme ile gerçekleĢmektedir.
233

 Normlar sosyal grup ya da ortam içerisinde 

makul ve uygun davranıĢ kalıpları ya da standartlar olarak kabul edildiği ölçüde grup 

üyeleri tarafından içselleĢtirilmektedir. ĠçselleĢtirmede ilk adım normların ürettiği 

beklentiler, talepler, inanıĢlar ile bir değerler sisteminin kurulmasıdır. Daha sonra ise 
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grup üyelerinin bu ortak değerler sistemini gönüllü olarak takip etmesi ve onlara göre 

sosyalleĢmeye rıza göstermesi gerekmektedir. Bu noktada normlara uygunluk, 

uygunluğun sonuçlarından bağımsız olarak edinilmiĢ bir eğilimdir. Bu tür kalıcı 

eğilimler baĢkalarıyla (örneğin ebeveyn) girilen etkileĢimle oluĢur ve tekrarlanan 

sosyalleĢme yoluyla, bireyler normlarda yer alan ortak değerleri öğrenmeye ve 

içselleĢtirmeye baĢlarlar.
234

 Normlar içselleĢtirildiğinde özne davranıĢları ile ortak 

değerlere dayalı normatif inançlar arasında bir uyum olacaktır. Normlar içselleĢtirilme 

yoluyla grup üyelerini normlara uymaya motive etmektedir; bu nedenle, normların 

ürettiği normatif inançlar ile özne davranıĢları arasında bir paralellik mevcuttur.
235

 

Normların sürdürülebilirliği içselleĢtirme ile doğrudan iliĢkilidir. 

Normların içselleĢtirilmesi söz konusu olmadığında ise sosyal yaptırımları da 

kapsayan zorla kabullendirme norm iĢleyiĢini sağlamaktadır. Jon Elster‟ın da ifade ettiği 

gibi, “normların iĢleyiĢi baĢkaları tarafından gözlenen özneyle iliĢkilidir; çünkü 

gözlenme, norm ihlâlinden kaçınmaya ya da onu gizlemeye sebep olmaktadır.”
236

 Norm 

ihlâli gözlemcisi ile norm ihlâlinde bulunan arasındaki bu denetimsel etkileĢime rağmen 

grup üyeleri tarafından toplumda kabul edilen normlara uyulmaması ya da onların ihlâl 

edilmesi sonucu, ihlâli önleme ve normun sürekliliğini sağlamaya yönelik 

ayıplama/kınama ya da dıĢlama gibi yaptırımlar ortaya çıkmaktadır.
237

 Normun 

iĢleyiĢini engelleyen norm ihlâline karĢı ilk yaptırım, norm ihlâlinde bulunan öznenin 

diğer grup üyeleri tarafından kınanmasıdır. Kınama, temelde, norm ihlâlinde bulunan 

öznede utanma duygusuna yol açmaktadır. Utanma bir tür kendi kendini cezalandırma 

yöntemidir.
238

 Bir diğer yaptırım seçeneği ise dıĢlamadır. Çoğu zaman ayrımcılıkla 

birlikte hareket eden bir sosyal yaptırım seçeneği olan dıĢlama, aktörü grup içi 
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sosyalleĢmeden men etme ya da toplumsal bünyeden tamamen çıkartma olarak 

iĢlemektedir.
239

 Fakat dıĢlama yaptırımı her zaman özneyi normu takip etmeye teĢvik 

etmemekte, hatta çoğu zaman norm ihlâlinin devam etmesine neden olmaktadır. Son 

olarak, özneler dıĢ yaptırımlar ya da içselleĢtirilmeden bağımsız olarak herhangi bir 

teĢvik veya kiĢisel bağlılık olmadan da normlara uyabilmektedir.
240

  Bu durumda ise 

normların iĢleyiĢi yapı-merkezli olmaktan çok aktörlerin tercihlerine göre Ģekillenen bir 

sosyalleĢme süreci olarak iĢlemektedir. 

 

2.1.3 Normların Uluslararasılaşması 

 

Normların uluslararasılaĢması, normların ortak değerler, beklentiler, talepler 

çerçevesinde normatif bir güç olarak kurulup dünyanın bu değerlere, beklentilere, 

taleplere göre sosyalleĢtirilmesi istekliliğine denk gelmektedir. Evrensel değerlerin ve 

standartların birleĢtiriciliği üzerine inĢa edilmiĢ olan bu görüĢ normlara uymaları 

beklenen aktörlerin (örneğin devletler) yerel ya da uluslararası bağlamda nasıl 

davranmaları gerektiğini evrensel normlar çerçevesinde belirlemektedir.
241

 Fakat 

evrensel olduğu iddia edilen bu değerlerin nasıl inĢa edildiği, nasıl iĢlediği, nasıl kabul 

edildiği ve nihayet kime ait olduğu tartıĢmalı bir konudur. Ana akım norm literatürüne 

göre normlar verili kimliklere sahip aktörler için “uygun davranıĢ kalıpları”
242

 olarak 

algılanmakta ve yalnızca eyleme referansla uluslararası dolaĢıma sokulmaktadır. 

Normlar uluslararası kuruluĢlar, uluslararası ve/veya bölgesel örgütler ya da hegemon 

güçler gibi uluslararası norm giriĢimcilerinin yarattığı normatif güç aracılığıyla uygun 

davranıĢ standartlarına dönüĢtürülmekte ve aktörlerin bu standartlara göre sosyalleĢmesi 
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sağlanmaktadır.
243

 Normlar, küresel politikaya dair sosyal içerik üreten norm 

giriĢimcilerinin yarattığı ulus-aĢırı iliĢkiler ve sosyal ağlarla uluslararası bir nitelik 

kazanmakta ve uluslararası geçerliliklerini yine bu normatif güçlerin uluslararası 

politikaya dair üst-yapısal belirlenimi aracılığıyla sürdürmektedir.
244

  Bu durumda ana 

akım literatür, uluslararasılaĢma sürecini normların aktörler tarafından adaptasyonuna 

ve davranıĢ üzerindeki etkisine referansla ele almaktadır.  

Fakat Acharya‟nın da ifade ettiği gibi ana akım norm literatürü “ahlaki 

kozmopolitanizm” ile imlenmiĢ olan “iyi küresel normlar” ile “kötü yerli fikirler ve 

uygulamalar” ikiliği üzerine inĢa edilmiĢtir.
245

 Anlamı, varlığı ve geçerliliği 

sorgulanmadan uluslararası bir nitelik atfedilen iyi normlar tüm insanlığı ilgilendiren 

ortak değerler olarak nitelendirilmektedir. Ancak insanca yaĢama, ifade özgürlüğü, 

ırkçılıkla mücadele, çevreye duyarlılık gibi ortak insanlık değerleri üzerine inĢa edildiği 

iddia edilen normların kökenlerinin ne olduğu, nasıl uluslararası bir nitelik kazandığı ve 

hangi koĢullarda evrensel insanlık idealine dönüĢtüğü belli değildir. PaylaĢıma 

referansla (örneğin egemenlik hakkının tüm aktörler tarafından tanınması ve takip 

edilmesi) normların uluslararasılaĢtığı öne sürülmekle birlikte bu paylaĢımın neden 

aktörler tarafından takip edildiği açık değildir. Bu soruya verilen muhtemel cevaplardan 

biri, evrensel normlara uyulmaması durumunda uluslararası normatif güçlerin aktörler 

üzerinde yarattığı baskı ve utançtan kaçınmak için normların takip edildiğidir.
246

 Bu 

yanıta göre, aktörler sosyal dıĢlama ve tepkilerden kaçınmak için uluslararası normlara 

uymakta ve daha da önemlisi normlar sosyal baskı yoluyla aktör davranıĢlarını 

belirlemektedir. Hatta evrensel normların ihlâl edilmesi durumunda uluslararası bir 
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müdahale de meĢru görülmektedir.
247

 Bu açıdan bakıldığında, aktörler ihlâl durumunda 

ortaya çıkan ceza ve yaptırım tehditlerinden kaçınmak için uluslararası normlara 

uymaktadırlar.
248

  

EleĢtirel norm literatürü ise normların farklı bağlamlarda ne tür mekanizmalarla 

uluslararasılaĢtırılıp yerel süreçlere aktarıldığına ve bunların hangi meĢruiyet zemininde 

evrensellik hüviyetine büründüğüne odaklanmaktadır.
249

 Neo-realistlerin devlet 

merkezli teorik yaklaĢımları ile neo-liberal kurumsalcıların küresel iĢbirliği ve karĢılıklı 

bağımlılık temelli pozitivist epistemolojisine dayanan neo-neo paradigmasına karĢın, 

eleĢtirel kuramlar normların söze döküldüğü anlamlara, aktörlerin deneyimlerine ve inĢa 

süreçlerine atıfla normları davranıĢ güdülü olarak ele almak yerine anlamlandırma 

mekanizmaları ve inĢa süreçleri merkezli bir okuma önermektedir. Normlar sürekli 

yeniden yorumlanarak, müzakere edilerek ya da anlamlandırılarak yeniden ve yeniden 

kurulmaktadır. Buna göre anlamı önceden belirlenmiĢ sabit, istikrarlı ve tutarlı norm söz 

konusu değildir.
250

 Normlar da tıpkı diğer sosyal fenomenler gibi inĢa süreçlerine 

tâbidir. Bu durumda normların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlıĢ olması değiĢmez bir 

hakikatin sonucu değildir, normların anlamlandırma sisteminin bir parçası olmasının 

sonucudur. Charlotte Epstein‟in de ifade ettiği gibi normlar, “normal olan ile anormal 

olan” arasında inĢa edilen anlamsal ve epistemolojik farka denk gelmekte ve bu 

diyalektik iliĢki sayesinde evrensellik atfedilen normların kıymetli anlamı 

kurulmaktadır.
251
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Buradan hareketle postkolonyal yaklaĢımlar da normlar aracılığıyla üretilen ikili 

karĢıtlıklara (iyi norm/kötü norm) ve meĢrulaĢtırılan hiyerarĢilere (üstün devlet/aĢağıda 

olan devlet) odaklanmaktadır.
252

 Bu görüĢe göre uluslararasının düĢünsel inĢası, 

“modern devletin siyasî bir örgütlenme ve tanınma biçimi olarak tanınmasından neo-

liberal bir uluslararası politik ekonominin kurum ve uygulamalarına ve yine uluslararası 

olarak kurulan ve tanınan bireysel hakların standartlarına kadar”, Batılı bir süreç olarak 

iĢlemektedir.
253

 Normların uluslararasılaĢması süreci dünyanın geri kalanıyla iliĢkilerin 

merkezine uluslararası normların konulduğu bir sözde evrensellikten hareketle 

sürdürülmekte ve bu normların taĢıyıcıları temel özne olarak kurulmaktadır. Ġnsanlık 

tarihinin ortak değerleri üzerine inĢa edildiği iddia edilen uluslararası normlar esasen 

Batılı bir köken anlatısına sahiptir ve normların uluslararasılaĢması büyük Batı idealinin 

Batı dıĢı dünyaya yayılması arzusunda karĢılık bulmaktadır. Bu durumda postkolonyal 

eleĢtiri ana akım yaklaĢımların aksine uluslararası norm giriĢimcilerinin sosyalleĢtirici 

rolünü kolonyal özne mantığına dayandırmaktadır. Uluslararası normlar evrensellik 

addedilen fikirleri, inanıĢları, kuralları ve normları meĢrulaĢtırma giriĢimi olarak hareket 

etmektedir.
254

 

Postkolonyal eleĢtiri doğrudan uluslararası kavramını üreten uluslararası 

politika, uluslararası sistem, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve devletler gibi 

yapıların Avrupa-merkezci oluĢumuna yöneliktir. Postkolonyal literatür için uluslararası 

düzen Batı'nın kolonyal mirasının kalıcı temsilleri tarafından önceden belirlenmiĢtir. 

Vivienne Jabri‟nin de ifade ettiği gibi ana akım norm literatürün odak noktası sömürge 

sonrası mevcudiyetin uluslararasılaĢma çabası değil, uluslararası ile bağlantılı olarak 
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kavramsallaĢtırılması ve teorileĢtirilmesidir.
255

 Ön görülen bu iliĢkide sömürge sonrası 

devletlerin öznelliği yok sayılarak yalnızca uluslararasının tanımlanmıĢ bir uzamı olarak 

nitelendirilmektedir. Bu durumda uluslararası, modernlik deneyimlerinin sahnelendiği 

(ve açıkça öteki‟nin bu deneyimden dıĢlandığı) bir kamusal alanı temsil etmektedir. Bu 

nedenle uluslararasının normatif gücü iktidar iliĢkilerinin, benzerliklerin, dıĢlamaların 

varlığıyla anlam kazanmaktadır.  

Avrupa'nın dünyanın geri kalanı üzerinde normatif bir güce dönüĢmesi de 

Avrupalı normların uluslararasılaĢmasıyla sağlanmaktadır. DıĢarıdan gelen norm ile 

yerli norm hiyerarĢik iktidar iliĢkisine karĢılık gelen bu uluslararasılaĢma süreci, 

evrensel bir insan vizyonundan hareketle, modern devlet kurumları, kamusal alan/özel 

alan ayrımı, sivil toplum ve kapitalist yönetim anlayıĢı gibi Avrupa‟ya ait normları 

evrensel bilgi kaynağı olarak görmektedir. Dünyanın geri kalanının Avrupa tarafından 

hâkimiyet altına alınmasını da meĢrulaĢtıran bu görüĢ moderniteye ya da kapitalizme 

evrensel bir görünüm katmakla kalmamakta, aynı zamanda, bu kavramları “belirli bir 

yerde (Avrupa‟da) ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan evrensel bir süreç 

hâline getirmektedir.”
256

 Modernitenin ve Aydınlanma düĢüncesinin temellerini 

AvrupalılaĢtıran tarihselcilik fikri böylece, Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında 

ilerlemeye dayalı bir farkı da öngörmektedir. Hâlbuki Chakrabarty‟nin de ifade ettiği 

gibi, tüm dünyada modernite ve modernizasyon projelerini etkileyen Aydınlanmacı 

evrensellik iddiası, asla tamamen evrensel ve saf bir kavram değildir. Bu kavramın inĢa 

edildiği tarihsel koĢullar, Avrupa‟nın önceden var olan tekil ve benzersiz tarihsel 

süreçlerini bu kavrama aktarmıĢtır.
257

 Dolayısıyla, Avrupa‟ya ait tikel tarihsel geliĢim 

ve dönüĢüm süreçlerinin dünyanın geri kalanının da deneyimlemesi gereken tarihsel bir 

vaka olarak evrenselleĢtirilmesi ilerlemenin Avrupa-merkezci boyutunu ortaya 
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koymaktadır. Bu durumda, evrensellik yeri Avrupa tarafından iĢgal edilmiĢ bir boĢ 

gösterene dönüĢmektedir.  

 

2.2 Norm Hiyerarşisinin İnşası 

 

Normlar arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi modern özne ile öteki ya da 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasında olduğu gibi üstün ile aĢağıda olan ikiliğine 

dayanmaktadır. Normatif bir değerlendirme ve anlamlandırma sistemi üzerine inĢa 

edilmiĢ olan bu hiyerarĢik iliĢkide sosyal baskı mekanizmalarıyla uluslararası 

hiyerarĢiler kurulmakta ve yine aktörler eyleme geçmeye zorlanmaktadır.
258

 Normlar 

arasındaki hiyerarĢi böylece aktörler için sosyal konumlar da inĢa etmektedir. Ann 

Towns ve Bahar Rumelili‟nin de ifade ettiği gibi, “devletler basitçe norm ile eylem 

arasındaki boĢluğa maruz kalmamakta, [aynı zamanda] normlar aracılığıyla diğer 

devletlerden daha üstün ya da aĢağıda olma durumuna tepki vermektedirler. Dolayısıyla, 

devletlerin sosyal bir hiyerarĢiye yerleĢtirilmesi toplumsal baskı ve utanç üretiminde 

kilit bir rol oynamaktadır.”
259

 Normlar, bir kez aktörlerin takip etmesi gereken evrensel 

davranıĢ kalıpları olarak kurulduktan sonra, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edilebilir 

kılan normatif bir anlamlandırma süreci olarak iĢlemektedir. Normların ilerilik/gerilik, 

üstünlük/aĢağılık, doğruluk/yanlıĢlık gibi hiyerarĢik temsiller aracılığıyla uluslararası 

dolaĢıma sokulması ise norm yayılım süreciyle sağlanmaktadır.
260

  

Norm yayılımı, normların coğrafî ve/veya fikrî olarak dolaĢımı ile uluslararası, 

bölgesel ya da ulusal düzeydeki aktörler tarafından kabul edilmesi, uygulanması ve 

yerelleĢtirilmesi sürecini ifade etmektedir. Ana akım norm literatürü, norm yayılımını 
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evrensel değerlerin, fikirlerin ve inanıĢların uluslararası norm giriĢimcileri tarafından 

dolaĢıma sokulması ve yerli aktörlerin de bu normlara göre sosyalleĢtirilmesi (normların 

kabulü, takibi ve içselleĢtirilmesi) olarak ele almaktadır.
261

 Bu durumda ana akım 

literatür, normların uluslararası dolaĢıma girmesiyle ilgili istikrarlı ve tutarlı bir norm 

yayılım süreci ön görmektedir. Örneğin Jeffrey Checkel‟e göre norm yayılımı 

“nesnelerin, süreçlerin, fikirlerin, bilgilerin bir nüfus ya da bölgeden diğerine aktarımı 

veya intikali” anlamına gelmektedir.
262

 Bu yayılım sürecinde normlar, iyi evrensel 

ilkeler, fikirler ya da inanıĢlar olarak yukarıdan aĢağıya doğru norm alan aktörleri 

sosyalleĢtirici bir iĢlev görmektedir. Ancak Björkdahl ve Elgström'ün de ifade ettiği 

gibi, iyi uluslararası normların her zaman norm takibini ve sosyalleĢmeyi sağlayacağını 

varsaymak yanıltıcıdır. Uluslararası normlar kendiliğinden yayılmaz; aksine, norm 

yayılımı özne temellidir.
263

 Dolayısıyla bu görüĢ, kime ait normların ulus-ötesi 

iliĢkilerde daha önemli olduğu sorusunu gözden kaçırmaktadır.
264

 Hâlbuki yayılmayı 

gerçekleĢtiren özne, eylemi içselleĢtirmiĢ olan, Avrupa‟dır. 

Norm yayılımı normu alanlar açısından bir değiĢim ve dönüĢüm süreci ön 

görmektedir.
265

 Bu değiĢim ve dönüĢüm sürecinin aktörleri ise uluslararası norm 

giriĢimcileri olarak görülen uluslararası örgütler, kuruluĢlar ya da hegemon devletlerdir. 

Bu normatif güçler doğası gereği iyi ve evrensel olduğunu öne sürdükleri Batılı liberal 

normları uluslararası dolaĢıma sokmakta ve diğer aktörlerin bu normlara göre 
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sosyalleĢmesini temin etmektedir.
266

 Dolayısıyla Batılı liberal normlar, normatif bir 

uluslararası sistemin devamlılığını ve istikrarını sağlayan referans noktası olarak 

iĢlemekte ve Batılı bilgi ve deneyime uluslararası bir geçerlilik kazandırmaktadır. Fakat 

belirli bir tarihsel sürecin ürettiği bilgi ve deneyimi kesin, değiĢmez, tarafsız ve nesnel 

yasalar olarak belirlemek hâlihazırda iyi ve evrensel olduğu öne sürülen küresel normlar 

ile yerli normlar arasında hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisine yol açmaktadır.
267

 Bu durumda 

norm alan ile norm taĢıyan arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi aynı zamanda kime ait 

olan normun önemli olduğunu da belirlemektedir. 

Norm yayılımı yalnızca Batı‟dan dünyanın geri kalanına doğru tek yönlü ve 

ilerlemeye dayalı bir norm transfer süreci olarak ele alınmaktadır.
268

 Batılı normları a 

priori olarak iyi ve doğru varsayan bu görüĢ normların uluslararasılık öyküsünü Batılı 

normlara atfettiği evrensellik ile sağlamakta ve normlara uluslararası bir normallik ve 

normatif üstünlüğe dayalı bir geçerlilik kazandırmaktadır.
269

 Uluslararası norm 

giriĢimcileri, dünyanın geri kalanına neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu gösteren 

misyonerler olarak hareket etmekte ve iyi normların taĢıyıcısı olarak görülen 

uluslararası örgütler ya da kuruluĢlar gibi normatif güçlerin dünyanın geri kalanı 

üzerindeki müdahaleleri Batı hegemonyasını meĢrulaĢtırma giriĢimi olarak 

iĢlemektedir.
270

  

Neo-liberal politikalar aracılığıyla sürdürülen insanî müdahale, çatıĢma çözümü, 

sürdürülebilir kalkınma gibi küresel normlar sayesinde üretilen evrensellik iddiası 

temelde Batılı bir kavrayıĢa ve epistemolojiye dayanmaktadır. Bu ise norm yayılımının 
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ve uluslararası normatif düzenin Avrupa-merkezci yapısına ifade etmektedir. Samir 

Amin‟in de belirttiği gibi Avrupa-merkezcilik “farklı halkların birbirine indirgenmesi 

olanaksız tarihsel geliĢimlerini biçimlendiren kültürel değiĢmezler olduğuna inanır. 

Ġnsanlığın evriminin muhtemel genel yasalarını ortaya çıkarması gibi bir kaygısı 

bulunmadığına göre evrenselciliğe karĢıdır. Gene de kendisini bir evrenselcilik olarak 

sunar, çünkü zamanımızın dayattığı sorunlar karĢısında tek çıkıĢ yolunun Batı modelini 

taklit etmekten geçtiğini savunur.”
271

 Bu bağlamda Avrupa-merkezcilik, ilerlemeyi 

Avrupa'nın modernleĢme süreciyle iliĢkilendirip dünyanın geri kalanının da bu süreci 

takip etmesi gerektiğini öne süren eĢzamanlı gelişim yanılgısına dayalı bir köken 

efsanesidir. 

Avrupa‟yı uluslararasının ontolojik ve epistemolojik kaynağı olarak gören 

Avrupa-merkezci yaklaĢım, uluslararasılığı da Avrupalı bir köken anlatısına 

indirgemektedir. Bu durumda uluslararasının normatif inĢası, modernitenin 

baĢlangıcından günümüze, kökenleri Avrupa Aydınlanmasında yer alan söylemsel 

referans çerçeveleri ve sosyo-politik mücadeleler ile ona anlam kazandıran felsefî 

söylemlere denk gelmektedir.
272

 Chakrabarty‟nin de ifade ettiği gibi, “akademik bir 

söylem olarak tarih söz konusu olduğunda, Hint, Çin, Kenya ve diğerleri de dâhil olmak 

üzere tüm tarihlerin egemen ve teorik öznesi Avrupa‟dır. Tüm bu diğer tarihler, Avrupa 

tarihi olarak adlandırılabilecek bir üst-anlatının yalnızca birer varyasyonlarıdır.”
273

 

Dolayısıyla sabit, istikrarlı ve tutarlı bir köken anlatısının çerçevelendirdiği Avrupa 

tahayyülü Avrupa-merkezciliğin de temelini oluĢturmaktadır. Tarihsel geliĢim süreci 

Batı tarihine indirgenerek Batı‟ya ait olan bir kez evrensel norm olarak kurulduktan 

sonra, Batı-dıĢı (tarihsel geliĢim sürecine uymayan geri kalmıĢlığıyla) yalnızca bu 

evrenselin varlığını ispatlayan ampirik veriye dönüĢmektedir. 
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Avrupa-merkezci bir felsefî köken anlatısını takip eden norm yayılımı emperyal 

bir karĢılaĢmanın yarattığı içerisi/dıĢarısı ikiliğine dayanmaktadır.
274

 Bu emperyal 

karĢılaĢma sömüren ile sömürülenin, modern ile pre-modernin ve nihayetinde içerisi ile 

dıĢarısının kesin olarak birbirinden ayrıldığı hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisini ifade 

etmektedir. Buna göre sistemin içerisinde olanlar norm taĢıyan modern Avrupalılar iken 

sistemin dıĢarısındakiler yapıya dâhil olamamıĢ barbar ötekiler‟dir.
275

 Uluslararası 

sistemin normlarını belirleyen bir merkezi (içerisi) ve bu normlara göre sosyalleĢmesi 

beklenen bir çevresi (dıĢarısı) vardır.
276

 Ġçerisi daima kuralları koyan, normları 

belirleyen, iliĢkileri Ģekillendirendir. DıĢarısı ise daima norm alan, kurallara uyan ve 

yapıyı taklit edendir. Ġçerisi tarihi yapan olarak Avrupalılardır. DıĢarısı ise yamyamlığı, 

yabaniliği, vahĢiliği, geri kalmıĢlığı temsil eden Avrupalı olmayan ötekidir.
277

 Yayılma 

Avrupa‟dan dünyanın geri kalanına doğru olmalıdır. Avrupa‟nın üstünlüğüne duyulan 

bu sonsuz inanç Avrupa-merkezci yayılmacılığın bir sonucudur. James Blaut‟un da 

ifade ettiği gibi Avrupa-merkezcilik “…kelimenin tam anlamıyla sömürgeciliğin dünya 

modelidir. Zamanla incelikle belirlenmiĢ bir modele, bütünlüklü bir yapıya ve tarihsel, 

coğrafî, psikolojik, sosyolojik ve felsefî birçok küçük kuramın genel çerçevesi olan tek 

bir temel kurama evrilmiĢtir. Bu temel kuram ise yayılmacılıktır.”
278

  

Ana akım literatüre göre yayılmacılık, karĢılıklı bağımlılığın bir sonucudur.
279

 

Liberal kurumsalcılığın temellendirdiği bu görüĢe göre ortak değerlerin, normların ve 

fikirlerin yayılımı küreselleĢmeyi ve karĢılıklı bağımlılığa dayanan bir iĢbirliğini de 
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beraberinde getirmektedir.
280

 Ġdealize edilen ve doğallaĢtırılan liberal normların 

geçerliliği üzerine sağlanan fikir birliği ile yaygın olarak kabul göreceği 

düĢünülmektedir.
281

 Potansiyel bir norm alıcısı ile potansiyel bir norm taĢıyıcısının 

kendiliğinden sosyalleĢmeye gönüllü olduğunu öne süren bu görüĢ Batı‟nın kolonyal 

tarihini yok sayarak yayılmacılığın yarattığı hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini ve buna dayalı 

sömürü düzenini görünmez kılmaktadır. Hâlbuki yayılmacılık, dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasında üstün ile aĢağıda olan ikiliğine dayalı asimetrik bir iliĢki ön görmektedir. Bu 

asimetrik iliĢkide yerli, dıĢarıdan gelenin normlarına göre sosyalleĢmesi gereken pasif 

bir alıcı iken dıĢarıdan gelen iyi normların taĢıyıcısı olarak normatif üstünlüğe sahip 

temel öznedir.
282

  

Dolayısıyla yayılmacılık küreselleĢmeye ve karĢılıklı bağımlığa dayalı liberal 

ilkelerle değil, hiyerarĢik iktidar iliĢkilerine dayalı kolonyalizmle anlam 

kazanmaktadır.
283

 Yayılmacılık kolonyal iliĢkilere ve yerli halkların sömürülmesine 

teorik ve bilimsel bir zemin hazırlayarak bu iliĢki biçiminin kaçınılmaz olduğu fikrini 

meĢrulaĢtırma giriĢimi olarak iĢlemektedir. Bu durumda kültürün, medeniyetin, 

normların Avrupa‟dan diğerlerine doğru “doğal, normal, mantıksal ve ahlakî” akıĢı 

yayılmacılık ile açıklanmaktadır.
284

 Blaut her ne kadar yayılmacılığı tarih ve coğrafya 

üzerine temellendirilmiĢ bir sömürü iliĢkisi üzerinden ele alsa da yayılmacılık aynı 

zamanda kültür, gelenek, sosyalleĢme ve normlar üzerinde de benzer Ģekilde 

iĢlemektedir. Batı‟dan dünyanın geri kalanına doğru kurumların, normların, fikirlerin, 

inanıĢların ya da maddî geliĢmelerin yayılması ilerlemeye dayalı tarihselcilik fikrini 
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temsil etmektedir.
285

 Buradaki dikkat çekici olgu yayılmacılık vasıtasıyla Avrupa‟nın 

sosyal, siyasal ve psikolojik üstünlüğünün Avrupa dıĢına kabul ettirilmesiyle hiyerarĢik 

ikiliklerin ve sömüren/sömürülen iliĢkisinin meĢrulaĢtırılmasıdır. Yayılmacılık 

olmaksızın kolonyalizmin tarihini anlamak imkânsızdır.  

Yayılmacılık tek merkezli bir dünya modeli öngörmektedir. Merkezine 

Avrupa‟nın konulduğu bu modelde dünyanın geri kalanının normalleĢmesinin yayılma 

ile gerçekleĢeceği düĢünülmektedir. Bu, kolonyal müdahaleyi meĢrulaĢtırmaya yönelik 

bir önermedir. Dolayısıyla yayılmacılık, tıpkı modern özne ile öteki arasında olduğu 

gibi, kültürler arası ontolojik ve epistemolojik bir farkın görünür kılınmasıyla 

iĢlemektedir. Bu fark “bazı yerlerin kalıcı, doğal yaratıcılık ve icat merkezleri” olduğu, 

dolayısıyla da kültürler arası farkın yarattığı eĢitsizliğin doğal ve normal olduğu 

varsayımına dayanmaktadır.
286

 Bu fark aynı zamanda dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisini de meĢrulaĢtırmaktadır. DıĢarıdan gelene ait iyi normlar ile 

yerliye ait kötü normlar ikiliği üzerine inĢa edilmiĢ olan yayılmacı pratik kültürler, 

inanıĢlar, fikirler arasında bir hiyerarĢi öngörmektedir.  

Son olarak yayılmacılık dıĢlama pratiği üzerine inĢa edilmiĢtir. Yayılmacılığın 

temel hedefi Avrupa ile Avrupa dıĢı arasında ya da daha geniĢ anlamda dıĢarıdan gelen 

ile yerli arasında kültür, fikir, inanıĢ temelinde bir benzeĢim kurmak değildir. 

Yayılmacılık, iddia edilenin aksine yerli halkları kalkındırma projesi olarak 

iĢlememektedir; yayılmada her zaman ve ısrarla yerli olanın ötekiliği 

vurgulanmaktadır.
287

 Bu hâliyle yayılmacılık ile modern özneyi kuran dıĢlama arasında 

temel bir iliĢki mevcuttur; çünkü yayılmacılık Avrupa değerlerine potansiyel bir tehdit 

oluĢturan öteki‟ne ait olan kültürün, yaĢayıĢın, inanıĢın iyi normların yayılması adına 

dıĢlanmasını amaçlamaktadır. Yerliye ait olan tehdit oluĢturduğu için abjectleĢtirilir ve 
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yeni normlara göre sosyalleĢmesi istenilir. Ancak bu normlar aracılığıyla bir 

homojenleĢtirme giriĢimi değildir. Yerli evrensel değerlere göre sosyalleĢse bile 

ötekiliği hep sabit kalır, yalnızca uluslararası toplumun değerlerine karĢı suç iĢleme ya 

da tehdit oluĢturma durumu ortadan kalkmıĢ olur. Dolayısıyla yerli uluslararası 

toplumun değerlerine göre sosyalleĢse dahi abject olma durumu değiĢmez ve bu hâliyle 

de yerli asla uluslararası toplumun bir üyesi olamaz. Sonuç olarak norm yayılımı süreci 

açıkça ikili karĢıtlıklar üzerine inĢa edilmiĢ bir dünya modeli çerçevesinde dıĢarıdan 

gelen ile yerli arasında hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisini hem varsaymakta hem de bu 

iliĢkiyi meĢrulaĢtırmaktadır.  

 

2.2.1 Küresel Norm versus Yerli Norm Hiyerarşisinin İnşası 

 

Yukarıda anlatılan Ģekliyle norm hiyerarĢisinin temelini oluĢturan norm yayılımı 

süreci, iyi küresel normlar ile kötü yerli normlar arasında da hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi 

ön görmektedir. Uluslararası dolaĢımdaki söylemlere ve/veya temsillere gömülü olan 

kültür, ırk, etnisite ve cinsiyet temelli hiyerarĢiler yayılma aracılığıyla kurulmakta ve bu 

hiyerarĢiler aktörlerin konumlarını, kimliklerini ve rollerini belirlemektedir. Yayılma 

sürecinde ana akım norm literatürü yerli normları ya tamamen görmezden gelmekte ya 

da yalnızca uluslararası normların geçerliliklerini sağlamak için normatif anlamlara tâbi 

tutarak uluslararası normlardan ayırmaktadır.
288

 Yerli normlar, daha çok uluslararası 

sisteme ait ortak değerleri, inanıĢları, normları ve uluslararası sistemin istikrarlı ve 

tutarlı yapısını bozan (kötü, yanlıĢ, geri kalmıĢ gibi) olumsuz anlam yüklü pre-modern 

geleneksel kodlar olarak görülmektedir.
289

 Bu durumda, normların uluslararasından 

yerele (doğrusal, tek yönlü ve yukarıdan aĢağıya) doğru yayılımı evrensel Batılı 
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değerlerin ve kurumların üstün ve ayrıcalıklı konumunu da belirleyerek küresel norm ile 

yerli norm arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini meĢrulaĢtırmaktadır. 

Küresel normlar ile yerli normlar arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, aktif norm 

yapıcısı ile pasif norm alıcısı arasında tıpkı ben/öteki, kadın/erkek, kültür/doğa, 

yerli/yabancı, içeri/dıĢarı ikiliklerinde olduğu gibi hiyerarĢik bir iliĢki ön 

görmektedir.
290

 Örneğin heteroseksüel normlar üzerine inĢa edilmiĢ olan kadın/erkek 

ikiliği kadın deneyimini marjinalleĢtirerek erkeği (ve erkek deneyimini) asıl norm 

olarak kuran mekanizma olarak iĢlemektedir. Benzer bir marjinalleĢtirme ve sömürü 

düzenini sürdürmeye dayalı ikili karĢıtlık uluslararası sistemin içerisindekiler ile 

dıĢarısındakiler arasında da yaratılmakta ve evrensel değerleri ve kuralları üreten 

ve/veya takip eden aktörler bir norm olarak kurulmaktadır.
291

 Bu durumda normlar 

aracılığıyla devletler üzerinde sosyal baskı oluĢturulmakta ve devletler normatif yapının 

kurallarına göre sosyalleĢmeye zorlanmaktadır.
292

 SosyalleĢemeyen ya da sosyalleĢmeyi 

reddeden aktörler ise uluslararası sistemin değerlerini kirleten yerli, barbar, vahĢi ya da 

geri kalmıĢ ötekiler olarak imlenmekte ve sisteme dâhil olamayan dıĢarıdakiler normu 

bozan abject öteki‟ye dönüĢmektedir. Dolayısıyla norm hiyerarĢisi de dıĢlama 

pratiğinden hareketle varlığını sürdürmektedir.  

Uluslararası sistemdeki ben/öteki ikiliğini belirleyen bu dıĢlayıcı pratikler 

aktörler üzerinde sosyal baskı unsurlarına dönüĢmekte ve iddia edilenin aksine normlar, 

aktör sosyalleĢtirici olarak değil, çatıĢma ve rekabetin yarattığı hiyerarĢik kategoriler 

olarak iĢlemektedir.
293

 Böylesi bir kategorizasyonda evrensel değerlere dayandığı 

düĢünülen uluslararası normlar uluslararasının esas sahipleri olarak görülen norm 

yapanlar ile ötekiler olarak görülen norm alanlar arasındaki hiyerarĢiyi de ortaya 
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koymaktadır.
294

 AnarĢi üzerine inĢa edildiği iddia edilen uluslararası sistemde üzerine 

uzlaĢının neredeyse imkânsız olduğu normlar ancak iktidar iliĢkileri ile anlaĢılmakta ve 

aktörler arası iliĢkileri ve uluslararası normatif yapıyı bu iktidar iliĢkileri 

belirlemektedir.  

Küresel norm ile yerli norm arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin ideolojik 

arka plânını ise Avrupa-merkezcilik oluĢturmaktadır. Evrensel değerler ve aklın yasaları 

üzerine inĢa edilmiĢ olan Avrupalı bakıĢ açısı “en baĢından beri biricikliğini ve 

tekilliğini korumuĢ bir ezeli Batı kurmacasına” dayanmaktadır. Bu kurgusal köken 

efsanesi, tutarlılığını ve sürekliliğini devam ettirmek için kurgusallığı en az kendisi 

kadar keyfî olan bir öteki kategorisine ihtiyaç duymaktadır.
295

 Bu öteki kurgulanmıĢ 

Doğu‟dur ve varoluĢ amacı yalnızca Batılı değerlere karĢıtlık oluĢturmaktır. Doğulu, 

Batılıya göre aĢağı konumdadır; Doğuluya ait normlar da aynı Ģekilde kötüdür, pre-

moderndir ve geri kalmıĢlığın apaçık temsilidir.
296

 Avrupa-merkezciliğin iddia ettiği 

gibi kapitalist yayılmacılık küresel bir evrensellik yaratamamıĢ; aksine, neden olduğu 

kutuplaĢma ile yerli halkları sermayeye bağımlı kılmıĢtır.
297

 Dolayısıyla Avrupa-

merkezcilik tüm insanlığın faydasına iĢleyen evrensel normlara göre değil, sözde iyi 

norm ile sözde kötü norm arasında iĢleyen bir hiyerarĢiye göre hareket etmektedir. 

Sürdürülmesi imkânsız bir evrensellik adına normlar arası hiyerarĢileri olumlamakta ve 

meĢrulaĢtırmaktadır.  

Sonuç olarak küresel normlar ile yerli normlar arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi, özne ile öteki arasında olduğu gibi, sosyal, siyasal ya da kültürel farkın yarattığı 

ikilikler ile dolaĢıma sokulmakta ve meĢrulaĢtırılmaktadır. Fakat modernitenin tartıĢma 

götürmez evrensel normları bir model özne ya da ideal toplum yaratamamaktadır. 
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Dünyanın geri kalanı Avrupa-merkezci bir kapitalist yönetim anlayıĢı tarafından ele 

geçirilmiĢ olmasına rağmen evrensel değerlere ve inanıĢlara dayalı Avrupalı bütünlük 

tahayyülü asla gerçekleĢtirilememiĢtir.
298

 Normlar hiçbir zaman boĢ bir levha üzerine 

yazılmaz, yerli olanın geçmiĢi evrenseli geçersiz kılmaktadır. Evrensel normlara ve 

yasalara dayalı bir yayılma tahayyülü (yenidünyaları medenileĢtirme düĢüncesi) iddia 

edildiğinin aksine ilerleme değil, hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi yaratmaktadır.  

 

2.3 Norm Abjectleştirme 

 

Norm abjectleĢtirme evrensel değerleri ve ilkeleri kirlettiği düĢünülen normları 

murdar, kötü ve geri kalmıĢ olarak imleyip onları toplumsal bünyeden atma giriĢimidir. 

Örneğin; küresel güvensizlik korkusu üzerine inĢa edilmiĢ olan abjectleĢtirme siyaseti 

sığınmacılar, mülteciler, kayıt dıĢı çalıĢanlar gibi göçmen kitleleri güvenlikleĢtirme 

politikalarıyla ve sözde yasal uygulamalarla sınıflandırmakta, kontrol altında tutmakta 

ve gerektiğinde sınır dıĢı etmektedir.
299

 Benzer Ģekilde yerli olana ait normlar da 

uluslararası toplumun değerlerini kirleten dogmatik fikirler ve inanıĢlar olarak dıĢarı 

atılması gereken geri kalmıĢlığı temsil etmektedir. Yerli normların toplumsal bünyeden 

atılmasının aynı zamanda, modern ve evrensel küresel normlara göre sosyalleĢmeyi de 

beraberinde getireceği düĢünülmektedir. Dolayısıyla, yerli normların abjectleĢtirilmesi 

norm yayılımının da öncelikli koĢulu olarak görülmektedir. Ancak yerli normların 

abjectleĢtirilip dıĢarı atılması her zaman toplumsal fayda namına iĢlememektedir. Norm 

yayılımı ile norm abjectleĢtirme arasında kurulan bağ ile amaçlanan yerli aktörleri 

evrensel ilkelere ve değerlere göre sosyalleĢtirme değil, onların sözde geri kalmıĢlıkları 
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üzerinden sömürü iliĢkilerini devam ettirmektedir. Dolayısıyla norm abjectleĢtirme ile 

norm yayılımı arasındaki bağ kolonyal kliĢede birleĢmektedir.  

Normlar ana akım literatür tarafından normatif bir değerler sistemi olarak 

uluslararası toplumu düzenleme yetkilisi olarak görülmektedir.
300

 Ġnsan hakları, kadın 

hakları, çevre koruma sorumluluğu gibi çeĢitli evrensel normlara uyma ve bu normlara 

göre sosyalleĢme aracılığıyla yapının iĢleyiĢi denetlenmektedir.
301

 Basitçe yapıya ait 

normlara uyan aktörler sistemin içerisindedir, uymayanlar ise dıĢarıdadır. BaĢka bir 

ifadeyle, yapının normlarına karĢı gelenler ya da yapının normatif iĢleyiĢini bozanlar 

yapının dıĢında kalmaktadır. Aktörler uyarma, kınama ya da dıĢlama gibi maddî 

yaptırımlarla karĢılaĢmamak için normları takip etmekte ve ona göre sosyalleĢmektedir. 

Ancak bu anlatı, normlar da dâhil olmak üzere, sömüren/sömürülen iliĢkisine dayalı 

kolonyal geçmiĢi göz ardı etmektedir. Hâlbuki normların yayılımı emperyal bir 

müdahale gerektirmektedir. Bu emperyal müdahale ise yerli normları abjectleĢtirmektir. 

Norm yayılımını mümkün kılan, ana akım literatürün iddia ettiği gibi, ikna ve karĢılıklı 

bağımlılık gibi neo-liberal politikalar değil, Batılı tahayyülün oluĢturduğu dıĢlama 

pratiğidir. 

Ana akım literatür, liberal-demokratik normlar üzerine inĢa edilmiĢ homojen bir 

uluslararası toplumu önceden varsaymaktadır.
302

 Ancak devletler için içsel olduğu 

düĢünülen normların çoğu uluslararası sistemden gelen sosyal baskı ve denetim 

neticesinde ortaya çıkmaktadır. Hatta insan hakları, serbest piyasa ve temsili demokrasi 

gibi normlar devletlerin ortak normlara ve değerlere uymalarına yönelik uluslararası 

baskıyı meĢrulaĢtırmak için kullanılmaktadır.
303

 Bu uluslararası baskılar ve onur, statü, 
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utanç, leke ve sosyal yaptırımlar gibi hiyerarĢiler ve kontrol mekanizmaları ile 

uluslararası istikrarın sağlanacağı düĢünülmektedir.
304

 Ancak norm yayılımı, 

varsayılanın aksine, her zaman uluslararası sistemde istikrarı sağlayamamaktadır. 

Modern uluslararası sistemin yapısal mantığında, bazı coğrafyaları vahĢi, barbar ya da 

geri kalmıĢ gibi kötü rollere indirgeme eğilimi vardır. Dolayısıyla abjectleĢtirme siyaseti 

aktörlerin kimlik edinme süreçlerine baĢtan sona iĢlemiĢtir ve bu hâliyle, kökleri 

uluslararası hiyerarĢilerin kolonyal geçmiĢinde olan norm yayılımı homojen ve istikrarlı 

bir uluslararası toplumun varlığını imkânsız kılmaktadır. 

Uluslararası standartlara uymayan devletler yalnızca baĢarısız sosyalleĢmenin 

nesneleri değildir. Bunlar abject nesneler olarak uluslararası toplumun sömürge 

iliĢkilerini meĢrulaĢtırma araçlarıdır. Gerçekten de kolonyal öznenin normallik 

anlatıları, baĢarısız sosyalleĢmenin temsilcisi olarak görülen abject ötekiler aracılığıyla 

görünürlük kazanmaktadır. Avrupalı devletlerin ne kadar demokratik yapılara sahip 

oldukları baĢarısız demokratikleĢmenin temsili olarak görülen Ortadoğulu, Afrikalı ya 

da Güney Amerikalı örneklerin geri kalmıĢlığı ya da anti-demokratik uygulamaları ile 

ölçülmektedir. Böylece baĢarısız devletlere dıĢarıdan yapılan emperyal müdahale 

demokratikleĢme adına meĢrulaĢtırılmaktadır. Ancak bu müdahale diğerkâm bir 

demokratikleĢtirme hareketi olmayıp emperyal sömürge iliĢkilerini yansıtan bir karakter 

sunmaktadır. 

Zarakol‟un da ifade ettiği gibi, “modern uluslararası toplum bir lekeleme 

(stigmatisation) pratiği üzerine” inĢa edilmiĢtir.
305

 Batılı olamamak, Batı‟nın gerisinde 

kalmak, modernleĢememek, medeni, seküler ya da demokratik olamamak lekelilik 

alametleridir.
306

 BaĢka bir ifadeyle lekeli olmak evrensel normlara göre 

sosyalleĢemeyerek uluslararası toplumun düzenini bozmaktır. Bu durumda geri 
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kalmıĢlığın taĢıyıcısı olan yerliye ait geleneksel inanıĢlar, değerler ve pratikler, kolonyal 

öznenin norm kabul ettiği kavramları lekelediği için abjectleĢtirilip dıĢarı atılması 

gereken bir ötekiliği temsil etmektedir. Ġyi ile kötüyü, normal ile anormali birbirinden 

ayırmaya yarayan lekeleme pratiği içeridekiler (uluslararasının sahipleri) ile dıĢarıda 

kalanlar (uluslararasından dıĢlananlar) arasındaki hiyerarĢiyi de belirlemektedir.
307

 

Evrensel değerleri, insan haklarını ve adaleti temsil eden içeridekiler, dıĢarıdan 

müdahaleyi hak eden baĢarısız devletler ve krizdeki topluluklar olan dıĢarıdakilerden 

ayrılmaktadır.
308

 Dolayısıyla lekeleme, normal biz ile suçlu öteki arasında yaptığı 

ayrımla normların netleĢmesine ve uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
309

 

Zarakol‟a göre lekelemenin uluslararası politikayı etkileyen iki temel niteliği 

vardır: (i) öncelikle lekeye neden olan özniteliğin kendisi değil, bağlam veya iliĢkidir. 

Yani bir Ģey kendiliğinden lekeli olamaz ve lekeleme eylemi sosyal iliĢkilerle Ģekillenir, 

(ii) aktörün lekelemeden kaçabilmesinin yolu, lekelemenin farkında olmaması ve/ya 

lekeleme eylemini yapanlarla aynı toplumsal inanç sistemini paylaĢmamasıdır. BaĢka 

bir ifadeyle, lekeleme bireyde bir farkındalık yarattığı sürece geçerli olabilir.
310

 Bu 

durumda, yerliyi yerlileĢtiren dıĢarıdan gelenin nazarıdır. Yerli, dıĢarıdan gelenin 

bakıĢıyla lekeli olarak damgalanmakta ve bu emperyal bakıĢ aracılığıyla barbar, vahĢi 

ya da geri kalmıĢ olarak imlenmektedir. Zarakol‟un yenilgiden sonra olarak adlandırdığı 

Türkiye, Japonya ve Rusya‟nın modernleĢme süreçleri tam da bu ülkeleri lekeli kılan 

uluslararası normlara göre sosyalleĢme istekliliğinde karĢılık bulmaktadır. Türkiye 

modernleĢmeyi üzerine yapıĢan Doğulu imajını silmek olarak algılamıĢ, Japonya 

militarist geçmiĢini inkâr ederek ekonomik kalkınmaya yönelmiĢ, Rusya ise bir 

süreliğine dahi olsa kendini Sovyet geçmiĢinden kopararak Ģeffaflık ve hesap 
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verilebilirlik gibi liberal normlara göre sosyalleĢmeyi tercih etmiĢtir.
311

 Lekeliliğin 

ürettiği dıĢlanma psikolojisinden kurtulmak için Batılı gibi olma isteği bu devletlerin 

modernleĢme süreçlerini baĢtan sona etkilemiĢtir. Ancak her üç devlet de abject olma 

niteliğinden kurtulamamıĢtır.  

Ġyi küresel normlar ile kötü yerli normlar arasında yaratılan fark yerlinin lekeli 

olma durumunu da belirlemektedir. Bu durumda yerli, abjectleĢtirme eylemine yanıt 

olarak uluslararası normlara göre sosyalleĢme istekliliği gösterse dahi abject olma 

durumu ortadan kalkmamaktadır. Bir kez abject olarak imlenen aktör artık 

normalleĢememekte, uluslararası normları takip etse bile aslının kötü bir taklidi olmanın 

ötesine geçememektedir. Ġlk bölümde ifade edildiği gibi taklit eden ile edilen arasında 

hep bir gedik kalır ki bu melezlik doğurmaktadır. Yerli normların mevcudiyeti 

uluslararasılığın normatif düzenine yönelik her zaman yıkıcı bir potansiyel taĢımaktadır. 

Bhabha‟nın teorik çerçevesinden hareketle yerlinin melezliği uluslararasının yerleĢik 

normları bozma potansiyeline sahiptir. Yerli, “sadece uluslararası olanın normatif 

düzeninin bozulmasıyla değil, aynı zamanda, uluslararasının kültürel aradalığın 

söylemsel uygulamalarının kesiĢtiği yerde somutlaĢan melez bir yer olarak üretimi” ile 

ilgilidir.
312

 Bu melezlik durumu uluslararasını kirletme riski taĢımaktadır. 

Sonuç olarak, uluslararası toplumun değerlerinin ve normlarının tek yönlü 

yayılımına iliĢkin mevcut Avrupa-merkezci anlatıyı takip eden norm abjectleĢtirmenin 

meĢruiyet zemini uluslararası toplumun temiz/ari yapısını medenileĢememiĢ 

toplumlardan koruma kliĢesi oluĢturmaktadır. Normların sınır üretici performansı, 

uluslararası sistemin içerisi ile dıĢarısı arasında mevcut hiyerarĢileri yeniden üreterek, 

dıĢlama pratiklerini görünmez kılmaktadır. Hâlbuki abjection olmaksızın norm yayılımı 

anlamlı kılınamaz. Batılı normların yayılımı tarihinin hemen her safhasına içkin olan bu 
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sömürgeci tutum göz ardı edilerek normların uluslararasılaĢması anlaĢılamaz. Bu 

anlaĢılamama hâli de hem politik hem de epistemolojik sorunları beraberinde getirir.  

 

2.3.1 Yerli Normların Abjectleştirilmesi 

 

Yerli normların abjectleĢtirilmesi emperyal bir karĢılaĢmanın sonucudur. 

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisine tekabül eden bu 

karĢılaĢma kolonyal iliĢkiler ile sürdürülmekte ve bu sayede yerliye ait yaĢam biçimi, 

inanıĢ, gelenek ve normlar geri kalmıĢlığın sembolü kılınmaktadır. Öteki‟ni 

gözlemlenebilir ve böylece hâkimiyet altına alınabilir kılan sosyoloji, antropoloji, 

siyaset bilimi ya da uluslararası iliĢkiler gibi Batılı disiplinlerin kökleri bu eĢitsiz 

karĢılaĢmaya dayanmaktadır. Örneğin erken dönem antropoloji öteki‟ni bilme ve 

kontrol altına alabilme adına kolonyalizm ile iĢ birliği içerisinde olmuĢtur. Talal 

Asad‟ın da ifade ettiği gibi “antropolojinin kökleri aynı zamanda sömürgeciliğin 

yalnızca bir tarihsel durağını oluĢturduğu bir karĢılaĢmada, burjuva Avrupası‟nın ortaya 

çıkıĢına kadar geri giden Batı ile Üçüncü Dünya arasındaki eĢitsiz bir iktidar 

karĢılaĢmasında” yatmaktadır.
313

 Kolonyalizmin hız kazandığı bu tarihsel momentte, 

antropologlar çoğu zaman yerliye dair malumat toplama görevini yerine getiren 

misyonerler olarak görülmüĢ ve kolonyal devletler tarafından kullanılmıĢlardır. 

Antropoloji bir bilim olarak Avrupa'nın geniĢlemesi ve Batı-dıĢı dünyanın 

sömürgeleĢtirilmesiyle ortaya çıkmıĢ ve antropologlar Batılılar ve Batılı olmayanlar 

arasındaki iliĢkileri düzenleyen sömürge sistemine dâhil olmuĢlardır.
314

 AbjectleĢtirme 

edimi, Batı/Batı-dıĢı, uygar/barbar, özne/nesne, ben/öteki arasında öngördüğü ayrımla, 
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antropolojinin varoluĢ koĢullarına baĢtan sona nüfuz etmiĢtir.
315

 Dolayısıyla bu 

emperyal karĢılaĢma uygar Avrupa ile barbar yerliye ait normlar arasındaki farkı ortaya 

koyarak ben ile öteki, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iktidar iliĢkisini pekiĢtiren bir 

karĢılaĢmadır.    

Antropoloji ilk olarak, yerliye dair geliĢtirdiği bilgiyle dıĢarıdan gelen ile yerli 

arasındaki farkın yaratılmasına katkıda bulunmuĢtur.
316

 Bunun en temel örneği ise 

yerliye ait dinî ritüeller ve büyücülüğün abjectleĢtirilmesidir. Bu iki geleneksel norm 

kolonyal iliĢkilerin Avrupalılar tarafından yeniden yorumlanmasında önemli bir rol 

oynamıĢtır.
317

 Douglas‟ın da ifade ettiği gibi 19. yüzyılda yerli dinleri diğer büyük 

dinlerden ayıran iki temel farklılığın olduğuna inanılıyordu: korku ve kirlenme. 

Antropologların yerli dinlere dair bütün anlatıları korku ile kirlenme arasındaki bağ 

üzerine inĢa edilmiĢti ve ilkel dinlerin temelinde kirlenme yoluyla murdar bir duruma 

yol açma korkusunun yattığına inanılıyordu.
318

 Bu görüĢe göre korku ile iliĢkilendirilen 

ilkel dinler, kirli olanın tehlikeli yapısına iĢaret ederek (ve çoğu zaman yasaklayıcı 

edimlerle) temiz olanı kirli olandan ayırmaktadır. Dolayısıyla modern insanın hijyen 

kuralları temizliği amaçlarken, ilkel insanların ki semboliktir; modern insan mikropları 

öldürmek için temizlik yaparken, ilkel insanın temel amacı kötü ruhlarla savaĢmaktır.
319

 

Batılı antropolog için ilkel dinlerin hijyen normları gerçek bir temizlik anlayıĢını değil, 

mitlerle ve sembollerle birleĢmiĢ bir geri kalmıĢlığı temsil etmektedir. Bu durumda ilkel 

dinler irrasyoneldir ve akla ve ilerlemeye uymadığı için ilkel düĢüncenin arkaik yapısına 

iĢaret etmektedir. 

Erken dönem Batılı antropolojinin ilkel dinlere bakıĢını yansıtan bu görüĢ, 

benzer Ģekilde 18. ve 19. yüzyıl oryantalist yazınında da varlığını sürdürmüĢtür. Nazan 
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Çiçek‟in de ifade ettiği gibi, günde beĢ kez temizlenmeye ya da hamam gibi kamusal 

mekânlarda yıkanmaya dayalı dinî ve/veya geleneksel ritüeller özü ve varoluĢu 

itibariyle pis olan Müslümanların arınmayı amaçlayan arkaik hijyen kuralları olarak 

görülmüĢ ve geri kalmıĢ Doğu imajıyla birleĢtirilmiĢtir: 

 

Ana akım Oryantalist literatürün harem ve hamam kurumlarına iliĢkin 

değerlendirmeleri, zevk düĢkünlüğü, tembellik, sapkın cinsel pratikler, kadınları 

köleleĢtirilmiĢ arzu nesnelerine dönüĢtüren cinsiyet rejimi ve akıldan çok 

içgüdünün hâkimiyetinde örgütlenen insan iliĢkileri gibi Doğu dünyasını 

karakterize ettiğine inanılan olumsuz özelliklerin prizmasından geçerek 

Ģekillenmekteydi.
320

  

 

Aklın önceliğine uymayan irrasyonelliği ile Batılı antropologların yerliye ait bir 

diğer stereotipini oluĢturan büyücülük de –tıpkı dinî ritüeller gibi- yerliyi belirli bir 

kalıba sokmak için kullanılagelmiĢtir. DıĢarıdan gelenin gözünde büyücülük geri 

kalmıĢlığın temsilidir; çünkü akla uymaz.
321

 Aklın önceliğine sonsuz inanca sahip 

seküler ve rasyonel bireyler olan antropologlar için doğaüstü güçlere sahip yarı insan 

yarı tanrı hüviyetindeki büyücüler, hurafeye ve batıl inanca dayalı geri kalmıĢlığın 

ürünleridir.
322

 Batılı hayırsever hassasiyete sahip antropolog için büyü en iyi ifadeyle 

yerlinin adlandırılamaz egzotizmidir. Antropolog ile yerli arasındaki gerilim ünlü 

antropolog Malinowski ile öğrencisi (ve aynı zamanda Kenyalı lider) Kenyatta‟nın 

büyüyü anlamlandırmalarındaki farkta açıkça görülmektedir. Kenyatta için 

çocukluğundan beri tanıklık ettiği büyü ayinleri yalnızca batıl inanca, hurafeye ve geri 

kalmıĢlığın bir sembolüne indirgenemez. Büyü, büyücü ile hasta arasındaki telepatik bir 
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süreçtir.
323

 Bu görüĢ aklın üstünlüğüne sonsuz inanan bir antropolog için kabul 

edilemez. Malinowski de öğrencisi Kenyatta‟nın kitabına yazdığı giriĢte batıl inanç ve 

hurafeye dayalı okültizme dair eleĢtirel tutumunu açıkça vurgulamakta ve bu 

düĢüncenin hem Avrupa hem de Afrika için tehlikeli bir yara olduğunu öne 

sürmektedir.
324

 Bu durumda hurafe, büyü ve ruhlar âlemi gibi yerliye ait batıl inançlar 

abjectleĢtirilip dıĢarı atılması gereken bir geri kalmıĢlığı temsil etmektedir. 

Fakat, yukarıda anlatıldığı Ģekliyle, modern hijyen kurallarının yalnızca gerçek 

temizlik anlayıĢını ve mikroplardan arınmayı amaçladığı Ģüphelidir. Temizlik miti 

modern toplumlarda çoğu zaman ırkçı paradigmayla birleĢerek temiz olanı kirli olandan 

ayırmak için kullanıĢlı bir araca dönüĢmektedir. Jaques Semelin‟in de ifade ettiği gibi, 

arî bir topluma ulaĢma ideali Nazi Almanyası için sağlıklı bir ırk yaratma düĢüncesiyle 

birlikte hareket etmekteydi.
325

 Buna göre, saf Alman ırkından bireyler yaratmak sağlıklı, 

temiz, bakımlı Almanların birlikteliğiyle mümkün olabilirdi. Saf Alman ırkından 

olanları yücelten bu düĢünce aynı zamanda Almanya‟da yaĢayan Yahudilerin Alman 

kanını kirleten abject varlıklar olarak imlenerek toplumdan dıĢlanmalarına da sebep 

olmuĢtur. Almanya‟da saf Alman ırkından olanların Yahudilerle evlenmesi yasaklanmıĢ 

ve Yahudilerin vatandaĢlık hakları dahi ellerinden alınarak toplumdan 

dıĢlanmıĢlardır.
326

 Artık Yahudi, Naziler için toplumun bütünlüklü yapısını kirleten 

abject bir yaratığa dönüĢmüĢtür.  

Bu hâliyle abject öteki -vahĢi, yabani ve geri kalmıĢ gelenekleri ve normlarıyla- 

özne-ben için bağdaĢtırılamaz bir yabancıyı temsil etmektedir. Kearney‟in de ifade 

ettiği gibi “Yunanlıların barbarları, Romalıların Etrüskleri, Avrupalıların denizaĢırı 

egzotik diyarlarda vahĢileri” vardır.
327

 Özne-ben‟e yabancı olan bu adlandırılamaz 
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ötekilerin hepsi öznede korku ve tedirginlik yaratan sınır çizgileridir. Yabancı, öznenin 

bütünlüklü yapısını bozma potansiyeline sahip tehditkâr bir ötekidir. DıĢarıdan gelene 

yabancı olan yerlinin adlandırılamaz ötekiliği de öznenin asla güvende olmadığını 

hatırlatan baĢkalık deneyimleri sunmaktadır. Bu güvende olmama durumundan 

kurtulmanın yolu ise ötekiliği yaratan günah keçileri ilan etmektedir. Böylece yerli, bir 

“canavara veya fetiĢ-tanrıya” dönüĢtürülür.
328

 Avrupalı Yahudilerin, Ruandalı Tutsilerin 

ya da Bosnalı Müslümanların yok edilmesi istenci iĢte bu fetiĢ arzunun bir sonucudur -

ki bu istenç modern toplumlarda da duvarlara yazılan “pis Yahudiler ya da pis Araplar” 

gibi ırkçı söylemler ve dıĢlama pratikleri üzerinden varlığını sürdürmektedir.
329

 Öteki‟ni 

pis olarak imlemek aynı zamanda özne-ben‟in arîliğini ifade etmektedir. Bu durumda 

kirli olanın yok edilmesi bir gereklilik hâlini almaktadır. Öteki‟ni yok etme arzusu 

barbar yerli ile medeni Avrupalı arasında yaratılan geliĢmiĢlik dikotomisinde değil, 

kolonyalizmin yarattığı sömürü iliĢkisinde temellenmektedir. Bu ırkçı paradigmanın 

iĢleyiĢi Hutular ile Tutsiler arasındaki Ģiddetin sömürü iliĢkileri adına desteklendiği 

Ruanda‟da açıkça görülmektedir. Semelin‟in de iĢaret ettiği gibi 

 

…ülkenin kralı Tutsilerden geldiği için antropologlar Hutuların daha kalabalık 

olmalarına rağmen, Tutsi azınlığın egemenliği altına girmiĢ olmasını açıklayan 

bir ırk teorisi kuracaklardır. Büyük kültürel ve dilsel farklılıklar olmadığı için 

görünüĢte birbirinden farklı olan fiziksel özelliklerin tanımlanması temel bir 

farklılaĢma kriteri olarak sunulmuĢtur. Ufak tefek, kısa, kaba yüz hatlarına sahip 

olarak betimlenen Hutuların, uzun, ince, zarif yüz hatlarına sahip olarak 

betimlenen Tutisilerle zıt olduğu varsayılmıĢtır: Gerçek zenciler, Ham‟ın 

soyundan gelenlere karĢı. Bu iki ırka farklı kökenler atfedilir. (…) Belçika 

sömürge yönetimi 1950‟lerin baĢına kadar Tutsilerin ülkeyi yönetmesine destek 
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vererek bu türden temsilleri meĢrulaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte yirmi yıl kadar 

sonra belirmeye baĢlayan sömürgecilikten kurtuluĢ ortamında, Belçikalılar çark 

edeceklerdir: Artık yüreklendirilmesi gereken, Hutuların toplumsal yükseliĢi 

olacaktır. (…) Bunun sonucunda, Hutuların Ruanda tepelerine Tutsilerden daha 

önce geldiğini savunan farklı bir geçmiĢ algısı ortaya çıkacaktır.
330

  

 

Dolayısıyla, yerli normları abjectleĢtirme antropolojik olduğu kadar doğrudan 

sosyal ve siyasal süreçlere içkin de bir kavramdır. Örneğin; Hint Ayaklanmasının 

önemli sembollerinden biri olan chapati (ekmek), yerli normların dıĢarıdan gelen 

üzerinde yarattığı psikoza ve buna bağlı olarak yerliye ait normların abjectleĢtirilmesine 

dair temel bir örnek teĢkil etmektedir. Chapati, isyancı köylüler için insanların geçim 

kaynaklarının ellerinden alınacağı ve dolayısıyla da birbirlerine tutunmaları gerektiği 

anlamına geliyordu. Bu anlamıyla chapati Britanya sömürge idaresi için tehlikeli bir 

dıĢsallık üretmiĢtir. Chapati'nin ürettiği anlamın “komplo ve/veya isyan” olarak 

dolaĢımı, kolonyal özne için alıĢılmıĢ ve sıradan olanı, arkaik, korkunç ve dehĢetli olana 

dönüĢtürmüĢtür.
331

 Chapati‟nin Hint kırsalları boyunca dolaĢımı, kolonyal öznenin 

otoritesini sarsmıĢ ve chapati tehlikeli bir varlığa dönüĢmüĢtür. Kolonyal öznenin 

kültürel farklılıklara referansla kurduğu hiyerarĢik iktidar iliĢkisini tehdit eden Ģey bu 

durumda chapati‟nin dolaĢıma girmesidir. 

Ayaklanmacıların chapati‟yi bir sembol olarak kullanması saflığın sembolü olan 

beyaz unu, kötü emellerine alet ederek, kirletmiĢtir. Chapati‟nin ürettiği anlamın ifadesi 

korku ve panik ile birleĢmiĢ ve sömüren ile sömürülen arasındaki ikiliği altüst etmiĢtir. 

Dolayısıyla, kolonyal öznenin devamlılığı için dolaĢımdaki bu tehlikeli varlığın ortadan 

kaldırılması ve abjectleĢtirilmesi gerekiyordu. Biritanya sömürge idaresi de, bu korku 

ve paniği yerli geleneklerin üzerine yansıtarak, yerli normun yarattığı kaygıyı kontrol 
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altına almaya ve kendilerini etkileyen bu olay için hazır bir “yerli” referans bulmaya 

çalıĢmıĢlardır.
332

 Bu referans ise chapati‟nin batıl inanç olarak imlenip ortadan 

kaldırılması olmuĢtur. Yerli normun ürettiği kültürel farklılık ben ile öteki arasındaki 

sınır çizgisi deneyiminde bir panik hâline iĢaret etmektedir. Chapati‟nin sömürgeci ile 

sömürülen arasında ortaya koyduğu bu siyasi panik ânı içerisi/dıĢarısı ikiliğini bozmuĢ 

ve Bhabha‟nın ifadesiyle, yeni bir melez alan üretmiĢtir. 

Benzer Ģekilde Britanya sömürge idaresinin Fiji halkının toplumsal yapısını 

değiĢtirerek sömürü iliĢkilerini sürdürme giriĢimi de yerli normların abjectleĢtirilmesine 

temel bir örnektir. Fiji halkının coğrafî olarak geniĢ bir alana yayılmasından 

kaynaklanan kültürel çeĢitliliğinin yarattığı kaos ortamına bir düzen getirip sömürge 

yönetiminin kusursuz iĢleyiĢini sağlamak Britanya sömürge idaresinin öncelikli görevi 

olmuĢtur.
333

 Bunun ilk ve temel adımı ise geleneksel toplumsal yapının toprak mülkiyeti 

anlayıĢına uygun biçimde yeniden formüle edilmesiydi. Fiji halkının akrabalık 

iliĢkilerine dayanan geleneksel toplum yapısının toprak mülkiyetinin sağlanmasını 

imkânsızlaĢtırdığını öne süren Britanya yönetimi toplumsal yapıyı kutsal bir ata 

figürünün soyundan gelen Yavusalar ile onların erkek çocukları olan Mataqaliler’den 

oluĢan babasoylu bir hiyerarĢi üzerinden yeniden inĢa etmiĢtir.
334

 Ancak buradaki temel 

amaç Fiji halkının iç çatıĢmalarını önleyip ekonomik geliĢmeyi sağlamak değil, toprak 

mülkiyetini yeniden belirleyip sömürü iliĢkisini devam ettirebilmek olmuĢtur.  

Britanya yönetimine göre Fiji geleneksel toplum yapısında topraklar 

Mataqali‟nin ortak mülkiyetindeydi ve toprağın iĢlenmesi emeğin ortaklaĢa 

örgütlenmesiyle sağlanıyordu.
335

 Britanyalılar için ortak mülkiyet anlayıĢı üzerine inĢa 

edilmiĢ olan bu geleneksel yapı ekonomik ilerlemenin önündeki en büyük engeldi ve 

modern bir toplumsal yapılanma adına ilga edilmeliydi. Fakat Clammer‟in de ifade 
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ettiği gibi geleneksel Fiji ekonomisi kolektivist bir üretim anlayıĢına değil, özerk 

ailelerden oluĢan geleneksel yapıya dayanıyordu.
336

 Ortak mülkiyet ve ortaklaĢa emek 

söz konusu olmamasına rağmen Britanya yönetimi bu özellikleri Fiji‟nin geleneksel 

toplum yapısı gibi göstererek bu geleneğin ilerleme önündeki engel olduğunu 

göstermeyi baĢarmıĢtır. Böylece geri kalmıĢlığın temsili olarak kurulan yerli norm 

(geleneksel toplum yapısı ve bunun Ģekillendirdiği sözde ortak mülkiyet) 

abjectleĢtirilerek yerine Britanya yönetiminin öngördüğü toplumsal iliĢki biçiminin 

geçirilmesi için meĢru bir zemin hazırlanabilmiĢ ve Fijililerin toplumsal yapısı 

dönüĢtürülebilmiĢtir. 

Sonuç olarak yerli normların abjectleĢtirilmesi Batılı hayırsever hassasiyetin 

yerliyi medenileĢtirme söyleminde değil, yerliyi geri kalmıĢlıkla iliĢkilendirip hâkimiyet 

altına alma ve sömürge iliĢkilerini devam ettirme giriĢiminde kendini göstermektedir. 

Buradaki temel strateji yerliye ait normların yeniden anlamlandırılarak yerliliğin 

üretilmesidir. Yerliliğin geri kalmıĢ olarak yeniden üretilmesi ise hem dıĢarıdan gelen 

ile yerli arasındaki farkı kurmakta hem de bunun üzerinden üretilen hiyerarĢik iktidar 

iliĢkilerini meĢrulaĢtırmaktadır. Dolayısıyla yerli normlara atfedilen geri kalmıĢlık imajı 

yerli halkların sömürülmesi için kullanıĢlı bir aracı temsil etmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  

KÜRESEL CİNSİYET NORMLARI HİYERARŞİSİNİN İNŞASI  

 

Bu bölümün amacı küresel norm ile yerli norm ikiliği üzerine inĢa edilen 

hiyerarĢilerin ve abjectleĢtirme siyasetinin cinsiyet normları üzerindeki görünümünü ele 

almaktadır. Yukarıda anlatıldığı Ģekliyle küresel normlar ile yerli normlar arasında 

yaratılan hiyerarĢik iktidar iliĢkisi kendini cinsiyet normlarının yerli kadın üzerinde 

kurduğu hiyerarĢide ve yerli kadın normlarının abjectleĢtirmesinde de göstermektedir. 

Neo-liberal politikalar ve Batılı liberal feminizm aracılığıyla uluslararası dolaĢıma 

sokulan cinsiyet normları hiyerarĢik iktidar iliĢkisi olarak iĢlemekte ve yerli kadın 

normlarının abjectleĢtirilmesine iliĢkin meĢruiyet zeminini de üretmektedir. Cinsiyet 

normları hiyerarĢisi aracılığıyla üretilen ikilikler ve abjectleĢtirme siyaseti aynı zamanda 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki sömüren/sömürülen iliĢkisini de açığa çıkarmaktadır. 

Bu bölüm kapsamında, ilk olarak, kolonyal özne ile yerli öteki arasındaki cinsel farkın 

inĢasına ve kolonyal müdahalenin kurgulanan bu fark üzerinden nasıl 

meĢrulaĢtırıldığına, ardından cinsiyet normları hiyerarĢisinin inĢasına ve son olarak da 

yerli kadın normlarının abjectleĢtirilmesine bakılacaktır. 

 

3.1 Kolonyalizm, Cinsel Fark ve İkili Karşıtlıkların İnşası 

 

HiyerarĢik farkın temsilini basitçe ırksal, kültürel, sosyal, siyasal ya da coğrafî 

olana indirgemek, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki epistemolojik ayrımın 

oluĢmasında önemli bir role sahip olan cinsel farkı görünmez kılmaktadır. Hâlbuki yerli 

kadının söylemsel temsili, dıĢarıdan gelene ait olan değerlerin kıymetli anlamlarını 

yeniden inĢa ederek yerli kadın ile sömürülen arasında bir benzeĢim kurmakta ve her 

ikisini de aĢağıda olan olarak imlemektedir. Cinsiyetçi modern epistemenin yerli kadın 
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üzerindeki iĢleyiĢi aynı zamanda ötekiliğin temsilindeki cinsel farkın rolünü ortaya 

koymaktadır. Yerli olanın ırksal, kültürel, sosyal, siyasal ya da coğrafî temsili ile yerli 

kadının cinsel temsili birbirinden ayrı değildir. Farka iliĢkin bu özdeĢliğin söylemsel 

kurgulanıĢı Yeğenoğlu‟nun da ifade ettiği gibi, “Doğu kadındır, kadın Doğu‟dur”
337

 

Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Doğu kadın gibi, kadın da Doğu gibi olduğundan 

Doğu‟nun ve kadının temsili tek ve aynı olana indirgenmekte ve kolonyal özne Batılı 

erkek olarak kurulmaktadır. Kadın bir kez Doğulu olarak adlandırıldığında önüne gelen 

sıfat kadının bireyselliğini yok ederek onu kategorik bir Ģekilde (yerli, geri, az geliĢmiĢ, 

Ortadoğulu, Müslüman olarak) yeniden üretmektedir. Buradaki temel amaç özne-ben ile 

öteki arasına sınır çizgileri çekerek ben‟in hiyerarĢik üstünlüğünü yeniden ve yeniden 

göstermek ve ben‟in öteki üzerindeki tahakkümünü meĢrulaĢtırmaktır.  

Butler‟ın da ifade ettiği gibi, baĢından itibaren normatif bir sürece denk gelen 

cinsiyet kategorisi yalnızca bir norm olarak karĢımıza çıkmaz; aynı zamanda, ait olduğu 

bedeni beden olarak üretme gücüne sahip düzenleyici edimin yarattığı tahakküm 

iliĢkisinin bir parçası olarak hareket eder.
338

  Cinsel farkı yaratan Ģey, özneyi 

cinsiyetlendiren ve dolayısıyla da heteroseksüel matris içinde anlamlı kılan düzenleyici 

normların ürettiği hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde temellenmektedir. Özneyi 

cinsiyetlendirilmiĢ bir beden olarak inĢa eden düzenleyici normlar, tahakküm edici 

pratikler aracılığıyla inĢa ettiği cinsiyetlendirilmiĢ bedeni yeniden anlamlandırarak onu 

maddileĢtirmektedir.
339

 Bu durumda, anlamlandırma ve cinsiyetlendirme sürecinin bir 

parçası olan cinsel farkın yarattığı üstün ile aĢağıda olan ikiliği, sınır çizgileri 

düzenleyici normlar tarafından belirlenmiĢ bir dıĢlama ediminin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Öznenin inĢasında kurucu niteliğe sahip bu dıĢlayıcı edim aynı zamanda 

abject ötekinin varlığını da ön görmektedir. Butler‟a göre, “cinsiyetin normatif 
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fantasmalarıyla” özdeĢim gerektiren öznenin inĢası ancak abject öteki‟nin dıĢarı 

atılmasıyla sağlanabilmektedir.
340

 Dolayısıyla, ötekinin abjectleĢtirilmesi üzerine inĢa 

edilen cinsiyetlendirilmiĢ özne için dıĢlama edimi kurucu bir niteliğe sahiptir.  

CinsiyetlendirilmiĢ bedenlerin yeniden anlamlandırılma ve maddileĢtirilme 

süreci kolonyal bir bağlamda ırksal ve sınıfsal kategorileri de birbirine eklemleyerek 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasında cinsiyet temelli bir iktidar iliĢkisi deneyimi 

sunmaktadır. Kolonyalizmin temellendirdiği bu iktidar iliĢkisinde, birbirine 

indirgenemez olmakla birlikte, “cinsiyet yalnızca bir cinsellik sorunu değil, aynı 

zamanda bastırılmıĢ emek ve emperyal yağma sorunu; ırk yalnızca ten rengiyle ilgili bir 

sorun değil, aynı zamanda cinsiyete göre ölçülen emek gücü sorunu” olarak ortaya 

çıkmaktadır.
341

 Dolayısıyla, kolonyalizmin yarattığı tahakküm iliĢkilerini cinsiyet 

olmaksızın yalnızca maddî faktörlerle ele almak kolonyalizmin cinsiyetçi 

epistemolojisini görünmez kılmaktadır. Kolonyal söylem, fethedilecek toprakların 

feminenleĢtirilmesinden yerli kadının medenileĢtirilmesine değgin geniĢ bir çerçevede 

cinsiyetçi tahakküm iliĢkilerini sürdürmektedir. Örneğin; Fransız devleti için Cezayirli 

kadını ele geçirmek Cezayir‟i, Cezayir topraklarını ve Cezayir halkını ele geçirmekle 

aynı anlama gelmektedir. Fakat burada ortaya çıkan ele geçirme fantezisi basitçe askerî 

bir fetih istenci değil, ele geçirmeyi epistemolojik bir üstünlük olarak gören bir bilgi-

iktidar iliĢkisidir.
342

 Tahakküm iliĢkilerini maskülinite/feminite analojisi üzerine inĢa 

eden kolonyal söylem böylece, Spivak‟ın bahsettiği Ģekliyle, epistemolojik Ģiddetini 

cinsiyetçi bir formülasyondan hareketle sürdürebilmektedir.  

Kolonyal söylemin öteki‟ni öteki kuran epistemolojik varsayımları ile 

metodolojik stratejileri beyaz Batılı tahayyülde ortalama bir yerli kadın imajı 

üretmektedir. Kendine ait yaĢamı ve öznelliği yok sayılan bu yerli kadın, modernizmin 
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nimetlerinden mahrum kalmıĢ bir öteki olarak aĢağıda olan konumuna yerleĢtirilmekte 

ve cinsiyetlendirilmiĢ bedeni otantik ve egzotik bir farklılık olarak 

nesneleĢtirilmektedir. Ben-olmayan‟ın cinsiyetlendirilmiĢ tezahürü olan yerli kadın, bir 

yandan kolonyalizmin bir yandan da patriyarkanın ürettiği çift yönlü bir hiyerarĢik 

sömürü iliĢkisini deneyimlemektedir. Irkçılıkla cinsiyetçiliğin birleĢtiği bu sömürü 

iliĢkisinde yerli kadının abjectleĢtirilmesi ilk olarak, onun yaĢayıĢının, geleneklerinin, 

inançlarının geri kalmıĢlıkla iliĢkilendirilip modernizmin sınırlarını tehdit eden bir öteki 

olarak imlenmesiyle sağlanmaktadır. Yerli kadını belirli bir söylem ekonomisi 

içerisinde yerlileştirerek onun yaĢamını kanunlarla yeniden düzenlemeyi amaçlayan 

Batılı hayırsever hassasiyet, iddia edildiği gibi yerli kadını özgürleĢtirmemekte, aksine 

onun öznellik deneyimlerini yok sayarak bu iki yönlü (kolonyal-patriyarkal) hiyerarĢik 

iktidar iliĢkisini sürdürmeye devam etmektedir. 

Postkolonyal söylemin dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkı yaratan 

Aydınlanma felsefesinin evrenselcilik iddialarına getirdiği eleĢtirileri de kapsar Ģekilde 

post-feminist yaklaĢımlar, hem cinsler arasındaki hem de sömüren/sömürülen arasındaki 

cinsel farkın erkek egemen söyleme dayalı evrensel değerlerle inĢa edildiğini öne 

sürmektedir.
343

 DıĢarıdan gelenin, yerli kadına ait kültürel, etnik, ırksal ya da cinsel 

farklılıklarını deterministik bir evrensellik adına yok sayarak kendini bir norm olarak 

kurması, yerli kadının bu evrensel çerçeveye dâhil olamayan bir norm dıĢı olarak 

görülmesini de beraberinde getirmektedir. Evrensel değerlerin dıĢında, geleneksel ve 

geri kalmıĢ olarak inĢa edilen yerli kadın söylemi, cinsel farkın dıĢarıdan gelene verdiği 

muktedir konumla birlikte, yerli kadının evrensel değerlere göre sosyalleĢtirilmesini de 

zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, postkolonyal eleĢtiri yalnızca sermaye mantığıyla bir 

araya getirilmiĢ toplumun en alt katmanlarını değil aynı zamanda, cinsiyetlendirilmiĢ 
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bedenleri de dikkate alarak ilerlemektedir.
344

 Feminizmle kurduğu bu bağdan hareketle 

postkolonyal eleĢtiri, cinsiyet ve cinsellik meselelerinin ırk, sınıf, ulus, etnisite ve kültür 

gibi sorunların öncelenmesi ile göz ardı edilmesini engelleyerek bir analiz birimi olarak 

cinsiyetin dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkın inĢasındaki konumunu 

temellendirmektedir.  

 

3.2 Kolonyalizm ve Cinsiyet Normları Hiyerarşisi 

 

Kartezyen ikiliğe dayalı Batı felsefesinde nesnel, tarafsız, akıl sahibi beyaz 

erkek kendi özne konumunu öznel, taraflı, duygularının esiri kadına göre belirlemekte 

ve Haraway‟in öne sürdüğü gibi “mütevazı tanıklığını” (modest witness) 

meĢrulaĢtırmaktadır. Mütevazı tanık, doğaya ve bilime dair ürettiği anlatılarında 

nesnellik ve tarafsızlık zırhıyla kendini görünmez kılabilen ve böylece öznelliğini 

kendiliğinden nesnellik yapabilen tevazu sahibi üstün insandır. Doğada olup bitene 

tanıklık eder; fakat benliğini görünmez kılma kudretine sahip yapısıyla tevazu 

gösterir.
345

 Tarafsızlık ve nesnellik üzerine inĢa edilmiĢ olan bu tevazu erdemi, 

mütevazı tanığın en ayırt edici vasfıdır. Bu durumda, Aydınlanma düĢüncesinin ön 

gördüğü özgür ve özerk birey nosyonunu tamamlayan evrensel özne kategorisi Avrupalı 

beyaz erkektir. Erkek tevazu gösterebilme kudretiyle evrensel olanı temsil eder, aklın 

önceliği yerine duygularla hareket eden kadın ise sosyal ve siyasal süreçlerin dıĢındadır. 

Bu temsil biçimi en açık Ģekliyle kadını ikinci cins olarak kuran cadı efsanesinde 

kendisini göstermektedir. Cadı aklın ıĢığında açıklanamayacak güçlere sahip bir varlık, 
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akıldıĢı alana ait adlandırılamayan öteki ya da daha açık ifadeyle ötekiliğin temsili olan 

kadındır.
346

 Bu durumda kadın, erkeğin adlandırılamaz ötekisidir. 

Kadını adlandırılamaz öteki olarak kuran Batı felsefe geleneğine ilk karĢı çıkıĢ 

liberal feminizmden gelmiĢtir; fakat paradoksal Ģekilde liberal feminizm de erkeği 

doğanın üzerinde konumlandıran akla ve ilerlemeye dayalı Aydınlanma geleneğini 

sürdürmektedir. Aydınlanma düĢünürleri ile liberal feministler aklın üstünlüğüne sonsuz 

inanç, kadın ve erkeğin ontolojik özdeĢliği, toplumsal dönüĢümün eğitim ile sağlanacağı 

inancı, bireyin bağımsızlığı ve özerkliği ve doğal haklar doktrinine bağlılık gibi 

düĢüncelerde ortak paydada buluĢmaktadırlar.
347

 Örneğin Mary Wollstonecraft‟a göre 

disipline edilmiĢ akıl (ister erkek ister kadın için) erdem ve ahlâkın temelini 

oluĢturmaktadır; bu durumda, bilen özne yalnızca erkek değil, disipline edilmiĢ akla 

sahip bütün bireylerdir.
348

 Dolayısıyla liberal feministler kadın ile erkeğin ontolojik 

olarak ayrı varlıklar olduğu fikrini reddederler ve akıl sahibi bilen-özne‟nin 

üstünlüğünde buluĢurlar.
349

  Fakat doğal haklar doktrini üzerine inĢa edilmiĢ olan bu 

yaklaĢım, kadınlar ile erkekler arasındaki eĢitsizliklerin ve kadınların toplumsal olarak 

ikincil konumunun sürdürülmesinde önemli bir rol oynayan hiyerarĢik iktidar iliĢkileri 

görünmez kılmaktadır.
350

 Bunun temel nedeni ise liberal feminizmin toplumlar 

arasındaki temel farklılıkları yok sayarak bütün kadınları yalnızca eğitimli, beyaz, orta 

sınıf bir kategori olarak kabul etmesidir. 

Liberal feminist kuram her ne kadar Batı felsefesinin evrensellik ve nesnellik 

iddialarının cinsiyetçi yapılanmasına dikkat çekse de Aydınlanmacı düalizmin ürettiği 

akıl/akıldıĢı, kamusal alan/özel alan ve kültür/doğa gibi ikilikleri göz ardı etmektedir. 
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Örneğin; Batı‟da olduğu gibi, Doğu toplumlarında da kamusal alan/özel alan ayrımını 

verili kabul eden liberal feminist söylem, bu ayrımı geçersiz kılan yerli haklara ait 

toplumsal organizasyonları ve pratikleri evrensel normların dıĢında tutarak 

sömürgeciliğe dayalı Batılı ikilikleri sürdürmektedir.
351

 Bu durumda liberal feminist 

söylemin evrenselcilik iddiaları tüm dünyadan kadınların değil, yalnızca Batılı, beyaz, 

orta sınıf kadınların deneyimlerini kapsamaktadır.
352

 Evrensellik ve nesnellik iddialarını 

yalnızca Batılı bağlamda ele almak ise dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik 

iktidar iliĢkisini görünmez kılmaktadır. Hâlbuki yerli kadın üzerine kurulan iktidar 

iliĢkisinde cinsiyetçi söylem ırkçı ve Avrupa-merkezci söylemle birlikte hareket 

etmektedir. Marnia Lazreg‟in de ifade ettiği gibi, yerli kadına yönelik Batılı feminist 

proje çoğu zaman dıĢsal bir çerçeveden ortaya çıkmakta ve kültürel farklılıkları yok 

saymaktadır.
353

 Bu durumda, yerli kadın evrensel kategorilerin dıĢına itilerek ırkçı ve 

cinsiyetçi söylemlerle yeniden üretilmektedir. 

Aydınlanma düĢüncesi ile liberal feminist söylem arasındaki ötekine dair 

epistemolojik iĢbirliği yerli kadının geri kalmıĢlığı üzerinden üretilen emperyal 

söylemde karĢılık bulmaktadır. Bu epistemolojik iĢbirliğinin temsili olan cinsiyet 

normları hiyerarĢisi ise “Doğu‟yu pasif ve aciz bir diĢi, Batı‟yı ise güçlü ve bağımsız bir 

erkek” olarak kuran cinsiyetçi tahayyülde ortaya çıkmaktadır.
354

 Doğu ile Batı arasında 

kurgulanan bu sözde farkla yerli kadının kendine ait deneyimleri de 

sömürgeleĢtirilmekte ve yerli kadın ikinci cins konuma getirilmektedir. Buna göre, yerli 

kadını baskı ve tahakküm altına aldığı düĢünülen geleneksel pratikler ve normlar 

toplumsal geliĢimin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.  
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Yeğenoğlu‟nun da ifade ettiği gibi, “kadın yalnızca geleneğin ve otantik 

kültürün cisimleĢtiği cins değil, aynı zamanda ülkenin özünün de temsilcisidir. Kadın 

tam da böyle bir özü temsil ettiği için geleneğin ve ulusun en belli baĢlı değerlerinin 

bedenselleĢmesi olarak görülür. Bu nedenle gelenekselcilikten kopuĢun gerçekleĢmesi 

için ilerleme ve modernleĢme gibi ideallerin her Ģeyden önce kadın üzerinde 

gerçekleĢmesi gerekmektedir.”
355

 Toplumsal ilerlemenin kadının modernleĢmesiyle bir 

tutulduğu bu emperyal söylemde “kırsal, eğitimsiz, aĢırı üretken ve erkek egemen 

geleneksel olanı; Ģehirli, eğitimli, çocuk merkezli ve eĢlik iliĢkisine dayanan modern 

olanı” temsil etmektedir.
356

 Yerli olan bu durumda gelenekseldir ve modernleĢme adına 

evrensel normlara göre medenileĢtirilmesi gerekmektedir. Burada yerli halkların 

kendine ait sosyalleĢme süreci görmezden gelinerek yerli olan ilerleme karĢıtı bir 

gericilik matrisi içerisinde ele alınmaktadır. 

Liberal feminizmin yerli kadını dönüĢtürmeyi hedefleyen evrensel, doğal ve 

verili hümanist söylemi, kolonyal bakıĢın yerli olanla kurduğu iktidar iliĢkisini 

paradoksal olarak kendi içerisinde barındırmaktadır. Tıpkı kolonyal söylemde yerlinin 

inĢa edilmesi gibi Batılı liberal feminist söylemde de yerli kadın tekil ve homojen bir 

kategori olarak üretilmektedir.
357

 Yerli kadının geri kalmıĢlığı üzerine inĢa edilmiĢ olan 

bu indirgemeci anlatıda, yerli kadının kendine ait yaĢamı yok sayılarak, farklılığı 

sömürünün temel nedeni olarak görülmektedir. Kolonyal söylemin epistemolojik 

stratejileriyle üretilen sözde geri kalmıĢlık iddiası bütüncül olarak sömürülen bir yerli 

kadın kategorisi varsaymakta ve her toplumda var olan cinsiyetçi uygulamalar 

üzerinden “ortalama bir Üçüncü Dünya kadını” yaratılmaktadır. Yaratılan bu kadın, 

“cinselliği bastırılmıĢ” ve “cahil, fakir, eğitimsiz, geleneklerine bağlı, evine bağlı, aile 

odaklı, mağdur edilmiĢ” olarak resmedilmekte ve Batılı tahayyülde ancak önüne gelen 
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sıfatlarla anlam kazanmaktadır.
358

 Evrensel değerlerle uyuĢması imkânsız olan yerli 

kadın imajı sayesinde Batılı kadın bir norm olarak kurulmaktadır. Fakat yaratılan bu 

yerli kadın imajının yalnızca Doğu‟ya özgü bir durum olmadığı gözden 

kaçırılmaktadır.
359

 Patriyarkal iliĢkilerle Ģekillenen cinsel farka dayalı iktidar iliĢkisi her 

toplumda farklı Ģekillerde varlığını sürdürmesine rağmen, Batılı bakıĢ cinsiyetçi 

uygulamaları yalnızca Doğulu toplumlarla sınırlandırarak yerli kadını dezavantajlı 

konuma itmektedir.  

Bu nedenle yapısalcılık sonrası feminist eleĢtiri, kuramsal tartıĢmasını, liberal 

feminizmin sözde evrenselcilik iddialarını reddeden ve ırk, sınıf, etnisite temelli 

farklılıklara yoğunlaĢarak renkli ırktan kadınların deneyimini de içeren bir zemin 

üzerine inĢa etmiĢtir. Örneğin postmodern feministler, sosyal bilimlerin tekçi kategorik 

iddialarına karĢı çıkarak bu kategorilerin ürettiği iktidar iliĢkilerine yönelmiĢlerdir. 

Buna göre, büyük anlatılar aracılığıyla ĢekillenmiĢ olan bu kategorilerin temel 

yapılanma mantığı evrenselliği kontrol altına alarak doğaya hükmetmektir.
360

 

Aydınlanmacı retoriğin sürdürdüğü bu iktidar iliĢkisi liberal feminist kuramın 

evrensellik iddialarında da ortaya çıkmakta ve çoğu zaman evrensel kategorilere dâhil 

olamayanların deneyimlerinin bastırılmasıyla sonuçlanmaktadır.
361

 Dolayısıyla, liberal 

feminizmin evrensellik iddiaları yalnızca beyaz, Batılı, orta sınıf kadınları referans 

alarak özcü ve indirgemeci bir yapı sunmaktadır. Feminist eleĢtirinin odak noktası 

yalnızca Batılı, beyaz, orta sınıf kadının deneyimleri değil, renkli ırktan kadınların 

sömürülme deneyimlerini görünmez kılan tekil anlatıların ürettiği bütünleĢtirici 

kategorilerdir. Liberal feminizm akla ve ilerlemeye dayalı evrenselciliğinin eleĢtirisi de 

bütünleĢtirici kategorilere karĢı çıkıĢı temsil etmektedir. Haraway‟in de ifade ettiği gibi, 
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“oryantalizm, politik ve semiyotik olarak yapıbozuma uğratıldıkça Batı‟nın kimlikleri, 

feministlerinkiler de dâhil olmak üzere istikrarsızlaĢmaktadır.”
362

 Büyük anlatılara 

yönelik bu giriĢim aynı zamanda Batı‟nın ötekine dayattığı gerçeklikleri de yapıbozuma 

uğratarak Batılı kimlikleri muğlaklaĢtırmaktadır. 

Benzer Ģekilde, postkolonyal feminist eleĢtiri de yerli kadını bir bütün olarak 

ezilenler kategorisine yerleĢtirmeye çalıĢan yaklaĢımlara karĢı çıkıĢı temsil 

etmektedir.
363

 Yerli kadını ezilenler kategorisi olarak inĢa etmek cinsiyetçilikle 

ırkçılığın iĢbirliği içerisinde olduğu bir kolonyal müdahalenin göz ardı edilmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Bu kolonyal müdahalede yerli kadının özne statüsü yoktur; kadın 

ancak ezilenler kategorisinde yer aldığı sürece bir anlam ifade etmektedir.
364

 Örneğin 

sosyal, siyasal, kültürel ya da sınıfsal birçok farklılığı bulunmasına rağmen dünyanın 

farklı bölgelerinden kadınları Ortadoğulu, Latin Amerikalı, Asyalı ya da Afrikalı olarak 

geri kalmıĢ Üçüncü Dünya kategorisinde birleĢtirmek kolonyal bir temsil sistemine 

dayanmaktadır.
365

 Hâlbuki geri kalmıĢ olarak adlandırılan her ülke benzer patriyarkal 

iliĢkiler ve aile yapılarına sahip olmadığı gibi bu ülkelerde yaĢayan her bir kadın da 

benzer sınıfsal ya da kültürel özdeĢliğe sahip değildir. Dolayısıyla, yerli kadının 

öznellik deneyimlerini yok sayarak kadınları yekpare bir ezilenler kategorisine 

indirgeyen Batılı feminist proje aynı zamanda cinsiyet normları hiyerarĢisinin de 

temelini oluĢturmaktadır.  

Kolonyal söylemde, dıĢarıdan gelen kendini yerli olandan ayırdığı ölçüde 

kıymetli anlamlarını kurabildiği gibi emperyal feminist bir projede de Batılı kadın 
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kendini geri kalmıĢ yerli kadından ayırabildiği sürece özne olarak kurabilmektedir.
366

 

Batılı kadının muktedir özne konumu özne ile öteki arasında olduğu gibi Üçüncü Dünya 

kadınları aracılığıyla yaratılan sözde farkla sağlanmaktadır. Batılı kadının özgür olduğu 

inancı, öteki olarak kurulan yerli kadının geri kalmıĢlığına bağlıdır. Bu durumda, Batılı 

kadın yalnızca kendi toplumunun norm-dıĢı olanı iken; yerli kadın bütün bir evrensel 

dünya sistemin dıĢındadır. Uluslararası normlarının pasif alıcısı olarak görülen yerli 

kadının tek iĢlevi özne-ben‟in özgür, özerk ve kendinden menkul özne konumunu 

yeniden kurarak onu evrensel kılmaktır. Dolayısıyla dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

cinsel farka dayalı sözde ayrım Aydınlanmacı hümanist söylemin yerli kadını geri 

kalmıĢ, eğitimsiz, cahil olarak gören aydınlanmacı anlatılarıyla sürdürülmektedir. 

Cinsiyet normları hiyerarĢisi ise geri kalmıĢ yerli kadın retoriğiyle üretilen üstün ile 

aĢağıdan olan ikiliği aracılığıyla anlam kazanmaktadır.  

 

3.3 Kolonyalizm ve Cinsiyet Normlarının Abjectleştirilmesi 

 

Özne-ben ile öteki arasına çektiği sınır çizgileriyle bir anlamlandırma ve 

kimliklendirme süreci olarak iĢleyen temiz/kirli ikiliği, dıĢarıdan gelen ile yerli olan 

arasında öngördüğü hiyerarĢik iliĢkiyi cinsel farkın inĢası yoluyla yerli kadın üzerinde 

de sürdürmekte ve böylece yerli kadını aĢağıda olan konumuna yerleĢtirmektedir. Tıpkı 

özne-ben ile öteki arasında olduğu gibi, yerli kadına ait olan da kolonyal öznenin sınır 

çizgilerini tehdit eden bir nesne olarak dıĢarıdan gelen için bir içerisi/dıĢarısı paradoksu 

yaratmakta ve bu paradokstan kurtulmak adına yerli kadına ait olan, kolonyal öznenin 

gözünde, dıĢlanması gereken bir ötekiliği temsil etmektedir. Özne-ben‟in kendi varlığını 

ben-olmayan‟ı ile kurmasına yarayan yerli kadının mutlak ötekiliği, kolonyal özneye ait 
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bilgiyi, deneyimleri ve hakikatleri sağlamlaĢtırarak dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

farkı ortaya koymaktadır. Buradaki kuruluĢ yöntemi yerli kadını ötekileĢtirmek, “yani 

onu bir merak, mucize ve dıĢsal bir hedef veya tehdit nesnesine dönüĢtürmektir.”
367

 

Öteki‟nin abjectleĢtirilmesi üzerine inĢa edilmiĢ olan bu kolonyal söylem, dıĢarıdan 

gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini, merkezine yerli kadını ve ona ait 

pratikleri koyduğu bir sömürge projesiyle devam ettirmektedir. Tüm dünyadan 

kadınların deneyimlediği cinsel farka dayalı abjectleĢtirme siyaseti, yerli kadın söz 

konusu olduğunda ırkçı politikalarla ve çoğu zaman yerli kadına ait geleneksel 

normların yok sayılmasıyla birleĢerek sömürü iliĢkilerini sürdürmektedir.  

Cinsel farkın inĢası yoluyla özne/nesne ikiliğine eklemlenmiĢ olan cinsiyet 

dikotomisi, yerli kadın normlarının abjectleĢtirilmesi için kullanıĢlı bir epistemoloji 

üretmektedir. Anne McClintock‟ın da ifade ettiği gibi, abjection, kolonyal düĢünceyle 

var olan iliĢkiselliğiyle dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iktidar iliĢkisinin ortaya 

çıkarılmasında önemli bir paya sahiptir. McClintock‟a göre, abjection, “modern 

endüstriyel emperyalizmin bir paradoksudur; çünkü köleler, fahiĢeler, 

sömürgeleĢtirilenler, ev iĢçileri, deliler, iĢsizler” gibi abjectleĢtirilip modernliğin dıĢına 

itilen gruplar, endüstriyel emperyalizmin bir yandan dıĢladığı bir yandan da onlarsız 

yapamayacağı kitleyi oluĢturmaktadır.
368

 Fakat McClintock‟a göre, ırksal ya da cinsel 

olarak abjectleĢtirme siyasetini deneyimleme Ģekilleri birbirinden farklılık 

göstermektedir. Örneğin, “siyah Güney Afrikalı kadınların erkeklerin gereksiz ekleri 

olarak tanımlanmasını ya da onların beyaz ulusal anlatıdan dıĢlanmalarını” yalnızca 

arkaik anne korkusuyla açıklamak ırkçılığın yansımalarını gözden kaçırmaktadır.
369

 

Dolayısıyla, abjectleĢtirip dıĢa atma edimi kolonyal bir durumda hem ırkçı hem de 

cinsiyetçi bir ön kabulle birleĢerek cinsel farka dayalı hiyerarĢik iktidar iliĢkisini 
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sürdürmektedir. Siyah kadınların kendi yaĢamına ait idrak edilemez gücü dıĢarıdan 

gelen kolonyal öznenin istikrarlı yapısını bozmakta ve böylece siyahın öznelliğini inkâr 

etme gücü nevrotik bir hâl almaktadır.
370

  

AbjectleĢtirilerek özne olma durumunun dahi dıĢına itilen yerli kadın, ancak 

bakan/bakılan ikiliğinin dıĢarıdan gelene bahĢettiği muktedir konum ile anlam 

kazanmaktadır. DıĢarıdan gelenin bakıĢı olmaksızın var-olamayan yerli kadın, var-

olmadığı yerden konuĢur ve görünür kılınarak kendisinin varlığını inkâr eden ırkçı, 

maskülen bakıĢın sapkın tatminini yok etmektedir.
371

 DıĢarıdan gelenin muktedir 

konumunun sağladığı röntgenci bakıĢ, yerli kadına ait olanı dıĢarı atılması gereken kirli 

bir ötekilik olarak sabitlemektedir. Fakat yerli kadının var-olmadığı konumdan ortaya 

koyduğu bakıĢ, hem cinsel farkın sabitliğine yönelik röntgenci arzuyu hem de ırkçı 

stereotiplere yönelik fetiĢist arzuyu hayal kırıklığına uğratarak
372

 dıĢarıdan gelenin 

muktedir konumunu ve bakan/bakılan ikiliğini altüst etmektedir. Bu altüst ediĢ hem 

yerli kadının hem de yerli kadına ait olan normların abjectleĢtirilip dıĢarı atılması 

gereken bir kirlilik olarak imlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Örneğin; yerli kadına ait 

olan bir simge olarak peçe, dıĢarıdan gelen ile yerli kadın arasına çektiği sınır 

çizgileriyle kolonyal öznenin denetleyici/kontrol edici bakıĢını geçersiz kılan abject bir 

nesneyi temsil etmektedir. Yeğenoğlu‟nun da ifade ettiği gibi peçe, “basitçe 

hoĢlanılacak ya da hoĢlanılmayacak, iyi veya kötü bir kültürel alıĢkanlığın veya 

kimliğin göstergesi” değil, “ötekinin görünmez gücüyle büyülenen özne için bir 

dıĢsallık, bir hedef veya tehdit oluĢturan”
373

 sınır üretici performatik bir simgedir. Bu 

durumda yerli kadının örtünmesi dıĢarıdan gelenin kolonyal özne konumunu 

sarsan/bozan bir baĢkalık deneyimi sunmaktadır.  
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Peçenin gizemi altındaki yerli kadın sömürgecinin gözetleme fantezisini 

imkânsız kılan bir görünmezliğe sahiptir. Örtünmenin yerli kadına sağladığı bu 

görünmezlik alâmeti sömürgeci için potansiyel bir tehdit oluĢturmaktadır. Örneğin; 

sömürgeci için görünmezliğin arkasına saklanmıĢ bir intihar bombacısıdır örtülü 

kadın.
374

 Bu nedenle örtünme eylemi kadını gizlemekle kalmaz aynı zamanda ona 

politik bir konum da kazandırır. Fanon‟un da ifade ettiği gibi, kolonyal öznenin 

Cezayirli kadının peçesini açma arzusu yalnızca peçenin direniĢ sembolü olmasıyla 

alakalı değildir. Sömürgecinin gözünde peçe, dıĢarıdan gelenin denetleme ve kontrol 

etme fantezisini altüst eden bir mücadele aracıdır.
375

 Dolayısıyla sömürgeci için 

Cezayir‟i ele geçirmek öncelikle Cezayirli kadını ele geçirmekle, örtüsünü açıp onu 

görünür kılmakla iliĢkilidir. Bu durumda peçeli kadın dıĢsal bir hedeftir. Cezayirli 

direniĢçileri kontrol altına almak için kadının gizlenme aracı olan peçenin kaldırılması 

gerekmektedir.
376

 Çoğu zaman kadını kontrol etmek için kullanılagelen peçe, Cezayir 

örneğinde, bu denetleyici sınırları aĢarak direniĢin bir sembolü olmuĢ ve böylece 

Fransız sömürgecinin gözünde “paranoyak gözetleme ve sorgulamanın” abject 

nesnesine dönüĢmüĢtür.
377

 Bir direniĢ sembolü olarak peçe, kolonyal öznenin muktedir 

konumunu sarsarak dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki bakan/bakılan iliĢkisini altüst 

etmiĢtir.  

Peçe aynı zamanda, cinsiyetlendirilmiĢ bedenleri birbirinden ayırabilmek için 

son derece performatif bir iĢlevsellik sunmaktadır. DıĢarıdan gelen için örtülü bir kadın, 

diğer bütün temsillerin ve öznellik deneyimlerinin ötesinde, Doğulu erkeklerin baskı ve 

tahakkümü altında ezilen geri kalmıĢ kadın imajını temsil etmektedir. Örneğin; bir 

erkeğin Müslüman olup olmadığı ilk karĢılaĢmada anlaĢılamasa bile örtülü bir kadın 
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dıĢarıdan gelenin dikkatini hemen cezbederek geri kalmıĢ Arap dünyasının simgesi 

olarak imlenir.
378

 Peçeli kadın artık zorla örtülmüĢ, kamusallığı elinden alınmıĢ ve 

dinsel pratiklerin cinsiyetçi yapısıyla ezilmiĢ biri olarak yerli halkların gerici yapısını 

ortaya çıkaran ikonik bir semboldür. DıĢarıdan gelenin gözünde peçe bütün toplumsal, 

kültürel ya da geleneksel pratiklerin ve dinî riteüellerin ötesinde yerli kadının geri kalma 

sebebidir. 19. yüzyılda Mısırdaki Musevi, Hristiyan ya da Müslüman kadınların hemen 

hepsi örtülü olduğu hâlde Ġngilizler Müslüman kadınların geri kalmıĢlığını yalnızca 

örtünme pratiğiyle birleĢtirerek emperyal müdahalesini peçeli kadını özgürleĢtirme 

üzerine inĢa etmiĢtir.
379

 Dolayısıyla peçe, kolonyal söylemde, yerli kadının sosyal ve 

siyasal konumundan daha fazla yer tutmakta ve geri kalmıĢ peçeli kadını erkeklerin 

boyunduruğundan kurtarma söylemi kolonyalizmin medenileĢtirme projesiyle 

birleĢmektedir.
380

 Bu hâliyle peçenin Batılı bakıĢ için temsil ettiği anlam, kadınların 

örtünmesinin ötesinde, yerli halklara dair stereotipik bilgi birikiminin bütününe denk 

gelmektedir. Peçeli kadın geri kalmıĢ Doğu‟nun da temsilidir. 

Hem arzulanan hem de korkulan bir nesne olarak yerli kadın sömüren ile 

sömürülen arasındaki bilgi-iktidar iliĢkisini kuran bir ötekiliği temsil etmektedir. 

Kolonyal bir özne olan Batılı beyaz erkeğin evrensel bir norm olarak kurulabilmesi 

ancak fantazmatik bir arzu nesnesi olarak görülen cinsel, etnik ya da kültürel 

farklılıkların abjectleĢtirip dıĢarı atmasıyla mümkün olabilmektedir. Aydınlanmacı 

modern epistemenin kadını evrenselin dıĢına itip Batılı beyaz erkeği norm olarak 

kurması, kolonyal bir bağlamda ırkçılıkla birleĢerek yerli kadını norm-

dıĢılaĢtırmaktadır. Bunun en temel örneği Spivak‟ın “beyaz adamların, kahverengi 

kadınları kahverengi erkeklerden kurtarması”
381

 olarak ele aldığı Sati geleneğinin 

Britanyalılar tarafından ilgasında ortaya çıkmaktadır. Kolonyal müdahalenin ırkçı ve 
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cinsiyetçi modern epistemesini Batılı bir hayırseverlik adına görünmez kılmak dıĢarıdan 

gelen ile yerli arasındaki farkı meĢrulaĢtırmakla mümkün olmaktadır. Burada da Hintli 

dul kadınların, kocalarının ölümü üzerine, kendi hayatlarına son vermesi geleneğinin 

yasal bir düzenlemeyle ortadan kaldırılması iddia edildiği gibi yerli kadını 

özgürleĢtirmemiĢ, aksine yerli kadının özne konumunu yok sayarak onu 

sessizleĢtirmiĢtir. Kolonyalizmin üstlendiği iyi toplum yaratma rolü Sati örneğinde yerli 

kadını koruma düĢüncesinde karĢılık bulmuĢtur. Fakat Spivak‟ın da ifade ettiği gibi, 

kadını sözde özgürleĢtiren bu koruma rolü ikiyüzlü ataerkil stratejinin bir sonucudur.
382

 

Sati geleneği, Batılı beyaz erkek için, cinsiyetlendirilmiĢ madunun inĢasında kullanıĢlı 

bir araca dönüĢmüĢtür. Sati‟nin ritüellikten çıkartılıp cinayetle iliĢkilendirilerek suç 

olarak yasalaĢtırılması, kadın olarak inĢa edilen cinsiyetli özneyi kurtarılması gereken 

mağdur nesne konumuna yerleĢtirmiĢtir.
383

  

Toplumsal ve siyasal yaĢamı yalnızca aklın önceliğine dayalı bir rasyonellikle 

iliĢkilendiren modern özne için yerlinin yaĢamı, toplumsal ve siyasal iliĢkileri, kültürü 

ve geleneği irrasyonel ve batıl inançlara dayalı hurafelerle dolu bir geri kalmıĢlığı temsil 

etmektedir. DıĢarıdan gelen için yerliye ait cinsiyet iliĢkileri de benzer Ģekilde batıl 

inançların ürettiği irrasyonelliğin ve tahakküm iliĢkilerinin bir temsilini sunmaktadır. 

Sati geleneğinin mağdur özneleri olarak dul kadınların çektiği acıların ve yerli 

normların zalimliğinin hikâyelendirilmesi Britanya sömürgeci yönetiminin bir 

medeniyet ölçütü olarak ortaya koyduğu kadın hakları söylemiyle paralellik 

içerisindedir.
384

 Modern toplumu lekeleyen bir geri kalmıĢlık olarak Sati‟nin Hintli 

kadınlara çektirdiği acıları gün yüzüne çıkartmak ise Avrupalı modern öznenin 

hayırsever hassasiyetini ortaya koymaktadır.  
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Kendi aĢkın konumundan kadınlara yapılan baskı ve tahakkümü gözlemleyen 

modern özne iyilik adına acı çeken kadınları kurtarmaya giriĢir. Akıl sahibi bilen özne, 

akıldıĢı geleneklerin yarattığı zulmü evrensel insanlık normları adına dıĢlanması 

gereken bir pratiğe dönüĢtürür. Aklın önderliğinde hareket etmeyen yerli (tıpkı Sati‟de 

olduğu gibi) bu tutumuyla evrensel insanlık normlarını kirletmiĢtir. Bu durumda dul 

kadınların zalim erkeklerden kurtulması yalnızca kolonyal öznenin hayırseverliğine 

bağlıdır. Yerli kadınların dıĢarıdan gelen erkekler tarafından korunması iddiasının 

yarattığı epistemik Ģiddet hem yerli olanın sessizleĢtirilmesinde hem de kolonyal 

müdahalenin cinsiyetçi konumunun açığa çıkarılmasında kendisini açıkça ortaya 

koymaktadır. Fakat acı çeken kadınlar kategorisinin yaratılması aynı zamanda acı çeken 

kadınları kurtarmak için üretilen emperyal müdahaleyi de meĢrulaĢtırmaktadır. 

Dolayısıyla, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki iktidar iliĢkisi ırkçılığın ve 

cinsiyetçiliğin bir arada iĢlediği iç içe geçmiĢ bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Yerli olanın her ne olursa olsun dıĢarıdan gelene benzeyemeyecek olması ya da 

diğer bir ifadeyle yerli olanın dıĢarıdan gelene göre var olan heterojenliği, yerli olanın 

kendi temsiliyetini önlemekte ve onu konuĢamaz kılmaktadır. Spivak‟ın da ifade ettiği 

gibi, dıĢarıdan gelenin ürettiği bilgi-iktidar iliĢkisinin dıĢında kalan madun konuĢamaz, 

konuĢsa dahi sesi duyulamaz ve özne konumu yok sayılarak iktidarın sınırlarının dıĢına 

itilir.
385

 Yerli olanın kadın olma durumunda ise cinsel farka dayalı abjectleĢtirme 

kolonyal ve patriyarkal iliĢkiler üzerinden iki yönlü iĢler ve kadının öznelliği tamamen 

yok sayılır. ModernleĢme teorilerinin bir ritüeli hâline gelen yerli kadının gelenek, 

kültür, inanç ve yaĢayıĢını geri kalmıĢlığın simgesi olarak sunmak, yerli kadının kendi 

varlığını kendi diliyle ortaya koyamayacağı fikrine dayanmaktadır. Yerli kadının 

öznelliğini manipüle eden bu giriĢim, yerli kadını otantik bir tarih anlatısı içerisine 

hapsederek oryantalist söylemin kullanıĢlı bir nesnesine dönüĢtürmektedir.  
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Bu durumda, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini 

görmezden gelerek yerli olanın otantik çeĢitliliğini duyurmaya yönelik Batılı liberal 

hassasiyet, yerli olanı özgürleştirmemekte, aksine, dıĢarıdan gelenin muktedir özne 

konumunu yeniden kurarak hiyerarĢik iliĢkinin sürdürülmesine yaramaktadır. Üstün bir 

kolonyal bakıĢla yerli olana aitmiĢ gibi sunulan otantik ve geleneksel kültürel çeĢitliliği 

yaĢatma söylemi, hiyerarĢik iliĢkinin yarattığı bakan/bakılan ikiliğinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmakta ve dıĢarıdan gelen ile yerli olan arasındaki hiyerarĢik iliĢkiyi 

güçlendirmektedir. Dolayısıyla, madunun tarihinin yok sayıldığı kolonyal bir bağlamda 

kadın olarak madunun konuĢma imkânı tamamen elinden alınmaktadır.
386

 

 

                                                           
386

 Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, s. 284. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE CİNSİYET REJİMİNİN İNŞASI 

 

 Bu bölümün amacı yukarıda anlatılan hiyerarĢileri ve abjectleĢtirme siyasetini 

BM Cinsiyet Rejimi örnek olayı üzerinden ele almaktır. BM‟nin kurumsal 

görünümünde ve iĢleyiĢ mekanizmalarında var olan hiyerarĢiler ve örgütün kolonyal 

geçmiĢ ile kurduğu bağ doğrudan BM cinsiyet rejiminin inĢasına da yansımıĢtır. 

Egemenlik, iç iĢlerine karıĢmama ya da kendi kaderini tayin etme gibi birçok evrensel 

normun uygulanıĢında BM, kısmen güçlünün tarih yazma yeteneği aracılığıyla, 

eĢitsizliklerin yeniden üretilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bunun temel nedeni ise 

kolonyal tahayyülün ve bunun kurumsal taĢıyıcısı olan BM‟nin sömürgeci pratikler 

üretme etkisinin henüz sona ermemiĢ olmasıdır. Uluslararası bir örgüt olan BM, 

kolonyal pratikleri devam ettirerek küresel hiyerarĢileri sürdürmektedir. Bu nedenle 

BM‟nin çağdaĢ dünyadaki rolü kolonyal süreçlerle kurulan iktidar iliĢkilerinde 

yatmaktadır. Bu hiyerarĢik iliĢki BM‟nin cinsiyet rejiminin inĢasında da ortaya 

çıkmaktadır. Cinsiyet rejiminin hem üretilmesi hem de küreselden yerele yayılması 

süreçleri yerli halkların taleplerini görünmez kılan yukarıdan aĢağıya hiyerarĢik bir 

iliĢki olarak iĢlemiĢtir. Özellikle Kadınların On Yılı projesi ve bu dönemde yapılan 

küresel ölçekli konferanslar BM‟nin eĢitlik temelli cinsiyet rejimi gündemiyle küresel 

kadın hareketinin kolonyalizmi, neo-kolonyalizmi, apartheid rejimleri, ırkçılığı ve 

küresel sömürü iliĢkilerini merkeze alan gündemi arasındaki farklılıkları açığa 

çıkarmıĢtır. Bu bölüm kapsamında ilk olarak, BM‟nin kurumsal görünümünde ve iĢleyiĢ 

mekanizmalarında var olan hiyerarĢik iktidar iliĢkisi ele alınacak, ardından örgütün 

evrensel olduğu iddia edilen normlarının ikilikler ve hiyerarĢiler üretmedeki rolüne ve 

son olarak da BM cinsiyet rejiminin inĢasına bakılacaktır. 
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4.1 Kolonyal Bir Özne Olarak Birleşmiş Milletler  

 

II. Dünya SavaĢı'nın ertesinde “bir insan ömrü içinde iki kere beĢeriyete tarif 

olunmaz acılar yükleyen harb belasından, geleceğin nesillerini korumak”
387

 amacıyla 

kurulan BM, günümüzde 193 üyesiyle birlikte, uluslararası siyaseti belirlemede en etkili 

uluslararası örgütlerden bir tanesidir. 1945 yılında San Francisco Konferansı‟nda 

imzalanan ve BM‟nin kuruluĢ metni olarak kabul edilen BirleĢmiĢ Miletler 

AndlaĢması‟na göre, örgütün temel kuruluĢ amacı, “(i) milletlerarası barıĢı ve güvenliği 

muhafaza etmek (…), (ii) milletlerarasında, milletlerin hak eĢitliği prensibine ve kendi 

mukadderatlarını kendilerinin tayin hakkına saygı üzerine kurulmuĢ dostane 

münasebetler geliĢtirmek ve dünya barıĢının sağlamlaĢtırılması için elveriĢli her türlü 

diğer tedbirleri almak, (iii) ekonomik, sosyal, fikrî ve insanî mahiyetteki milletlerarası 

davaları çözerek ve, ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına 

ve ana hürriyetlerine karĢı saygıyı geliĢtirerek ve teĢvik ederek, milletlerarası iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek, ve (iv) milletlerin bu müĢterek amaçlara doğru sarf ettikleri gayretlerin 

ahenkleĢtiği bir merkez olmaktır.”
388

  

Bu kurucu metin açıkça BM‟yi barıĢa, temel insan haklarına ve özgürlüklere 

dayalı bir uluslararası örgüt olarak tanımlamaktadır. Özellikle “ırk, cins, dil veya din 

farkı gözetmeksizin” herkesin insan haklarından faydalanması gerektiğinin 

vurgulanması, örgütün dünya halkları arasında eĢitlik temelli bir iliĢkinin 

kurulabilmesine yönelik amacını ortaya koymaktadır.
389

 Dolayısıyla iki savaĢ arası 

dönemde dünya siyasetine hâkim olan istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak ve 

uluslararası sistemi düzenleyecek normları üretmek amacıyla kurulan BM,
390

 savaĢ 
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sonrası dönemde küresel iĢbirliğine ve bütün dünya halklarının temsiline dayalı modern 

bir uluslararası sistem kurma arzusunu temsil etmektedir. BM‟nin kuruluĢ amacına dair 

bu tarihsel anlatı örgütün meĢruiyet zeminini de oluĢturmaktadır.  

Fakat bu ana akım anlatı, kolonyal iktidar iliĢkilerinin uluslararası örgütlerin 

karakterini ve yapısını Ģekillendirmedeki rolünü göz ardı etmektedir. Hâlbuki BM 

kolonyal geçmiĢin yarattığı hiyerarĢik iliĢkinin uluslararası örgütlenme biçimini temsil 

etmektedir. Dolayısıyla BM‟yi, uluslararası konsensüsle kurulmuĢ özgün bir yapı olarak 

değil de kronolojik öncülü olan Milletler Cemiyeti‟nin (MC) bir devamı olarak ele 

almak BM‟ye dair bu ana akım anlatıyı geçersiz kılmaktadır.
391

 Tıpkı BM gibi temel 

amacı “uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmek ve uluslararası barıĢ ve güveni sağlamak” olan 

MC, I. Dünya SavaĢı‟nı kazanan kolonyal devletlerin hâkimiyeti altında, Versailles 

AntlaĢması‟nın bir parçası olarak, 10 Ocak 1920‟de kurulmuĢtur.
392

 Fakat örgüt daha 

kuruluĢundan itibaren, Avrupalı devletlerin kolonyal geçmiĢle olan iliĢkisini devam 

ettirmede kullanıĢlı bir araç olmuĢ ve emperyal güçlerin hiyerarĢik iktidar iliĢkilerine 

dayalı egemenliğini sürdürmede kilit bir rol oynamıĢtır.
393

 Kolonyal geçmiĢe dayanan 

bu hiyerarĢik iliĢki öncelikle örgütün kurumsal yapısında kendisini göstermiĢtir. 

Örgütün yürütme organı olarak kabul edilen Konsey‟in dört daimî üyesi (Ġngiltere, 

Fransa, Ġtalya ve Japonya) aynı zamanda I. Dünya SavaĢı‟nın galibi olan kolonyal 

devletlerdir.
394

 SavaĢ galibi kolonyal devletlerin kontrolü altındaki Konsey‟in bu 

kurumsal görünümü uluslararası siyaseti belirleyen hiyerarĢik yapıyı da ortaya 

koymaktadır.  
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Ayrıca MC tarafından savaĢ sonunda yenilgiye uğrayan devletlerin eski 

sömürgelerinin idaresi için manda sistemi kurulmuĢtur. Milletler Cemiyeti 

SözleĢmesi‟nin 22. maddesine göre “…modern dünyanın zorlu koĢulları altında henüz 

kendi ayakları üzerinde duramayan halkların yaĢadığı kolonilere ve topraklara” 

uygulanmak üzere “…kaynakları, tecrübeleri veya coğrafî konumları nedeniyle bu 

sorumluluğu en iyi Ģekilde üstlenebilecek… ileri ülkelere”
395

  vesayet yetkisi tanınmıĢ 

ve MC‟nin kolonyal geçmiĢ ile kurduğu iliĢki hukuksal bir pratiğe dönüĢtürülmüĢtür. 

MC‟nin buradaki temel argümanı tembel ve geleneksel toplumlarını yetenekli ve 

modern toplumlara dönüĢtürmek için gerekli özveriye sahip olmayan yerli halkları 

uluslararası denetim altına alarak onları geliĢtirmek ve medenileĢtirmektir.
396

 Kolonyal 

pratiklerin bir devamı olan medenileĢtirme misyonu ve buna eĢlik eden ilerleme ve 

kalkınma fikri, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iliĢkinin sürdürülmesinde 

baĢat bir rol oynamıĢtır. Dolayısıyla MC‟nin öngördüğü manda sistemi, doğrudan 

sömürge yönetimi düzenlemesinden, kalkınma fikri aracılığıyla dolaylı bir sömürge 

yönetimi sistemine geçiĢi temsil etmektedir. MC açıkça kolonyal geçmiĢe dayanan 

manda sistemini meĢrulaĢtırarak uluslararası sistemi hiyerarĢik bir yapı olarak yeniden 

kurgulamıĢtır.  

MC'nin kurumsal yapısına iĢlemiĢ olan bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, doğrudan 

BM‟nin örgütsel yapısına ve iĢleyiĢine de taĢınmıĢtır. Her ne kadar BM AndlaĢması‟nın 

2. maddesi örgütün egemen eĢitliği
397

 normu üzerine inĢa edildiğini öne sürse de 

BM‟nin kurumsal görünümü üye devletler arasında hiyerarĢik bir iliĢki öngörmektedir. 

Örgütün uluslararası barıĢı ve güvenliği sağlama görevini yerine getirme ile yetkili olan 

Güvenlik Konseyi‟nde ABD, Ġngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin‟e tanınan daimî 
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üyelik ve veto yetkisi
398

 BM‟nin örgütsel yapısındaki hiyerarĢik iliĢkiyi açıkça ortaya 

koymaktadır. Henüz örgütün kuruluĢ aĢaması olan San Francisco Konferansı‟nda, beĢ 

daimî üyeye tanınan veto yetkisine diğer üyeler tarafından itiraz edilmiĢ ve yaĢanan 

tartıĢmalar üzerine BM, üye devletleri “küçük güçler” (the smaller power) ile “beĢ 

büyük” (big five) olarak ikiye ayırarak
399

 veto yetkisinin büyük güçlere verilmesinin 

gerekliliğini savunmuĢtur. BeĢ büyük olarak adlandırılan devletler ile dünyanın geri 

kalanı arasında öngörülen bu hiyerarĢi, tarihsel arka plândaki kolonyal geçmiĢi temsil 

etmektedir. Bu geçmiĢ sayesinde BM, dünya barıĢının yalnızca bu beĢ büyük ile 

sağlanabileceğini savunabilmekte ve hatta veto yetkisinin örgüt içinde eĢit temsil 

gücünü zedelemeyeceğini öne sürerek
400

 kolonyal iliĢkiyi göz ardı edebilmektedir. 

Bunun temel nedeni ise kolonyal geçmiĢin bu beĢ büyük devlete verdiği tarihsel öz 

güvendir. Daha en baĢından üyeleri arasında hiyerarĢik bir iliĢki öngören BM, dünya 

siyasetinde yarattığı bu ikilik nedeniyle hiçbir zaman evrensel bir yapı oluĢturamamıĢtır. 

BM‟nin kurumsal yapısındaki bu hiyerarĢik iliĢki kolonyal geçmiĢin devam ettiğini 

göstermektedir.  

BM tarafından daha önce MC‟nin manda yönetimi altında bulunan toprakların 

“idare ve murakabesi” için uluslararası bir vesayet rejimi kurulmuĢtur. Buna göre 

vesayet rejiminin temel görevi, vesayet altındaki halkların “siyasî, ekonomik ve sosyal 

ilerlemesini ve eğitiminin geliĢmesini kolaylaĢtırmak” ve bu halkların “kendi 

kendilerini idare kabiliyetine veya bağımsızlığa doğru tedrici geliĢmelerini” 

sağlamaktır.
401

 BM‟nin kurduğu vesayet rejimine dâhil edilecek devletler ise “(i) hâlen 

manda altında bulunan ülkeler; (ii) Ġkinci Dünya Harbi neticesinde düĢman devletlerden 

ayrılabilecek ülkeler; (iii) idarelerinden sorumlu devletlerce, isteyerek bu rejime tâbi 
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kılınan ülkeler” olarak tespit edilmiĢtir. AndlaĢma‟nın 78. maddesine göre BM üyesi 

olan ülkelere ise “bunlar arasındaki münasebetlerin temeli eĢit egemenlik prensibine 

saygı[lı] olmak gerektiği”
402

 için vesayet rejimi tatbik edilmeyecektir. Dolayısıyla 

BM‟nin kuruluĢ felsefesini belirleyen egemen eĢitlik ilkesi yalnızca BM tarafından eĢit 

ve özgür kabul edilen devletler için bir norm niteliği kazanmıĢ ve vesayet rejimi 

altındaki devletler için geçerliliğini yitirmiĢtir. Ayrıca vesayet rejimini denetlemek için 

örgüt üyelerinden oluĢan Vesayet Konseyi kurulmuĢtur. Tıpkı sömürge yönetimi 

komiserlikleri gibi iĢleyen bu konseyin temel görevi “vesayet altındaki her ülke 

ahalisinin siyasî, ekonomik ve sosyal alanlarla eğitim alanındaki ilerlemeleri 

hakkında”
403

 raporlar düzenleyip vesayet altındaki ülkelerin ilerleme sürecini takip 

etmektir. Yerli halkların geliĢimini izlemek ve sağlamak için kurulan vesayet konseyi 

açıkça örgütün kolonyal geçmiĢin yerli halkları medenileĢtirme politikasıyla kurduğu 

bağı ortaya koymaktadır. 

BM‟nin kurumsal görünümünde ve iĢleyiĢ mekanizmalarında var olan kolonyal 

geçmiĢe dayalı bu hiyerarĢik iliĢki BM normlarının iĢleyiĢinde de varlığını 

sürdürmektedir. BM sisteminin kurucu felsefesi olarak kabul edilen ve küresel bir 

konsensüsle oluĢturulduğu düĢünülen uluslararası normlar aynı zamanda örgütün 

meĢruiyet zeminini de oluĢturmaktadır.
404

 Bu normların temelinde ise Aydınlanma 

düĢüncesinden miras alınan evrensellik vardır. BM uluslararası sistemin normatif 

yapısının inĢasında sahip olduğu norm üreticisi ve taĢıyıcısı rolüyle evrensel bir 

devletler koalisyonu olarak tanımlanmaktadır.
405

 Fakat kuruluĢundan itibaren sınırlı 

iktidar iliĢkilerinin Ģekillendirdiği BM, kolonyal geçmiĢten miras aldığı hiyerarĢileri 
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devam ettiren yapısıyla Avrupa-merkezci bir örgütlenme biçimini temsil etmektedir.
406

 

BM iddia edildiği gibi evrensel ve eĢit temsile dayalı uluslararası bir örgüt değil, 

tarihsel güç farklılıklarını yeniden üreten kolonyal bir öznedir. Bu durumda BM‟nin 

temsil ettiği evrensellik, yalnızca emperyal devletlerin varlığıyla anlam kazanan 

kolonyal bir pratik olarak iĢlemektedir. Tıpkı dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkta 

olduğu gibi BM sisteminde de medeni topluluklar ile öteki‟ler arasında modern/pre-

modern ikiliğine dayanan bir ikilik yaratılarak sözde medeni topluluklar evrensel bir 

norm olarak kurulmaktadır.
407

 Dolayısıyla BM‟nin öngördüğü evrensellik normu, ikinci 

bölümde anlatıldığı Ģekliyle, yalnızca uluslararası sistemin biz‟ini oluĢturanlar için 

geçerlidir, sistemin dıĢarısında olanlar için (Afganistan, Irak, Kırım, Suriye, Libya gibi 

birçok örnekte olduğu gibi) anlamını yitirmektedir.  

Benzer Ģekilde Aydınlanma düĢüncesinden miras alınan ilerleme fikri de 

dünyanın farklı bölgeleri arasındaki iliĢkileri belirlemede BM için temel bir yol 

gösterici olmuĢtur. Kolonyalizmin geri kalmıĢ halkların geliĢimi için gerekli bir süreç 

olarak gördüğü ilerleme fikri, modern dönemde BM‟nin yerli halkları kalkındırma 

politikasıyla kurumsallaĢmıĢ ve tüm dünyaya aktarılması gereken bir norm hâlini 

almıĢtır. BM‟nin kuruluĢunda ve örgütün yapılanmasında temel bir iĢleve sahip olan 

kalkınma söyleminin kökenleri kolonyalizmin tarihsel bilgi üretiminde yatmaktadır.
408

 

Yerli halkları medenileĢtirme ve onların sahip olduğu beĢerî ve doğal kaynakları 

insanlık adına kullanma arzusu uluslararası örgütlerin temel iĢleyiĢ mekanizmalarına da 

yansımıĢ ve önce MC ardından da BM‟nin manda ve vesayet rejimleri aracılığıyla 

kolonyal dönemden kalma uygulama ve pratikler varlığını sürdürmüĢtür.
409

 Bu durumda 

BM, kolonyal geçmiĢten miras aldığı ilerleme ve medenileĢtirme söylemleriyle yeni 
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iktidar iliĢkileri yaratmıĢtır. Bunun en temel örneği de dekolonizasyon sürecidir. BM‟ye 

dair ana akım anlatı örgütün “Sömürge Ġdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara 

Bağımsızlık Verilmesine ĠliĢkin Deklarasyon” ile kolonyalizmi sonlandırarak sömürge 

idaresi altındaki halkların bağımsızlığına kavuĢmasını sağladığı yönündedir.
410

 Ancak 

resmî dekolonizasyon süreciyle eski kolonilerin bağımsızlığını kazanması kolonyal 

iliĢkileri sona erdirmemiĢ, sömüren ile sömürülen arasındaki hiyerarĢik iliĢki 

uluslararası örgütler eliyle varlığını sürdürmeye devam etmiĢtir.
411

 Yerli halkların 

kalkınmasına yardımcı olma fikri, sözde geri kalmıĢ toplumları tekil bir ilerleme 

amacına güdüleyerek, BM‟nin yapısında kolonyal iliĢkilerin kurumsallaĢmasına neden 

olmuĢtur. O hâlde, BM'nin temel kuruluĢ felsefesi olan egemen eĢitlik normuna rağmen, 

yerli halkları kalkındırma adı altında kolonyal iliĢkiler varlığını sürdürmektedir. 

BM‟nin kuruluĢuna dair tarihsel anlatıda temel bir role sahip olan egemen eĢitlik 

normu da kolonyal geçmiĢ ile BM arasındaki iliĢkiyi açığa çıkaran bir diğer hiyerarĢik 

iliĢki biçimini temsil etmektedir. BM AndlaĢması‟nın 2. maddesine göre örgüt tüm üye 

devletler için “egemen eĢitlik prensibine” göre kurulmuĢtur.
412

 Buna göre BM üye 

devletleri eĢit kabul etmekte ve egemenlik haklarına saygı göstermektedir. Ancak 

BM‟nin iĢleyiĢine dair bu egemen eĢitlik retoriği kolonyal geçmiĢin egemenlik üzerine 

inĢa ettiği hiyerarĢik iliĢkiyi göz ardı etmektedir. Hâlbuki BM‟nin ön gördüğü vesayet 

rejimi egemenlik anlayıĢını kolonyal iliĢkiler üzerinden yeniden tanımlamaktadır. 

Erdem Denk‟in de ifade ettiği gibi “medeniyet standartları düĢük olan halkların rehberli 

bağımsızlığını öngören manda (MC) ve vesayet (BM) sistemleri, eĢitsizliği telafi etmek 

bir yana hukuksallaĢtırmıĢ ve de kurumsallaĢtırmıĢ oldukları için, egemen eĢitlik 

varsayımının yok sayılmasının en kristalize örneklerini” sunmaktadır.
413

 Bu durumda 
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egemenlik yalnızca BM‟nin öngördüğü “büyük devletler” için geçerli bir norm hâlini 

almakta ve kolonyal karĢılaĢmanın bir sonucu olarak kurulan eĢitsiz iktidar iliĢkilerini 

meĢrulaĢtırmanın bir aracına dönüĢmektedir.
414

 Ayrıca egemenlik her ne kadar evrensel 

bir norm olarak görülse de sürekli ihlâl edilebilir yapısıyla dünyanın geri kalan halkları 

için anlamını yitirmektedir.
415

 Bu hâliyle egemen eĢitlik normu evrenselliği değil, 

yalnızca kolonyal iliĢkileri sürdürmek için kullanılan bir hiyerarĢiyi temsil etmektedir. 

Dolayısıyla BM sistemi evrensellik ve egemen eĢitlik anlatılarının değil, kolonyal 

eĢitsizliklerin ve hiyerarĢilerin bir sonucudur.  

 

4.2 Birleşmiş Milletler Cinsiyet Rejiminin İnşası 

 

BM, kendi kurumsal görünümünde ve iĢleyiĢ mekanizmalarında olduğu gibi, 

küresel siyasette de kapsamlı bir cinsiyet rejimi oluĢturmaya yönelik giriĢimleriyle 

evrensel cinsiyet normlarının üretilmesinde ve sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir. 

BM AndlaĢması‟nın giriĢ kısmında ifade edildiği gibi, “kadınlar ve erkekler için hak 

eĢitliği prensibi”
416

 üzerine inĢa edilmiĢ olan örgütün, insan haklarının geliĢtirilmesine 

yönelik temel hedeflerinden bir tanesi de toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasıdır. 

Bu hedefi gerçekleĢtirmek ve konuya dair küresel bir iĢbirliği yaratmak amacıyla 1946 

yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) bünyesinde BirleĢmiĢ Milletler 

Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) kurulmuĢtur. Komisyon, BM cinsiyet rejiminin 

inĢasında ve evrensel cinsiyet normlarının üretilmesinde örgütün en etkili organlarından 

biridir.
417

 Kendisini “toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına ve kadınların 

güçlendirilmesine adanmıĢ küresel hükümetler arası bir organ” olarak tanımlayan 
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Komisyon‟un temel kuruluĢ amacı, BM‟nin öngördüğü cinsiyet rejimine dair küresel 

standartları belirlemek ve bunların hem ulusal hem de uluslararası alanda uygulanmasını 

teĢvik etmektir.
418

 Komisyon, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması ve kadınların 

güçlendirilmesi için yarattığı küresel iĢbirliği ile kadın haklarının tanınmasında, 

kadınların karĢılaĢtığı ayrımcılıkların giderilmesinde ve daha da önemlisi evrensel bir 

cinsiyet rejiminin inĢa edilmesinde önemli bir paya sahiptir.  

Komisyon‟un evrensel bir cinsiyet rejimi oluĢturmaya yönelik en önemli giriĢimi 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için yapılan 

yasal düzenlemeler olmuĢtur. Bu amaçla Komisyon, 1953 Kadınların Siyasî Haklarına 

Dair SözleĢme, 1957 Evli Kadınların VatandaĢlığına ĠliĢkin SözleĢme, 1962 Evliliğe 

Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme YaĢı ve Evliliğin Tesciline Dair SözleĢme ve 1951 

EĢit Değerde ĠĢ Ġçin Erkek ve Kadın ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği Hakkında SözleĢme 

gibi uluslararası sözleĢmelerin imzalanmasında yer almıĢtır.
419

 Komisyon ayrıca, 

kuruluĢundan itibaren Ġnsan Hakları Komisyonu, Ayrımcılığın Önlenmesi ve 

Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu, BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) gibi BM kurum ve 

kuruluĢlarıyla birlikte çalıĢarak Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 

hazırlanmasına da katkıda bulunmuĢtur.
420

 Beyanname‟nin 2. maddesinde geçen 

“herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasî veya diğer görüĢ, ulusal veya toplumsal 

köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu 

Bildirgede belirtilen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir”
421

 ifadesi açıkça kadınlar ve 

erkekler için hak eĢitliği prensibinden hareket etmektedir. Komisyon üyeleri 
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Beyanname‟nin yazım sürecine de dâhil olmuĢ ve insanlığın (all human) eĢanlamlısı 

olarak erkeğin (all men) kullanılmasına karĢı çıkarak daha kapsayıcı bir dil 

kullanılmasını da sağlamıĢtır.
422

 Böylece Komisyon, kadınların ilerlemesinin ve 

güçlenmesinin sağlanması için eĢitlik ilkesine dayalı bir gündem oluĢturmayı amaçlamıĢ 

ve buna yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasına da öncülük etmiĢtir. 

Komisyon‟un evrensel bir cinsiyet rejimi oluĢturmaya yönelik bir diğer önemli 

giriĢimi ise küresel ölçekte düzenlenen kadın konferanslarıdır. Bu konferanslardan ilki 

olan I. Dünya Kadın Konferansı, BM tarafından uluslararası kadın yılı olarak da ilân 

edilen 1975 yılında, Meksika‟da düzenlenmiĢtir. Konferans, resmî oturumlardaki 2.000 

hükümet delegesinin ve STK‟ların paralel oturumlarına katılan 6.000'den fazla kiĢinin 

gündeme getirdiği çok sayıda soruna küresel dikkat çekmeyi baĢarmıĢ ve kadın hakları 

mücadelesinde az sayıda uluslararası giriĢimin olduğu bir dönemde BM aracılığıyla 

küresel gündemin oluĢmasına katkıda bulunmuĢtur.
423

 Konferansta kadınlara yönelik 

baskının evrensel olduğu kabul edilmiĢ ve bu baskının eĢitsizliklerden, az 

geliĢmiĢlikten, adaletsiz dünya ekonomik sisteminden ve aile içi iliĢkilerden 

kaynaklandığı tespit edilmiĢtir.
424

 Konferansta evrensel bir cinsiyet rejiminin 

kurulabilmesi adına eĢitlik, kalkınma ve barıĢ temalı “Meksika Deklarasyonu ve Eylem 

Plânı” kabul edilmiĢ, ayrıca 1976-1985 yılları arası Kadınların On Yılı olarak 

belirlenmiĢtir.
425

  

Bu on yılda evrensel cinsiyet normlarının kurumsallaĢmasını sağlamak amacıyla 

BM bünyesinde de örgütlenmeye gidilmiĢtir. Kadınların ilerlemesini destekleyecek 

araĢtırmaları ve eğitim programlarını yürütmek için BM Kadınların Ġlerlemesi için 

Uluslararası AraĢtırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAW) ve iĢ hayatındaki kadınların 
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sorunlarını çözmek ve çalıĢan kadınları desteklemek için BM Kadınlar Kalkınma Fonu 

(UNIFEM) bu dönemde kurulmuĢtur.
426

 BM cinsiyet rejiminin inĢasında önemli bir 

dönüm noktası olan Kadına KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi 

(CEDAW) yine bu dönemde kabul edilmiĢ ve CEDAW ile Ģekillendirilen yasal ve 

kurumsal çerçeve BM toplumsal cinsiyet eĢitliği politikalarının belirlenmesinde ve 

sürdürülmesinde merkezi bir rol oynamıĢtır.   

Meksika Konferansı kadın sorunlarına dair küresel bir farkındalık yaratılmasında 

baĢarılı olmakla birlikte kadınlar arasındaki derin ayrılıkları da ortaya çıkarmıĢtır. Her 

ne kadar konferansın temel amacı dünya kadınları arasındaki diyalogu arttırmak olsa da 

dünyanın farklı ülkelerinden gelen kadınların kadın sorunlarını ele alıĢı arasındaki 

farklılıklar konferansın gündemine de yansımıĢtır.
427

 Batılı ülkelerden gelen delegeler 

konferansın yalnızca eĢitlik gündemine odaklanması gerektiğini öne sürmüĢ, fakat 

dünyanın geri kalanından birçok kadın sömürü düzeninin yalnızca kadın-erkek 

arasındaki eĢitsizliklerden değil, aynı zamanda emperyalizm, kolonyalizm, neo-

kolonyalizm, apartheid, ırkçılık ve Siyonizm
428

 gibi yapılardan kaynaklandığını ifade 

ederek barıĢın temel alınması gerektiğini savunmuĢlardır.
429

 Sosyalist ülkelerden 

konferansa katılan kadınlar, ABD'li delegeleri, kendilerini kadın hareketinin tek 

temsilcisi gibi görmekle suçlamıĢlar ve onların talep ettiği liberal kadın gündemine 

karĢın konferansın dikkatini sömürü iliĢkilerinin yarattığı eĢitsizliklere 

yönlendirmiĢlerdir.
430

 Birçok farklı ülkeden hükümet delegesi Eylem Plânı‟nda 

değiĢiklikler talep etmiĢ, yaĢanan derin anlaĢmazlıklar sonucunda ise 77 Grubu kendi 
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Meksika Deklarasyonu‟nu sunmuĢtur.
431

 Dolayısıyla kadınlar adına kimin konuĢtuğu 

sorusu konferans gündemini de etkilemiĢ ve yaĢanan anlaĢmazlıklar daha sonraki 

konferanslara da yansıyarak BM cinsiyet rejiminin evrenselliğini tartıĢmalı bir hâle 

sokmuĢtur.    

Meksika Konferansı‟nda yaĢanan tartıĢmaların gölgesinde, Kadınların On Yılı 

projesinin değerlendirilmesi için 1980 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde II. 

Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiĢtir. Resmî oturumlarda 1.500 delegenin ve paralel 

STK oturumlarında 187 farklı ülkeden 8.000‟den fazla katılımcının yer aldığı 

konferansta Kadınların On Yılı projesinin geliĢimini sağlamak amacıyla “BirleĢmiĢ 

Milletler Kadınların On Yılı'nın Ġkinci Yarısına Yönelik Eylem Programı” kabul 

edilmiĢtir.
432

 Meksika Konferansı‟nda kabul edilen eĢitlik, kalkınma ve barıĢ temalarına 

ek olarak bu konferansın ana gündem maddeleri kadınlar için acil endiĢe kaynağı olarak 

görülen istihdam, sağlık ve eğitim olarak belirlenmiĢtir.
433

 Konferans kadınların 

mülkiyet haklarının yanı sıra miras, çocuk velayeti ve vatandaĢlık haklarının 

korunmasına yönelik önlemler alınması için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

farkındalık yaratılmasında etkili olmuĢtur.
434

  

Fakat Meksika Konferans‟ında yaĢanan görüĢ ayrılıkları Kopenhag‟da daha da 

derinleĢmiĢ ve kadınların ikincilleĢtirilmesinde cinsiyetçilik, ırkçılık, ekonomi gibi 

faktörlerden hangisinin daha önemli olduğu üzerine Kuzey/Güney tartıĢması 

konferansın gündemini de etkilemiĢtir.
435

 Filistinli kadınların durumu, Siyonizm ve 

apartheid rejimler
436

 gibi dünya siyasetini derinden etkileyen birçok tartıĢmalı konu 

konferans gündemine de taĢınmıĢ ve konferansın Sovyetler Birliği tarafından 
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siyasallaĢtırıldığını iddia eden ABD‟li delegeler konferans metnine karĢı oy 

kullanmıĢlardır.
437

 ABD‟li delegeler, Meksika Konferansı‟nda olduğu gibi, kadın 

sorunlarının sömürü iliĢkilerine dair herhangi bir tartıĢma içermeyen ve yalnızca 

erkekler ve kadınlar arasındaki eĢitsizliklere odaklanan konularla sınırlandırmasını 

istemiĢ ve bu eĢitsizliklerin içine gömülü olduğu jeopolitik veya ekonomik bağlamların 

tartıĢılmasını alakasız komünist propaganda olarak nitelendirmiĢlerdir.
438

 Dolayısıyla 

konferans Soğuk SavaĢ‟ın politik atmosferinden etkilenmiĢ ve Doğu Bloğu ile ileri 

kapitalist ülkeler arasındaki gerilim konferansın ana gündem maddelerine de 

yansımıĢtır. 

Kadınların On Yılı projesinin bitmesinin ardından, projenin kazanımlarını 

değerlendirmek ve belirlenen hedeflere ulaĢmanın önündeki engellerin üstesinden 

gelmek amacıyla 1985 yılında Nairobi‟de III. Dünya Kadın Konferansı toplanmıĢtır.
439

 

157 üye devletten 1.900 delegenin ve paralel oturumdaki STK forumuna 12.000‟den 

fazla kiĢinin katıldığı konferansta, ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

sağlanması ve kadınların barıĢ ve kalkınma çabalarına katılımının teĢvik edilmesi için 

önlemlerin ana hatlarını çizen “Kadının Ġlerlemesi için Nairobi Ġleriye Dönük 

Stratejileri” kabul edilmiĢtir.
440

 Dünyanın farklı bölgelerinden birçok kadının katıldığı 

konferans kadın hareketi içerisindeki çeĢitliliği, kadınların ihtiyaç ve taleplerindeki 

farklılıkları ve bu çeĢitlilik ve farklılıkları göz ardı eden BM‟nin evrensel politika 

geliĢtirmedeki yetersizliklerini açıkça gözler önüne sermiĢtir.
441

 Kalkınma odaklı 

toplumsal cinsiyet politikalarına yönelik en ciddi itirazlar Nairobi Konferansı‟nda 

karĢılık bulmuĢ ve bu politikaların yerli kadını kalkınma hedeflerinin kullanıĢlı bir 

                                                           
437

 Arvonne S. Fraser, The UN Decade for Women: Documents and Dialogue, New York: Routledge, 

2019, s. 2. 
438

 Kristen Ghodsee, “Revisiting the United Nations Decade for Women”, s. 6. 
439

 United Nations, The United Nations and the Advancement of Women, s. 46. 
440

 United Nations, “Conferences, Women and Gender Equality”. 
441

 Charlotte Bunch, “Opening Doors for Feminism”, s. 217. 



137 
 

nesnesine dönüĢtürdüğü ifade edilmiĢtir.
442

 Ayrıca bu on yıllık süre içerisinde kadınların 

ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik atılan adımların çok 

kısıtlı olduğu ve farklı ülke ve bölgelerden birçok kadına ulaĢamadığı tespiti yine 

Nairobi Konferansı‟nda yapılmıĢtır.
443

 Dolayısıyla konferans, kadınların kurtuluĢunun 

ya da kadın eĢitliği talebinin yalnızca sanayileĢmiĢ ülkelerdeki beyaz, orta sınıf 

kadınların sorunu olmadığını ve dünyanın birçok yerinden farklı kadınların cinsiyetçi ve 

ayrılıkçı uygulamalarla karĢı karĢıya kaldığını ortaya koymuĢtur.
444

  

Küresel ölçekte düzenlenen üç konferansın da gösterdiği gibi BM‟nin, Batı-

dıĢından kadınların deneyimlediği sömürü iliĢkilerini görünmez kılan, liberal eĢitlik 

gündemine karĢın, dünyanın birçok yerinden konferanslara katılan kadınlar, tartıĢmayı, 

sömürgecilik iliĢkilerini de içine alacak Ģekilde dünyadaki eĢitsiz geliĢime ve bunun 

kadınlar üzerinde yarattığı baskı ve tahakküme çevirmiĢtir. Fakat 1990„larda, Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasıyla, dünya siyasetinde yaĢanan dönüĢüm BM‟nin kadın gündemine 

de yansımıĢ ve bunun ilk örneği 1995 yılında Pekin‟de düzenlenen ve aynı zamanda 

Kadının Statüsü Komisyonu tarafından düzenlenen konferans serisinin sonuncusu olan 

IV. Dünya Kadın Konferansı‟nda ortaya çıkmıĢtır. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği konularında bugüne kadar gerçekleĢtirilen en kapsamlı konferans olan Pekin 

Konferans‟ına, 17.000‟den fazla kiĢi katılmıĢ ve konferans sonunda üst düzey devlet 

temsilcilerinin de yer aldığı heyet tarafından “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu” 

kabul edilmiĢtir.
445

 Pekin Deklarasyonu ile birlikte devletler kadınların güçlendirilmesi, 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılması 

(gender mainstreaming) adına politikalar üretmeyi ve Eylem Platformu‟nun 
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uygulanmasını taahhüt etmiĢlerdir.
446

 Ayrıca konferansta kadınların ilerlemesi ve 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması için “kadın ve yoksulluk, kadınların eğitim ve 

öğrenimi, kadın ve sağlık, kadına yönelik Ģiddet, kadın ve silahlı çatıĢma, kadın ve 

ekonomi, yetki ve karar alma sürecinde kadın, kadının ilerlemesinde kurumsal 

mekanizmalar, kadının insan hakları, kadın ve medya, kadın ve çevre, kız çocukları” 

olmak üzere 12 kritik alanda stratejik hedefler ve eylem plânları belirlenmiĢtir.
447

  

Belirlenen 12 kritik alanda da görüldüğü gibi dünya siyasetinde yaĢanan değiĢim 

konferansın ana gündem maddelerine de yansımıĢ ve politik ekonomi temelli anti-

kapitalist ajanda konferansta kendine yer bulamamıĢtır.
448

 Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemdeki sosyal, siyasal ve ekonomik dönüĢüm ve farklılaĢma süreçlerine atıf yapan 

ve daha çok fırsat eĢitliği söylemi üzerine inĢa edilmiĢ olan Pekin Konferansı
449

 bundan 

sonraki süreçte BM‟nin cinsiyet rejimi oluĢturmaya yönelik giriĢimlerini ve 

politikalarını doğrudan etkilemiĢtir. Toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılması olarak da 

adlandırılan bu yeni yaklaĢım, kadınların deneyimlerini ve taleplerini “tüm siyasî, 

ekonomik ve toplumsal alanlardaki politika ve programların tasarımı, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesinin ayrılmaz bir boyutu hâline getirerek” kadınlar ve 

erkekler arasındaki eĢitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
450

 Eylem 

Platformu ile birlikte kalkınmanın tüm alanlarına toplumsal cinsiyet perspektifinin dâhil 

edilmesi ve toplumsal cinsiyet eĢitliğinin desteklenmesini sağlamak için toplumsal 

cinsiyetin ana akımlaĢtırılması temel küresel strateji olarak belirlenmiĢtir.
451

 

2000 yılında, Genel Kurul, Kadının Statüsü Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine, 

Pekin Eylem Platformu'nun uygulanmasına iliĢkin beĢ yıllık bir inceleme ve 
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değerlendirme yapmak ve gelecekteki eylemleri ve giriĢimleri değerlendirmek için 

yirmi üçüncü özel oturumunu düzenlemiĢtir.
452

 “Kadın 2000: Yirmi Birinci Yüzyıl‟da 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, Kalkınma ve BarıĢ” baĢlıklı bu özel oturum, 5 - 9 Haziran 

2000 tarihleri arasında New York'ta BM Genel Merkezinde gerçekleĢtirilmiĢ ve üye 

devletler Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu‟nun uygulanabilmesi ve 

sürdürülebilmesi için fikir birliğine varmıĢtır.
453

 Pekin+5 olarak da adlandırılan bu özel 

oturumda kabul edilen Politik Deklarasyon‟la birlikte, hükümetler, “tüm insan hakları 

ve temel özgürlüklerin geliĢtirilmesi ve korunması, toplumsal cinsiyet perpektifinin tüm 

politika ve programlarda ana akımlaĢtırılması ve kadınların tam katılımının ve 

güçlendirilmesinin teĢvik edilmesi ve Pekin Eylem Platformu'nun tam olarak 

uygulanması için uluslararası iĢbirliğinin güçlendirilmesi” konularında tahahhütlerde 

bulunmuĢlardır.
454

  

2005 yılında Pekin Eylem Platformu'nun 10 yıllık bir değerlendirmesinin 

yapılabilmesi için Kadının Statüsü Komisyonu'nun 49. oturumunda bir araya gelinmiĢ 

ve delegeler “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu‟nun tam ve etkili bir Ģekilde 

uygulanmasının, Milenyum Deklarasyonu'nda bulunanlar da dâhil olmak üzere, 

uluslararası kabul görmüĢ kalkınma hedeflerine ulaĢmak için gerekli olduğunu 

vurgulayan” bir deklarasyon kabul etmiĢlerdir.
455

 Tıpkı Pekin+5‟de olduğu gibi bu 

toplantıda da toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaĢtırılması temel ilke olarak 

belirlenmiĢ ve kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eĢitliğininin sağlanması 

için kalkınma hedeflerine vurgu yapılmıĢtır.
456

 Pekin Eylem Platformu'nun 15 yıllık 

değerlendirilmesi, Komisyon'un 2010 yılında düzenlenen 54. oturumunda 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıda kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin sağlanması gündeminin Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millennium 

Development Goals) ile hareket etmesi gerektiği vurgulanarak toplumsal cinsiyet 

perspektifinin politika yapım süreçlerine dâhil edilmesinin önemi tekraren teyit 

edilmiĢtir.
457

  

Pekin Eylem Platformu'nun 20 yıllık değerlendirmesi, Komisyon'un 2015'teki 

59. oturumunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Oturumda 2015 sonrası kalkınma gündeminde 

(post-2015 development agenda) toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması ve kadınların 

güçlendirilmesine yönelik doğabilecek fırsatlar ele alınmıĢ
458

 ve oturum sonunda kabul 

edilen deklarasyonda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development 

Goals) toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılması perspektifinin dâhil edilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır.
459

 Ayrıca Komisyon, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun ve 

Genel Kurul'un yirmi üçüncü özel oturumunun sonuç belgelerinin etkili Ģekilde 

uygulanmasını sağlamak için taraf hükümetleri ve diğer paydaĢları “toplumsal cinsiyet 

eĢitliği ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlendirilmesi için kurumsal 

mekanizmaların arttırılması, ayrımcı normların ve toplumsal cinsiyet kliĢelerinin 

dönüĢtürülmesi ve kadınların olumlu rolünü ve katkısını tanıyan ve kadınlara ve kız 

çocuklarına karĢı ayrımcılığı ortadan kaldıran sosyal norm ve uygulamaların teĢvik 

edilmesi, (…) resmî kalkınma yardımlarında toplumsal cinsiyet eĢitliğine ve kadınların 

güçlendirilmesine öncelik verilmesi, mevcut tahhattülerin gerçekleĢtirilebilmesi için 

hesap verilebilirliğin arttırılması, kapasite geliĢtirme, veri toplama, izleme ve 

değerlendirme süreçlerinin geliĢtirilmesi ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerine eriĢimin ve 

kullanımın sağlanması” konularında eyleme geçmeye çağırmıĢtır.
460
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2020 yılında, Kadının Statüsü Komisyonu'nun 64. oturumunda 

gerçekleĢtirilmesi beklenen Pekin Eylem Platformu'nun 25 yıllık değerlendirmesi 

COVID-19 salgını sebebiyle ertelenmiĢ ve Komisyon yalnızca açılıĢ konuĢmalarını 

yapmak ve Politik Deklarasyon taslağını kabul etmek için 9 Mart 2020'de 

toplanmıĢtır.
461

 Deklarasyonda “toplumsal cinsiyet perspektifinin ana 

akımlaĢtırılmasının sağlanarak toplumsal cinsiyet eĢitliğinin gerçekleĢtirilmesinin ve 

tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin” gerekliliği tekraren vurgulanmıĢ 

ve “kadınların ve kız çocuklarının kalkınmanın özneleri olarak hayatî bir rol 

oynadıkları, insanlığın yarısının tüm insan haklarından ve fırsatlarından mahrum 

bırakılmaya devam etmesi hâlinde, tam insan potansiyeline ve sürdürülebilir 

kalkınmaya ulaĢmanın mümkün olmadığı kabul edilererek, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerine herkes için ulaĢılması gerektiği” tespit edilmiĢtir.
462

 

Son olarak, BM cinsiyet rejiminin inĢasında ortaya çıkan en önemli kurumsal 

değiĢiklik 2010 yılında BM Kadın Birimi‟nin (UN Women) kurulmasıyla yaĢanmıĢtır. 

BM, küresel bir cinsiyet rejimi kurmaya yönelik çabalarında karĢılaĢtığı sorunları aĢmak 

ve toplumsal cinsiyet politikalarını tek yetkili organ altında toplamak amacıyla daha 

önce farklı alanlarda faaliyet gösteren “Kadınların Ġlerlemesi Bölümü (DAW), 

Kadınların Ġlerlemesi için Uluslararası AraĢtırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAW), 

Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadınların Ġlerlemesi Konusunda Özel DanıĢmanlık 

Ofisi (OSAGI) ve Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM)” gibi toplumsal cinsiyet 

politikalarıyla ilgili kuramları BM Kadın Birimi altında birleĢtirmiĢtir.
463

 Kurulduğu 

günden itibaren toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılmasında BM‟nin en etkili 

organlarından biri olan BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eĢitliğine ve kadınların 
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güçlendirilmesine dair küresel normların, politikaların ve standartların üretilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır.
464

 BM Kadın Birimi‟nin temel görevleri ise (i) Kadının 

Statüsü Komisyonu gibi hükümetler arası organları politikalar, küresel standartlar ve 

normlar oluĢturma süreçlerinde desteklemek, (ii) üye devletlere teknik ve mali destek 

sağlayarak belirlenen standartları uygulamalarına yardımcı olmak ve sivil toplumla 

etkili ortaklıklar geliĢtirmek (iii) BM sisteminin toplumsal cinsiyet eĢitliği konusundaki 

çalıĢmalarını koordine etmek ve ilerlemenin düzenli olarak iĢleyebilmesi için hesap 

verebilirliği teĢvik etmektir.
465

 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu‟nun sonuçlarını gözlemlemek için 

yapılan beĢer yıllık özel oturumlarda ve yine toplumsal cinsiyet politikalarının tek elden 

yürütülebilmesi için kurulan BM Kadın Birimi‟nin görev alanlarında da görüldüğü gibi 

BM‟nin son dönem cinsiyet rejimi toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılması 

politikalarıyla birleĢtirilmiĢ ve Kadınların On Yılı projesine damgasını vuran 

kolonyalizm, neo-kolonyalizm, apartheid rejimler ve ırkçılık gibi birçok tartıĢmalı konu 

BM‟nin ana akım cinsiyet rejimi gündeminde kendine yer bulamamıĢtır. Özellikle 

1990‟larda dünya siyasetinde yaĢanan dönüĢüm BM‟nin toplumsal cinsiyet 

politikalarına da yansımıĢ ve böylece Soğuk SavaĢ sonrası dönemde BM‟nin politika 

yapım süreçlerine hâkim olan kalkınma odaklı liberal söylem BM‟nin cinsiyet rejiminin 

inĢasına da taĢınmıĢtır. Böylece BM cinsiyet rejiminin inĢasında önemli bir yer tutan 

Kuzey/Güney tartıĢması ve kolonyalizmi, neo-kolonyalizmi, apartheid rejimleri ve 

küresel sömürü iliĢkilerini merkeze alan küresel kadın gündemi görünmez kılınarak, 

BM cinsiyet rejiminin inĢası liberal eĢitlik gündemini takip eden lineer bir tarihsel 

anlatıya indirgenmiĢtir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE CİNSİYET NORMLARI HİYERARŞİSİ 

 

Bu bölümün amacı dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki ikiliklerin ve 

hiyerarşilerin oluĢumunu ve iĢleyiĢini BM‟nin Kalkınmada Kadın (Women in 

Development-WID) gündeminden hareketle ele almaktır. BM kurulduğu günden 

itibaren küresel bir cinsiyet rejimi inĢa edebilmek için giriĢimlerde bulunmuĢ ve ürettiği 

cinsiyet normlarıyla küresel siyaseti belirlemede etkili bir uluslararası örgüt olmuĢtur. 

Fakat yukarıda anlatıldığı gibi, egemenlik, iç iĢlerine karıĢmama ya da kendi kaderini 

tayin etme gibi birçok evrensel normun uygulanıĢında olduğu gibi cinsiyet normlarının 

uygulanıĢında da BM, hiyerarĢilerin ve ikiliklerin üretilmesinde önemli bir rol 

oynamıĢtır. Kolonyal geçmiĢten miras alınan medenileĢtirme misyonu doğrudan 

örgütün kalkındırma politikalarına yansımıĢ ve yerli halkları kalkındırma söylemi 

üzerinden geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliğine dayalı hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretilmiĢtir. 

BM‟nin kalkınma politikalarıyla yerli halklar üzerinde kurduğu hiyerarĢik iktidar iliĢki, 

WID gündemiyle birlikte cinsiyet normları hiyerarĢisinde de varlığını sürdürmüĢtür. 

EĢitlik ve barıĢla birlikte BM cinsiyet rejiminin temelini oluĢturan kalkınma politikası, 

geri kalmıĢ Üçüncü Dünya kadınları söylemi yaratarak hiyerarĢik iktidar iliĢkileri 

üretmiĢtir. Böylece yerli kadınları kalkındırma politikası kolonyal müdahaleyi 

meĢrulaĢtırma sürecine dönüĢmüĢtür. Bu bölüm kapsamında ilk olarak, BM‟nin yerli 

halkları kalkındırma politikalarına, ardından da Kalkınmada Kadın gündemine 

bakılacaktır. 
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5.1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Gündemi ve Kolonyal Geçmişin Mirası 

 

Cheryl McEwan‟ın ifade ettiği gibi kalkınma; fikirlerin, politikaların ve 

söylemlerin belirli coğrafyalardaki üretimi ve yine belirli baĢka coğrafyalara yayılımı ile 

ilgilidir. Bu üretim ve yayılım süreci yalnızca dıĢ yardım ya da yatırım gibi finansal ve 

maddî aktarımla değil, aynı zamanda fikirlerin aktarımıyla sağlanır.
466

 Bu hâliyle 

kalkınma, tıpkı ikinci bölümde anlatılan yayılma sürecinde olduğu gibi, hiyerarĢik 

iktidar iliĢkilerinin kurulduğu, sürdürüldüğü ve meĢrulaĢtırıldığı bir sürece denk 

gelmektedir. Yayılmada olduğu gibi kalkınmanın fikri kökenleri de Aydınlanma 

düĢüncesine dayanmaktadır. Aydınlanma düĢüncesinden miras alınan ilerleme fikri 

emperyal karĢılaĢmayla birlikte yerli halkları kalkındırma düĢüncesine dönüĢmüĢ
467

 ve 

tarihsel süreçte kolonyalizmi Ģekillendiren bu fikirler, BM tarafından küreselleĢtirilerek 

1945'ten sonra kalkınma teorileri ve politikaları üzerinde derin bir etkiye sahip 

olmuĢtur.
468

 Ġkinci bölümde anlatılan Ģekliyle, Avrupa medeniyetinin, normlarının ve 

zenginliğinin dünyanın geri kalanına yayılması fikri 20. yüzyılda kalkınma politikaları 

ile karĢılık bulmuĢ ve dünyanın geri kalanı üzerindeki baskı ve tahakkümün 

sürdürülmesi için kullanıĢlı bir araca dönüĢmüĢtür.  

Tarihsel süreklilik içerisinde kolonyalizmin maddî ve söylemsel mirasını takip 

eden kalkınma paradigması ürettiği stratejiler, yayıldığı coğrafyalar ve meĢrulaĢtırdığı 

eĢitsiz dağılımlarla iktidar iliĢkilerinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde önemli bir rol 
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oynamıĢtır.
469

 Kolonyal geçmiĢin dıĢarıdan gelen ile yerli arasında öngördüğü 

hiyerarĢik iliĢkiden hareket eden kalkınma söylemi içine gömülü olduğu 

modern/geleneksel, geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliklerini sürdürerek sömürü iliĢkilerini de 

devam ettirmiĢtir. Evrensel ve doğrusal bir ilerleme süreci öngören kalkınma, tüm 

toplumları bir ve aynı geliĢim çizgisine indirgeyerek bu geliĢim çizgisinde uluslararası 

sistemi düzenlemenin evrensel ve üstün bir yolu olduğunu ve tüm toplumların aynı 

hedefe doğru ilerlemesi gerektiğini öne sürmüĢtür. Her ne kadar kalkınmanın evrensel 

ve bütün dünya halklarını kapsayan bir süreç olduğu kabul edilse de kalkınma aslında 

Avrupa-merkezci bir inanç sisteminin sosyal, siyasal ve ekonomik süreçlerine gömülü 

bir kavramdır. Böyle bir inanç sisteminin sonucu olduğu için kalkınma paradigması bazı 

toplumları, kültürleri ve kurumları üstün ve ayrıcalıklı kılıp diğerlerini 

değersizleĢtirerek az geliĢmiĢ olarak kategorize ettiği yerli halklara yönelik dıĢarıdan 

gelen müdahaleleri meĢrulaĢtırmıĢtır.
470

 Bu nedenle kalkınma, “insanları ve kültürleri, 

ilerleme çizgisinde aĢağı yukarı hareket ettirilecek soyut kavramlar ve istatistiksel 

figürler olarak ele alan, yukarıdan aĢağıya, ırk-merkezci ve teknokratik bir yaklaĢımı” 

temsil etmektedir.
471

  

Aydınlanmadan miras alınan ilerleme söylemi hep ve ısrarla dıĢarıdan gelen 

tarafından dillendirilmiĢ ve yine dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi aracılığıyla sürdürülmüĢtür. 20. yüzyılda yerli halkları kalkındırma iddiasında 
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karĢılık bulan bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisi dıĢarıdan gelenin müdahalesini 

meĢrulaĢtırarak yerli halkları etkisizleĢtirmiĢ ve onları dıĢlamıĢtır.
472

 Kolonyal söylem 

bunu yapabilmek için sözde farklılıklar ve geri kalmıĢlıklar üretmiĢ, yerli olanı 

tanımlamıĢ ve Kuzey/Güney, Doğu/Batı gibi mekânsal imgelemlerle kalkınma 

politikalarının ihraç edileceği geri kalmıĢ coğrafyaları fiili olarak kurmuĢtur. 

Kalkınmayı Batı tahayyülüyle sınırlandırmak yerli halkları Batı‟dan yayılan fikirlerin ve 

inançların pasif alıcıları konumuna yerleĢtirmiĢ ve Batı‟nın ekonomik zenginliğine 

emeğinin sömürülmesi yoluyla doğrudan katkıda bulunan yerli halklar, modernite ve 

ilerleme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiĢtir.
473

 Dolayısıyla yerli halkları 

kalkındırma paradigması gerçekte yerli halkların geliĢimini sağlama giriĢimi olarak 

değil, yerli halkların emeğinin sömürülmesinin meĢrulaĢtırılması olarak iĢlemiĢtir. 

Sonuç olarak, kalkınma politikaları kolonyal geçmiĢin ürettiği hiyerarĢik iktidar 

iliĢkileriyle ĢekillenmiĢ ve eski sömürge topraklarının modern ekonomik sisteme dâhil 

edilmesi ve küresel yoksulluğun giderilmesi iddiaları üzerinden yeni dönem 

hiyerarĢileri üretilmiĢ ve sürdürülmüĢtür. Bu durumda kalkınma Batı‟nın dünyanın geri 

kalanı üzerindeki kontrolünü ve denetimini devam ettirebilmesi için kullanıĢlı bir araç 

olmuĢtur.
474

 Bu iddiası ise kalkınma paradigmasının kolonyal geçmiĢ ile kurduğu bağı 

ortaya koymaktadır. Kolonyal söylemden kalkınma söylemine geçiĢ bir dönemin sonu 

ve bir diğerinin baĢlangıcı olmaktan çok sömürge iliĢkilerinin yüzyıllar arasındaki 

dönüĢümünün göstergesi olarak iĢlemiĢtir. Üstün ile aĢağıda olan hiyerarĢisi, sömürgeci 

geniĢleme ve on altıncı yüzyılda “yazısız halklar”, on sekizinci ve on dokuzuncu 

yüzyılda “'tarihsiz halklar”, yirminci yüzyılda “geliĢmemiĢ halklar” olarak karakterize 
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edilmiĢ ve yakın zamanlarda ise “demokrasisiz halklar” üzerinden varlığını sürdürmeye 

devam etmiĢtir.
475

 

Ġlerlemeyi doğrusal bir çizgi olarak gören Aydınlanmacı yaklaĢım doğrudan 

BM‟nin kalkınma politikalarına da yansımıĢ ve sömürgeci geçmiĢten miras alınan yerli 

halkları medenileĢtirme iddiası yerli halkları kalkındırma politikalarına dönüĢmüĢtür. 

Özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde kalkınmaya hâkim olan liberal söylem yerli 

halkların ilerlemesini kabaca Batılı siyasî ve ekonomik sistemlerin benimsenmesi olarak 

görmüĢtür.
476

 1950‟lere kadar olan dönemde kalkınma arkaik batıl inançları ve iliĢkileri 

yok edebilecek tek güç olarak nitelendirilmiĢ ve yalnızca maddî ilerleme yoluyla sosyal, 

kültürel ve politik ilerlemenin sağlanabileceği savunulmuĢtur.
477

 Dolayısıyla bu 

yaklaĢım kalkınmayı geleneklerine bağlı yerli halkların geri kalmıĢlıktan kurtarılması 

düĢüncesiyle özdeĢleĢtirerek, ilerlemenin ancak bu geri kalmıĢ geleneklerden kurtulup 

Batılı “kurum, teknoloji ve değerlerin” kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini öne 

sürmüĢtür.
478

 Bu savı destekleyen kalkınma projesinin uluslararası bir politikaya 

dönüĢmesi ise 1949 yılında ABD baĢkanı Harry Truman‟ın “dünyanın geliĢmemiĢ 

bölgelerinin sorunlarını çözmek” amacıyla ortaya koyduğu “adil anlaĢma” (fair deal) 

konseptiyle gerçekleĢmiĢtir. BaĢkan Truman‟a göre, 

 

dünyadaki insanların yarısından fazlası sefalete yaklaĢan koĢullarda 

yaĢamaktadır. Bu insanların yiyecekleri yetersizdir ve birçoğu hastalık 

kurbanıdır. Ekonomik yaĢamları ise ilkel ve durgundur. Yoksullukları hem 

kendileri için hem de daha müreffeh bölgeler için bir engel ve tehdittir. Tarihte 
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ilk kez insanlık, bu insanların acılarını dindirecek bilgi ve beceriye sahiptir. (…) 

Daha iyi bir yaĢama ulaĢmalarına yardımcı olmak için, barıĢsever insanlara 

teknik bilgi birikimimizin faydalarını sunmamız gerektiğine inanıyorum. (…) 

Öngördüğümüz Ģey, demokratik adil anlaĢma kavramına dayalı bir kalkınma 

programıdır. (…) Bu daha fazla üretim, refah ve barıĢın anahtarıdır. Ve daha 

fazla üretimin anahtarı, modern bilim ve teknik bilginin daha geniĢ ve daha 

güçlü bir Ģekilde uygulanmasıdır.
479

 

 

Truman‟ın az geliĢmiĢ toplumların yaĢamlarını iyileĢtirme olarak adlandırdığı 

kalkınma söylemi, Spivak‟ın ifade ettiği Ģekliyle kolonyalizmin yenidünyaları 

dünyalaştırma giriĢimine karĢılık gelmektedir. Kolonyal söylemin bu giriĢimi öteki‟ne 

dair bilgiyi üretme ve yayma ve böylece kalkınma paradigmasında olduğu gibi öteki‟ni 

yoksul kitleler olarak kategorileĢtirme süreciyle iĢlemiĢtir.
480

 Özellikle “küresel 

yoksulluğun” Batı tarafından keĢfi, dünya siyasetini ve ekonomi politiğini derinden 

etkilemiĢtir.
481

 Öteki‟ni öteki olarak kuran küresel yoksulluğun giderilmesi söylemi 

sayesinde az geliĢmiĢ olarak imlenen toplumlar homojenleĢtirilmiĢ ve kurtarılması 

gereken kategorisine indirgenmiĢtir. Yerli halklar üzerinde oluĢturulan ekonomik ve 

siyasî hiyerarĢi nedeniyle az geliĢmiĢlik yerli halkları kategorize etmek için kullanılmıĢ 

ve yoksulluk, hızlı nüfus artıĢı, gıda ve temiz su eksikliği, endemik hastalıklar, 

eğitimsizlik ve cahillik
482

 yerli halkların ayırt edici özelliği hâline geldikçe Batılı 

kalkınma politikaları geri kalmıĢlıktan kurtuluĢun reçetesi olarak görülmüĢtür.  
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Fakat yerli halkları Batılı modernleĢme sürecini takip ederek kalkındırma 

argümanı kalkınma ile kolonyal geçmiĢ arasındaki iliĢkiyi görünmez kılmaktadır. 

Hâlbuki sömürgecilik ve kalkınma iki ayrı tarihsel dönem değildir; söylem ve uygulama 

açısından sömürgecilik ile kalkınma arasında zamansal süreklilik mevcuttur. 

Sömürgeciliğin kendini temsil etme biçimi dekolonizasyon ile sona ermemiĢtir; daha 

ziyade ideolojiler, bireyler ve kurumlar aracılığıyla sürdürülmeye devam etmiĢtir.
483

 

Kolonyal söylemin ürettiği yerli imajı BM aracılığıyla kalkınma politikalarına yansımıĢ 

ve ilkel ve vahĢi yerli halkların yerini Üçüncü Dünya söylemi almıĢtır. Kalkınma 

yaklaĢımı uluslararası sistemi Birinci, Ġkinci ve Üçüncü dünya olarak kategorize etmiĢ 

ve Üçüncü Dünya‟yı ilerleme çizgisinin en altında konumlandırmıĢtır.
484

 Bu nedenle, 

Üçüncü Dünya‟ya ait geleneklerin modernleĢmenin önünde bir engel olduğu öne 

sürülmüĢ ve Üçüncü Dünya ülkeleri, modern Batı normları ve değerleri lehine 

geleneksel yaĢam tarzlarını, inançlarını ve değer sistemlerini terk etmeye 

zorlanmıĢtır.
485

 Böylece geri kalmıĢ öteki olarak kurgulanarak homojenleĢtirilen yoksul 

Üçüncü Dünya söylemi kalkınma politikalarının meĢrulaĢtırılmasına ve sömürü 

iliĢkilerinin sürdürülmesine de zemin hazırlanmıĢtır.  

Üçüncü Dünya‟nın az geliĢmiĢ olarak inĢası, kolonyal dönemin sömürge 

yetkilileri ve misyonerlerinin yerli halkları medenileĢtirme misyonunu, BM, Dünya 

Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kolonyal mirasın kurumsal görünümünü 

temsil eden uluslararası örgüt ve kurumlar aracılığıyla Üçüncü Dünya‟yı kalkındırma 

politikalarına dönüĢtürmüĢtür.
486

 Özellikle 1980 sonrası kalkınma politikalarına hâkim 

olan neo-liberal politikalar aracılığıyla Üçüncü Dünya‟da üretilen yoksulluğun 

giderilmesi için Mikro Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Kalkınmada Kadın gibi 

farklı uluslararası kalkınma projeleri geliĢtirilmiĢ ve uluslararası örgüt ve kurumlar 
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aracılığıyla uluslararası dolaĢıma sokulmuĢtur.
487

 Böylece kalkınma politikaları, 

yoksullaĢtırılmıĢ Üçüncü Dünya'nın tüm sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanını 

pratik olarak kaplamıĢtır. 

SavaĢ sonrası dönemde BM‟nin önceliği her ne kadar sanayileĢmiĢ devletlerle 

ilgili ekonomik ve sosyal konulara ve bunların yeniden inĢa süreçlerine ayrılmıĢ olsa da 

geri kalmıĢ ülkelerin kalkındırılması sorununun BM‟nin kaygıları arasına girmesi uzun 

sürmemiĢtir.
488

 Eski sömürge ülkelerinin geliĢimini ve modern hayata katılımını 

sağlamak için oluĢturulan vesayet rejimi geri kalmıĢ ülkelerin kalkınması için gerekli 

görülen kalkınma politikalarını üretmiĢ ve vesayet altındaki topraklarda yaĢayan 

insanların geliĢimini sağlamak için bu politikaları uygulamıĢtır. BM erken dönem 

kalkınma politikaları geliĢtirmek ve geri kalmıĢ ülkelerin ekonomik geliĢimini izlemek 

için 1947‟de “Asya ve Uzak Doğu Ekonomik Komisyonu” ile “Avrupa Ekonomik 

Komisyonu”, 1948‟de “Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu”, 1958‟de 

“Afrika Ekonomik Komisyonu” ve 1973‟te “Batı Asya Ekonomik Komisyonu”
489

 gibi 

komisyonlar kurmuĢtur. Ayrıca 1948‟de “Ekonomik Kalkınma için Teknik Yardım 

Programı” ve 1949‟da “Az GeliĢmiĢ Ülkelerin Ekonomik Kalkınması için GeniĢletilmiĢ 

Teknik Yardım Programı” gibi kalkınma programları düzenlemiĢ ve 1950‟de “Latin 

Amerika'nın Ekonomik GeliĢimi ve BaĢlıca Sorunları”, 1951‟de “Az GeliĢmiĢ Ülkelerin 

Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Önlemler”, 1954‟te “Az GeliĢmiĢ Ülkelerde 

SanayileĢme Süreçleri ve Sorunları” ve “Ekonomik Kalkınma için BirleĢmiĢ Milletler 
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Özel Fonu” gibi kalkınma raporları hazırlamıĢtır.
490

 Böylece kolonyal dönemden miras 

alınan medenileĢtirme misyonu, ilk olarak, vesayet altındaki bölgelerin potansiyelini 

açığa çıkartmak için yapılan sermaye yatırımı ve ekonomik ve teknik yardımlar adı 

altında sömürge topraklarında ortaya çıkmıĢtır.
491

  

1960'tan sonra ise eski sömürge ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte 

BM‟ye üye devletlerin sayısı da hızla artmıĢ ve buna bağlı olarak üye devletler arasında 

ekonomik farklılıklar daha da görünür hâle gelmiĢtir. SanayileĢmiĢ Batılı ülkeler, 

Üçüncü Dünya ülkelerini kalkındırmayı ve yoksul kitlelere modernleĢmenin faydalarını 

taĢımayı temel misyon edinmiĢtir.
492

 Dolayısıyla 1960‟lardan sonra BM‟nin temel 

gündemi bağımsızlığını kazanan eski sömürge ülkelerinin sosyal, siyasal ve ekonomik 

geliĢimini ve modernleĢmesini sağlayacak Batı tipi ilerleme politikalarının üretilmesi 

olmuĢtur. BM tarafından Kalkınmanın On Yılı (1960-70)
493

 olarak da ilan edilen bu 

dönemin temel amacı, tarımda modernleĢmeyi sağlayarak tarımsal verimliliği arttırmak 

ve ekonomik büyümeyi gerçekleĢtirmek olarak belirlenmiĢtir.
494

 Sermaye yatırımının 

ekonomik büyüme ve kalkınmadaki en önemli bileĢen olduğunu savunan bu görüĢ, 

yoksul ülkelerin geri kalmıĢlığının ve ekonomik az geliĢmiĢliğinin üstesinden gelmek 

için uluslararası kuruluĢların aktif bir rol alması gerektiğini öne sürmüĢtür.
495

 

Teknolojik ilerlemenin artmasıyla Üçüncü Dünya‟daki yoksulluğun da azalacağını 

                                                           
490

 United Nations, “UN Documentation: Development”, https://research.un.org/en/docs/dev/1946-1959, 

son eriĢim tarihi 01.01.2021.  
491

 Pierre de Senarclens, “How the United Nations Promotes Development through Technical Assistance”, 

s. 92. 
492

 United Nations, Special United Nations Fund for Economic Development, s.1; United Nations, 

Processes and Problems of Industrialization in Under-Developed Countries, E/2670ST/ECA/29, New 

York: Department of Economic and Social Affairs, 1955. 
493

 United Nations, United Nations Development Decade A Program for International Economic Co-

operation, A/RES/1710 (XVI), New York: United Nations, 1961, s. 17. Yine benzer amaçlarla, BM 

tarafından, 1971-1980 yılları arası Ġkinci Kalkınmanın On Yılı ve 1981-1990 yılları arası ise Üçüncü 

Kalkınmanın On Yılı olarak belirlenmiĢtir. Detaylı bilgi için bakınız: United Nations, International 

Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, A/RES/2626 (XXV), New 

York: United Nations, 1970; United Nations, International Development Strategy for the Third United 

Nations Development Decade, A/RES/35/56, New York: United Nations, 1980. 
494

 Yakın Ertürk, Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet 

Olgusu, Ġstanbul: Metis Yayıncılık, 2015, s. 55. 
495

 Arturo Escobar, “The Making and Unmaking of the Third World through Development”, s. 86. 

https://research.un.org/en/docs/dev/1946-1959


152 
 

varsayan kalkınma uzmanları
496

 yerli halkların sosyal ve kültürel farklılıklarını göz ardı 

ederek yalnızca ekonomik kalkınmaya odaklanmıĢtır.  

Ancak BM‟nin ve daha genel olarak da ileri kapitalist ülkelerin Üçüncü 

Dünya‟yı kalkındırma söylemi ikili karĢıtlıklar üzerinden sürdürülmüĢ ve resmî BM 

belgelerinde, üye devletler “az geliĢmiĢ” (underdeveloped)
497

, “daha az geliĢmiĢ” (less 

developed)
498

 ya da “geliĢmiĢ” (developed)
499

, “ileri” (advanced)
500

 olarak 

nitelendirilerek hiyerarĢik iktidar iliĢkileri kurulmuĢtur. Örneğin BM‟nin “AzgeliĢmiĢ 

Ülkelerin Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Önlemler'” raporunda ülkeler açıkça 

geliĢmiĢ/azgeliĢmiĢ ikiliği üzerinden ele alınmıĢ ve az geliĢmiĢlik “Amerika BirleĢik 

Devletleri, Kanada, Avustralya ve Batı Avrupa'nın kiĢi baĢına reel gelirleriyle 

karĢılaĢtırıldığında kiĢi baĢına reel gelirin düĢük olduğu ülkeler” olarak tanımlanmıĢtır. 

Bu anlamda az geliĢmiĢ ülkeler kavramının eĢanlamlısının “yoksul ülkeler” olması 

gerektiği öne sürülmüĢtür.
501

 Yoksulluğun belirli coğrafyalarla iliĢkilendirilmesiyle 

“açlık”, “gecekonduda yaĢamak”, “hastalık”, “cahillik”, “hızlı nüfus artıĢı” gibi bütün 

dünya toplumlarını ilgilendiren birçok sorun da yalnızca geri kalmıĢ yerli halkların 

ayırıcı vasfı hâline gelmiĢtir:  

 

Yetkililerin fizyolojik ve psikolojik gerekçe gösterdiği bir olgu olan yoksul 

ülkelerde doğurganlık oranının genellikle çok yüksek olduğu bir gerçektir. (…) 

Bazı klanlarda veya kabile organizasyonlarında babalığın herhangi bir 

sorumluluk gerektirmediği veya herhangi bir aile duygusu uyandırmadığı 

doğruysa da, pek çok geri kalmıĢ insanın bildiği tek keyif, aile sahibi olmaktır. 

Hiç Ģüphe yok ki, yaĢam standartlarının yükseltilmesi, özellikle, aynı zamanda 
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sağlığın iyileĢtirilmesine özel önem verileceği için, ilk baĢta, nüfus artıĢ oranını 

doğrudan etkileyebilir.
502

 

 

Benzer Ģekilde teknolojik geri kalmıĢlık, “Avrupa ve Amerika'nın ileri ülkeleri” 

ile “geri kalmıĢ” ülkeler arasında modern/pre-modern ikiliğinin kurulmasında ve Batı-

dıĢından toplumların yoksul ve az geliĢmiĢ olarak tanımlanmasında kullanıĢlı bir araç 

olmuĢtur: 

 

Az geliĢmiĢ ülkelerdeki en çarpıcı özelliklerden biri düĢük teknoloji 

seviyeleridir. Bazı üretim alanlarında, bu ülkelerden bazıları yüzyıllardır 

teknolojide hiçbir geliĢme gösteremedi. Örneğin Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde 

tarım teknikleri bugün Firavunlar dönemindekinden daha iyi değil. Aslında, 

sulama alanında kesin bir gerileme yaĢandı. Ġyi geliĢtirilmiĢ sulama sistemlerinin 

bir sonucu olarak bin beĢ yüz yıldan daha uzun bir süre önce müreffeh olan 

alanlar çöl tarafından istila edildi ve geçmiĢ refahlarının kanıtı olarak yalnızca 

eski Roma Ģehirlerinin kalıntıları kaldı.
503

  

 

Teknolojik ilerlemenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engelin ise yerli 

halklara ait toplumsal iliĢkilerin olduğu öne sürülmüĢtür: 

 

Geleneksel inançlar ve değerlerle pekiĢtirilen katı meslek katmanlarının 

endüstriyel geniĢlemenin önünde önemli bir engel oluĢturduğu bir sosyal yapının 

en iyi örneklerinden biri Hindistan'ın kast sistemidir. Geleneksel Hindu 

toplumunda en yüksek prim, maddî kazançlara adanmıĢ ekonomik uğraĢları ve 

faaliyetleri dıĢlayan ya da en azından onları ekonomik olmayan hedeflere ve 
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çıkarlara tâbi kılan sosyal rollere verildi. Rahip ve bilim insanı Brahmanlar, kast 

sisteminin tepesindeydi. ĠĢbölümünü düzenleyen kalıtsal ilke, düĢük kastlı 

kiĢilerin daha yüksek rollere eriĢmesini engelledi ve onların kast statüleri 

tarafından önceden belirlenmiĢ meslekleri takip etmelerini gerektirdi. (…) Bu tür 

değer yönelimleri, hâlâ etki ettikleri ölçüde, yeni ekonomik faaliyet alanlarına 

nüfuz etmede bireysel inisiyatifleri açıkça engellemektedir…
504

 

 

Son olarak Dünya Bankası borç verdiği ülkelerin politika oluĢturma süreçlerini 

fiilen kontrol ederek az geliĢmiĢ olarak imlenen ülkelerin ekonomileri üzerinde derin bir 

etki yaratmıĢtır. Özellikle BM tarafından belirlenen kalkınma politikalarının finansmanı 

Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluĢlar tarafından sağlanarak borç alan 

ülkenin parayı nereye harcayacağı denetlenebilir kılınmıĢtır.
505

 Dünya Bankası, 

sömürgeci söylemi sürdüren ve bir dizi karĢıt tanım ve zıt imajı kullanarak Kuzey‟deki 

farklılık ve üstünlük duygusunu güçlendiren ekonomik modernleĢme teorilerinden 

fazlasıyla etkilenmiĢtir.
506

 II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde komünizm tehdidini 

ortadan kaldırmak ve iki kutuplu mücadeleyi ileri kapitalist ülkeler lehine çevirmek 

amacıyla Banka, borçlularının ekonomik, sosyal ve politik yaĢamlarının hemen hemen 

tüm yönlerine değinen bir kurum hâline gelmiĢtir.
507

 Gordon ve Sylvester‟ın da ifade 

ettiği gibi “BaĢkan Truman‟ın küresel yoksulluğu keĢfetmesinin ardından Dünya 

Bankası yıllık kiĢi baĢına düĢen milli geliri 100 doların altında olan ülkeleri yoksul 

olarak tanımlayarak yoksulluğu fiili olarak kurmuĢ ve dünya halklarının üçte ikisi 

anında yoksullaĢmıĢtır.”
508

 Üçüncü Dünya‟yı yoksul olarak yeniden dünyalaştıran bu 
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politika sayesinde Üçüncü Dünya‟ya tarımda ve sanayide ilerlemenin sağlanması için 

sermaye aktarımında bulunan Banka‟nın yerli halklar üzerindeki kalkınmacı rolü 

meĢrulaĢtırılmıĢ ve hiyerarĢik konumu önem kazanmıĢtır.  

 

5.2 BM Kalkınmada Kadın (WID) Gündemi ve Cinsiyet Normları Hiyerarşisi 

 

BM cinsiyet rejimine dair ana akım anlatı, kadınların, özellikle de Kadınların On 

Yılı projesinin çağdaĢ kazanımlarıyla birlikte, daha iyi yaĢam koĢulları için fırsatlar 

yakaladığı ve ilerleme kaydettiği varsayımına dayanmaktadır.
509

 Hâlbuki yukarıda da 

anlatıldığı gibi, Kadınların On Yılı projesi Soğuk SavaĢ döneminin ideolojik 

kamplaĢmasından fazlasıyla etkilenmiĢ ve BM‟nin cinsiyet rejimine hâkim olan eĢitlik 

gündemi, kadınların ikincilleĢtirilmesine neden olan kolonyalizm, ırkçılık, apartheid 

rejimler gibi politik süreçleri görünmez kılarak dikkatleri yalnızca kalkınma odaklı 

politikalara çekmeyi baĢarmıĢtır. Her ne kadar Kadınların On Yılı projesi, kadınların 

kalkınma sürecine erkeklerle eĢit Ģartlarda katılmasını sağlayarak kadınların statüsünü 

iyileĢtirmeyi amaçlasa da kalkınma odaklı politikalar kadınların yaĢam koĢullarını daha 

da zorlaĢtırmıĢ ve erkek egemen ekonomik sisteme kadınları dâhil etme çabası çözüm 

üretememiĢtir.
510

 BM aracılığıyla oluĢturulmaya çalıĢılan evrensel cinsiyet rejimi 

kadınlar arasındaki sınıf, ırk, etnisite gibi farklılıkları göz ardı ederek yalnızca yerli 

kadının kalkınma programlarına entegre edilmesine odaklanmıĢ,
511

 dolayısıyla da 

Kadınların On Yılı projesi Batı dıĢından birçok kadın için geçerliliğini yitirerek yerli 

kadınlar kalkınma hedeflerinin birer nesnesine indirgenmiĢtir.  
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BM‟nin eski sömürge ülkelerini kalkındırma misyonu doğrudan örgütün kadın 

gündemine de yansımıĢ ve yerli kadını modernleĢtirme politikaları BM cinsiyet 

rejiminin inĢasında temel bir argümana dönüĢmüĢtür. BM‟nin ilk dönem yerli halkları 

kalkındırma politikalarında kadınların ekonomideki rolü göz ardı edilmiĢ ve kadın 

emeği yalnızca toplumsal yeniden üretimin bir parçası olarak görülmüĢtür.
512

 1960'ların 

ortalarına gelindiğinde ise kalkınma uzmanları, kadınların ekonomiye entegrasyonu 

olmaksızın kalkınmanın gerçekleĢemeyeceğini fark etmiĢlerdir. Özellikle Ester 

Boserup‟un dönüm noktası niteliğindeki çalıĢması
513

 pek çok kalkınma projesinin 

Üçüncü Dünya kadınlarının yaĢamlarını iyileĢtirmek yerine onları ekonomik 

fırsatlardan ve statüden mahrum bıraktığını öne sürmüĢ ve kadın emeğinin 

kalkınmadaki rolüne odaklanmıĢtır.
514

 Böylece Batı‟da yeni bir ilgi alanı olarak 

Kalkınmada Kadın paradigması ortaya çıkmıĢ ve kadın emeğinin özellikle de tarımsal 

üretimdeki yeri kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olmuĢtur.
515

  

Geleneksel kalkınma paradigmasını takip eden WID yaklaĢımı, ABD'de II. 

Dünya SavaĢı'ndan sonra Marksist kalkınma teorisine alternatif olarak geliĢtirilen 

modernleĢme paradigmasını benimsemiĢ ve genellikle sanayileĢme ile özdeĢleĢtirilen 

modernizasyonun yerli kadının yaĢam standardını da iyileĢtireceğini öne sürmüĢtür.
516

 

Dolayısıyla hem ekonomik hem de siyasî olarak liberal geleneğe bağlı olan WID 

savunucuları için kalkınma, geleneksel geçimlik tarım toplumlarının sanayileĢmiĢ 

ekonomilere dönüĢtüğü bir süreç olarak görülmüĢtür.
517

 Özellikle 1950-70 arası 

dönemde uluslararası kalkınma düĢüncesine hâkim olan modernleĢme paradigmasını 

takip eden WID yaklaĢımı, sanayileĢme ile özdeĢleĢtirilen modernizasyonun geliĢmekte 
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olan ülkelere transferiyle bu ülkelerde de ekonomik büyümenin sağlanacağını ve 

böylece buralarda yaĢayan kadınların yaĢam standartlarının da iyileĢeceğini öne 

sürmüĢtür.
518

  

Fakat bu iddia WID yaklaĢımı ile kolonyal geçmiĢ arasındaki bağı görünmez 

kılmaktadır. Gerçekte WID yaklaĢımı geleneksel kalkındırma paradigmasının Avrupa-

merkezci anlayıĢını takip ederek yerli kadınları kalkındırma politikası olarak 

iĢlemiĢtir.
519

 Geeta Chowdhry‟un da ifade ettiği gibi WID rejimi modernist yaklaĢımın 

iki temel bileĢeni olan “kolonyal söylem ile piyasaya yönelik liberal söylem” üzerine 

inĢa edilmiĢtir.
520

 Bu modernist söylemden hareketle kadınlar ve erkekler için bir ve 

benzer geliĢim çizgisi öngören kalkınma politikaları erkek egemen bir alan olarak 

ortaya çıkmıĢ ve bu nedenle yaklaĢım cinsiyet körü uygulamalar üretmiĢtir.
521

 Yerli 

halkları kalkındırma sürecinde kadınların üretime tam katılımının sağlanamamasını 

“beĢerî kaynak israfı” olarak gören WID yaklaĢımı, yerli kadınları, kalkınmanın verimli 

iĢgücü kaynağı olarak nitelendirmiĢ ve bu iĢgücünü erkek egemen ekonomik yapıya 

dâhil etmeye odaklanmıĢtır.
522

 Bu durum Amerika BirleĢik Devletleri Uluslararası 

Kalkınma Ajansı‟nın (USAID) “Kalkınmada Kadın” raporunda açıkça ifade edilmiĢtir: 

 

Ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük zorluk kıt kaynakları daha verimli 

kullanma ihtiyacıdır. Kadınlar ve kız çocukları, kalkınmaya katkıları zaten 

önemli olan kalkınma kaynaklarıdır. Ancak bunlar daha iyi eğitimli ve sağlıklı 
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olsalardı ve eğitime, hizmetlere ve mesleklere eriĢimleri daha iyi olsaydı, 

katkıları daha da fazla olurdu.
523

 

 

Dolayısıyla WID yaklaĢımı kadınların kalkınma stratejilerinden neden daha az 

faydalandığını incelemek yerine, mevcut sosyal yapıları sorgulamadan kabul ederek 

yalnızca kadınların devam eden kalkınma giriĢimlerine nasıl daha iyi entegre 

edilebileceğini temel strateji olarak belirlemiĢtir.
524

 Kadınların, tıpkı erkekler gibi, 

ekonomiye ve üretime katılımını öngören bu kalkınma odaklı liberal söylem eğitime, 

istihdama ve maddî olanaklara eriĢimin iyileĢtirilmesi yoluyla yerli kadınların da 

erkeklerle eĢit imkânlara sahip olacağını öne sürmüĢtür.
525

  

BM‟nin kalkınma gündemine paralel olarak Komisyon‟un cinsiyet rejimi 

gündemi de eski sömürgelerdeki kadınların ekonomideki rolüne kaymıĢtır.
526

 EĢitlik ve 

barıĢ temalarıyla birlikte Kadınların On Yılı projesinin temel hedeflerinden biri olan 

kalkınma,
527

 BM‟nin yerli kadını ekonomik süreçlere dâhil etme ve geliĢimini sağlama 

amacının gerçekleĢtirilmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Örneğin Meksika 

Konferansı‟nın sonuç metninin “Kadınların erkeklerle eĢit ortaklar olarak politik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢme sürecine entegrasyonu”
528

 baĢlıklı 20. maddesi 

doğrudan kadınların erkekler gibi bahsedilen süreçlere katılımına odaklanmaktadır. 

Buna göre, “…yeni bir uluslararası ekonomik düzene duyulan ihtiyaç ve iç yapısal 

değiĢiklikler, kadınların erkeklerle eĢit ortaklar olarak politik, ekonomik, sosyal ve 

kültürel entegrasyonuna yardımcı olacağı”
529

 öne sürülmüĢtür. Benzer Ģekilde, istihdam, 

sağlık ve eğitimin alt temalar olarak belirlendiği Kopenhag Konferansı‟nda kalkınmanın 
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ancak kadınların ekonomik süreçlere dâhil edilmesiyle mümkün olabileceği ve 

“…kadınların kalkınmanın tüm yönlerine entegrasyonuna ulusal, bölgesel ve küresel 

düzeyde kesin bir taahhüt olmaksızın eĢitlik ve barıĢ hedeflerinin 

gerçekleĢtirilemeyeceği”
530

 ifade edilmiĢtir. Yine bu dönemde eski sömürge ülkelerinde 

yaĢayan kadınlar için tasarlanan “kırsal kalkınma”,
531

 “tarımda iĢgücü”
532

 ve “aile 

plânlaması”
533

 gibi yerli kadının emeğini yalnızca geçimlik tarım üretimiyle 

sınırlandıran eğitim programları da yerli kadının ekonomiye entegrasyonunun temel 

araçları olarak iĢlemiĢtir.  

Ancak yerli kadının özgürleĢmesi için zorunlu bir süreç olarak görülen kalkınma 

politikası BM‟nin, uluslararası bir örgüt olarak, yerel süreçlere müdahalesinin meĢruiyet 

zeminini de yaratmıĢtır. Üçüncü Dünya'nın kültürel, sosyal ve siyasal geriliğini 

vurgulayarak kendisini yerli kadınları medenileĢtirmeye adayan bu ataerkil misyon 

kolonyal söyleminin doğal bir uzantısı olmuĢtur. WID yaklaĢımı çerçevesinde tarımı 

modernleĢtirme iddiaları kadınların üretici rolünü görünmez kılarak var olan toplumsal 

ve ekonomik eĢitsizlikleri daha da derinleĢtirmiĢ ve kadınlar bu eĢitsiz kalkınma 

stratejilerinden en çok etkilenen grup olmuĢtur.
534

 Dolayısıyla kalkınma söylemi 

çerçevesinde, savunmasız bir grup olarak kadınlara odaklanma eğilimi yalnızca 

kalkınmanın nesnesi olan kadınlar kategorisi yaratmanın ötesine geçememiĢtir.
535

 WID, 

kalkınmaya iliĢkin kavramları, stratejileri ve perspektifleriyle mevcut Batı 

hâkimiyetindeki kalkınma çerçevesine bağlı kaldığından, ana akım kalkınmaya 

alternatif bir yaklaĢım oluĢturamamıĢtır.
536

 Kadınların ikincilleĢtirilmesinde uluslararası 

sömürü iliĢkilerinin rolünü görünmez kılarak kadınların kalkınmasını yalnızca kadınlar 
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ve erkekler arasında daha fazla eĢitliğe indirgeyen bu yaklaĢım Batılı cinsiyet 

hiyerarĢilerinin sürdürülmesine de olanak sağlamıĢtır.  

Kalkınma paradigmasının üstün/aĢağıda olan ikiliğine dayalı hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi “Üçüncü Dünya kadınları” (Third World women),
537

 “az geliĢmiĢ ülke kadınları” 

(LDC women),
538

 “fakir kadınlar” (poor women)
539

 gibi kadınları kategorize eden 

söylemler üzerinden WID gündemine de taĢınmıĢ ve kalkınma politikalarının yerli 

kadınları geri kalmıĢ toplumların kurbanları olarak temsil etmesi bu iliĢkiyi sürdürmede 

kullanıĢlı bir araç olmuĢtur. Kalkınma plânlamacıları da kolonyal söylemi takip ederek, 

Üçüncü Dünya kadınları olarak kategorize ettikleri yerli kadınların geleneğe saplanmıĢ 

ve moderniteye karĢıt ilkel öteki olarak temsilini sürdürmüĢlerdir.
540

 Kalkınma 

uzmanları yerli kadını kalkınmanın önünde bir engel olarak görmüĢ ve yerli kadının 

“egzotik örnekler, ezilen kurbanlar, seks nesneleri” ya da “geri kalmıĢ toplumların en 

cahil ve geri üyeleri” olarak kolonyal temsilini kolayca benimsemiĢlerdir.
541

 Kolonyal 

söylemi yeniden üreten bu stereotipik Üçüncü Dünya kadını imajı, Batı değerlerini, 

bilgisini ve gücünü ayrıcalıklı kılan bir “ötekileĢtirme” biçimini temsil etmektedir.
542

 

Dolayısıyla üstün/aĢağıda olan ikiliğine dayalı hiyerarĢik ve dualistik dil, yerli 

kadınların dıĢarıdan gelenin müdahalesine muhtaç olduğunu üstü kapalı varsayarak, 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkı ve hiyerarĢik iliĢkiyi güçlendirmiĢtir.  

WID yaklaĢımı üstün/aĢağıda olan hiyerarĢi aracılığıyla topyekûn bir ezilen yerli 

kadınlar kategorisi yaratmıĢtır. BM‟nin yerli halkları kategorize etmek için kullandığı 

yoksulluk siyaseti Üçüncü Dünya kadınlarını da homojenleĢtirmek ve geri kalmıĢ olarak 

kategorize etmek için kullanılmıĢtır. Üçüncü Dünya kadınlarının geri kalmıĢ olarak 

                                                           
537

 Jane L. Parpart, “Who is the „Other‟?: A Postmodern Feminist Critique of Women and Development 

Theory and Practice”, Development and Change, Cilt: 24, Sayı: 3, 1993, (439-464), s. 444. 
538

 USAID, Women in Development, s. 3. 
539

 World Bank, Recognizing the "Invisible" Woman in Development: The World Bank's Experience, 

Washington: World Bank, 1979, s. 9.  
540

 Jane Parpart, “Deconstructing the Development “Expert”: Gender, Development and the “Vulnerable 

Groups””, içinde Marianne H. Marchand ve Jane L. Parpart (eds.), 

Feminism/postmodernism/development, London: Routledge, 2003, (221-244), s. 227. 
541

 Jane L. Parpart ve Marianne H. Marchand, “Exploding the Canon: An Introduction/Conclusion”, s.13. 
542

 Cheryl McEwan, “Postcolonialism, Feminism and Development”, s. 99. 



161 
 

temsili, BM‟nin, Kalkınma Ajanslarının ve Dünya Bankası‟nın resmî belgelerine de 

yansımıĢtır:  

 

Yerli kadınlar, insan haklarından tam olarak yararlanma konusunda önemli 

zorluklarla karĢı karĢıyadırlar. Yerli kadınlar birçok ayrımcılığı da 

deneyimlemektedirler; çoğu zaman eğitime, sağlık hizmetlerine ve atalarından 

kalan topraklarına eriĢememektedirler, yüksek yoksullukla karĢı karĢıyadırlar ve 

insan ticareti ve silahlı çatıĢma da dâhil olmak üzere aile içi Ģiddet ve cinsel 

istismar gibi Ģiddete maruz kalmaktadırlar.
543

 

Kadınların üretkenliği ve çalıĢma kapasitesi çoğu kez erkekleri dıĢ dünyaya açan 

kadınları ise eve bağımlı kılan kültür ve gelenek tarafından kısıtlanmaktadır. 

(…) Kadınlar yoksul olarak temsil edilme eğilimindedirler, bu nedenle 

ekonomik uyum programları kadınların özel ihtiyaçlarını ve sınırlılıklarını 

dikkate almalıdır. Örneğin, kadınlar genellikle evlerinden uzağa seyahat etmekte 

zorlanırlar, bu nedenle özellikle yerel yollara, daha iyi su kaynaklarına, basit 

ulaĢım Ģekillerine ve eğitim ve öğretimi kolaylaĢtıran bilgi altyapısına (radyolar 

gibi) ihtiyaç duyarlar.
544

 

 

WID gündemi, BM‟ye hâkim olan liberal politikaları takip ederek sınıf, ırk, 

etnisite temelli farklılıkları göz ardı etmiĢ ve yerli halkların ekonomik kalkınmasını 

yalnızca kadın-erkek eĢitsizliği üzerine inĢa etmiĢtir.
545

 Kadınlar arasında var olan 

farklılıkları tanımadan yalnızca bir analiz birimi olarak kadınlara ve cinsiyete odaklanan 

WID yaklaĢımı kadınların deneyimlediği sömürü iliĢkilerinin küresel ekonomi politik 
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süreçlerini görünmez kılmıĢtır.
546

 Mevcut toplumsal yapıları sorgulamaksızın kabul 

eden WID yaklaĢımı, siyasî projelerinin evrensel olduğunu ve kadınların küresel olarak 

aynı evrensel baskı biçimleriyle karĢı karĢıya olduğunu varsaymıĢtır. Batılı konumları 

evrensel bir norm olarak kuran ırk-merkezci kalkınma paradigması böylece yerli kadını 

bu norma uyması gereken geri kalmıĢ olarak imlemiĢtir. Hâlbuki yerli kadın küresel 

ekonomi politiğin ürettiği yoksulluğun yanında erkek egemen patriyarkal iliĢkilere de 

maruz kalarak iki yönlü sömürü iliĢkisini deneyimlemek zorunda kalmıĢtır. Bu iki yönlü 

sömürüyü görmezden gelen WID yaklaĢımı yerli kadınların deneyimlerini yalnızca 

evrensel olduğu iddia edilen kalkınma sürecine indirgemiĢtir. Böylece WID söylemi 

yerli kadınları sözde kalkındırma iddiasını sürdürerek yerel süreçleri görmezden gelen 

kalkınma politikalarını meĢrulaĢtırmıĢtır. 

WID yaklaĢımı kadınların toplumdaki rolünü eĢ ve anne olarak ele almıĢ ve 

yalnızca kadınların toplumdaki stereotipik rolüne odaklanmıĢtır. Kolonyal söylemin 

yerli kadını “erkek egemen ataerkil bir çevrenin sınırları içinde [yalnızca] ev 

hanımlığıyla” iliĢkilendiren zenana temsilini sürdüren kalkınma projesi yerli kadınları 

ve yerli kadınların emeğini özel alana indirgemiĢ ve kamusal alan/özel alan ikiliğini 

sürdürmüĢtür.
547

 Kadınların geleneksel ev hanımı ve anne rolleri toplumsal hiyerarĢileri 

sürdürmede kullanıĢlı bir araç olarak görülmüĢtür. Kalkınmacı yaklaĢımın kadını sanayi 

üretiminin dıĢında tutma çabası koruyucu yasal düzenlemeler, cinsiyete dair burjuva 

idealleri ve kadının ev içi konumunu olumlayan toplumsal cinsiyet kalıpları ile 

meĢrulaĢtırılmıĢ ve kadının toplumdaki rolünü öncelikle eĢ ve anne olarak tanımlayan 

burjuva düĢüncesini yerli kadın için de uygulayan politikalar üretilmiĢtir.
548

 Böylece 

WID yaklaĢımı yalnızca kadınlara belirli el becerileri ve zanaat iĢlerinin öğretildiği 

faaliyetlere odaklanmıĢ ve kadının toplumdaki stereotipik rolünü pekiĢtirecek Ģekilde 
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kadınlara yönelik “hijyen”,
549

 “çocuk bakımı”
550

 ve “okuryazarlık”
551

 gibi politikalar 

üretilmiĢtir.
552

 

Dolayısıyla, iddia edildiği gibi, kalkınma politikası yerli kadını güçlendirme 

üzerine değil, dıĢlama pratiği üzerine inĢa edilmiĢtir. BM‟nin uyguladığı yerli kadını 

sözde kalkındırma politikalarının hiçbiri, genelde yerli halkların Batılı kapitalist 

ülkelere bağımlılığını sürdüren uluslararası sistemin temel eĢitsizliklerini özelde ise 

kadınları ev içi alana hapseden toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamamıĢtır. Daha çok 

hem uluslararası hem de yerel hiyerarĢileri meĢrulaĢtırarak sömürü iliĢkilerini 

sürdürmüĢ, bu durumda kadın da kalkındırma politikasının meĢrulaĢtırma aracı olarak 

nitelendirilmiĢtir. Modernist kalkınma paradigmasında geleneklerine bağlı olarak temsil 

edilen yerli kadın kalkınmanın önünde engel olarak görülmüĢtür.
553

 Özellikle kadın ve 

erkeklerin toplumdaki rolünü belirlemek için kullanılan kamusal/özel ayrımı, Batılı 

ataerkil annelik nosyonları ve kadınların zenana temsili Üçüncü Dünya kadınlarının 

kalkınma projelerinden dıĢlanılması için kullanılmıĢtır.
554

 Geleneksel kalkınma 

politikalarının dıĢlama mantığını takip eden WID uygulaması da kadını yalnızca ev içi 

iĢ ve zaman zaman da tarım sektörüyle iliĢkilendirerek yerli kadını üretken ekonomik 

iliĢkilerden dıĢlamıĢtır. 

Yerli kadını kalkındırma paradigması yalnızca WID gündemiyle sınırlı 

kalmamıĢ ve daha sonraki dönemlerde “Kadın ve Kalkınma” (Women and 

Development-WAD) ve “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın” (Gender and Development-

GAD) gibi alternatif yaklaĢımlar kalkınma literatürüne dâhil olmuĢtur.
555

 1970‟lerde 
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WID yaklaĢımının yerli kadını mevcut ataerkil ve kapitalist ekonomik sisteme entegre 

etme yaklaĢımını modernist olduğu gerekçesiyle reddeden ve temelde Marksist 

ekonomik yaklaĢımı takip eden WAD paradigması ortaya çıkmıĢtır.
556

 Marksist 

feministlerin çalıĢmaları, kadınların ekonomik üretimdeki değiĢen rollerinin “yeniden 

üretimde cinsel iĢbölümü, yerel sınıf yapısı, belirli bölgelerin ve üretim sektörlerinin 

ulusal ekonomiler ve uluslararası ekonomi içindeki eklemlenmesi” gibi bir dizi tarihsel 

faktörün bir araya gelmesiyle belirlendiğini ortaya koymuĢtur.
557

 Dolayısıyla WAD 

savunucuları Üçüncü Dünya'nın azgeliĢmiĢliğinin temel sorumlusunun neo-liberal 

kapitalist politikalar olduğunu öne sürmüĢ ve kadınları erkek egemen kalkınma 

politikalarına entegre etme çabasının mevcut küresel eĢitsizlikleri sürdürdüğünü ve 

Üçüncü Dünya devletlerinin sanayileĢmiĢ, kapitalist devletlere ekonomik bağımlılığını 

daha da arttırdığını savunmuĢtur.
558

  

1980‟lerde ortaya çıkan ve teorik olarak sosyalist feminizmden hareket eden 

GAD yaklaĢımı ise kadınlardan ziyade toplumsal cinsiyete, özellikle toplumsal cinsiyet 

rollerinin sosyal inĢasına ve toplumsal cinsiyet iliĢkilerine odaklanmıĢtır.
559

 Üretimin ve 

yeniden üretimin toplumsal inĢasını kadınların ikincilleĢtirilmesinin temeli olarak gören 

GAD yaklaĢımı, farklı toplumlarda hem kadınlara hem de erkeklere atfedilen rollerin 

geçerliliğini sorgulayarak dikkatleri toplumsal cinsiyet iliĢkilerine çevirmiĢtir.
560

 Tıpkı 

WAD yaklaĢımında olduğu gibi, WID paradigmasının kadını kalkınma politikalarına 

entegre etme yaklaĢımını reddeden GAD, küresel ekonomik eĢitsizliklerin ırk, sınıf ve 

toplumsal cinsiyete göre farklı Ģekillerde deneyimlendiğini öne sürerek teorik 

tartıĢmasını mevcut sosyal yapılara ve bu yapıların ürettiği sömürü iliĢkilerine 

çevirmiĢtir. Cinsiyete dayalı iĢbölümünü iktidarın doğal bir parçası olmaktan çok inĢa 
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edilmiĢ bir parçası olduğunu öne süren GAD savunucuları toplumsal cinsiyet rollerinin 

dönüĢtürülmesi gerektiğini vurgulamıĢlardır.
561

  

Fakat WAD ve GAD yaklaĢımları her ne kadar WID‟in modernist eğilimlerini 

ortaya koymada baĢarılı olsa da BM‟nin ana akım kalkınma gündeminde kendine yer 

bulamamıĢtır. Dolayısıyla Eva Rathgeber‟in de ifade ettiği gibi yerli kadınları 

kalkındırma düĢüncesi son otuz yılda periyodik olarak değiĢmesine rağmen önemli 

ölçüde ana akım kalkınma stratejisinin varsayımlarını sürdürmeye devam ettirmiĢ ve 

1960'lardan beri liberal kalkınma düĢüncesinin temel aĢamaları olan (i) “beĢerî sermaye 

geliĢimi”, (ii) “teknolojik geliĢme”, (iii) “temel ihtiyaçlar”, (iv) “Kalkınmada Kadın”, 

(v) “yapısal uyum politikaları” ve (6) “sürdürülebilir kalkınma” gibi bir önceki 

kalkınma stratejilerinin baĢarısızlıkları yeni yaklaĢımların oluĢturulmasına neden 

olmuĢtur.
562

 

Kalkınma politikalarında yaĢanan teorik dönüĢümlere ve WID‟e alternatif yeni 

yaklaĢımlara rağmen, tarihsel süreklilik içerisinde WID paradigması ve bu 

paradigmanın temelini oluĢturan yerli kadını kalkındırma söylemi BM cinsiyet rejiminin 

inĢasında varlığını sürdürmeye devam etmiĢtir.
563

 BM‟nin son dönem kalkınma 

politikalarını belirleyen Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millennium Development Goals) 

ve Sürdürülebilir Kalkınma (sustainable development) gibi yeni kalkınma yaklaĢımları 

da geleneksel kalkınma paradigmasının yoksulluk siyasetine dayanmaktadır. 2015 

yılında genel kurul tarafından kabul edilen “Dünyamızı DönüĢtürmek: 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” baĢlıklı uygulama plânına göre, BM‟nin 

Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin temel amacı “aĢırı yoksulluk da dâhil olmak üzere 

tüm Ģekil ve boyutlarıyla yoksulluğun ortadan kaldırılmaktır.”
564

 Ancak neo-liberal 
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politikaların belirlediği bu yeni kalkınma gündemi de kadınları ikincilleĢtiren 

patriyarkal ve cinsiyetçi iktidar iliĢkilerini sorgulamak yerine ekonomik büyümeye 

odaklanarak küresel ölçekli cinsiyet eĢitsizliklerine çözüm üretememiĢ, hatta bunları 

sürdürmüĢtür. Tıpkı WID yaklaĢımında olduğu gibi Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri 

de “yoksulluğun ve istihdamın cinsiyetlendirilmesi, toplumsal yeniden üretim, 

kadınların ücretsiz emeği” gibi temel sorunları ve ırka, sınıfa ve toplumsal cinsiyete 

dayalı eĢitsizlikleri görmezden gelmektedir.
565

 

Yine 2015 yılında genel kurul tarafından kabul edilen “Yoksulluğun Ortadan 

Kaldırılması ve Diğer Kalkınma Sorunları: Kalkınmada Kadın” raporu yoksulluğun 

giderilmesi konusunda birçok küresel sorunu ve ekonomi politik süreçleri göz ardı 

ederek yalnızca “kadınların ve kız çocuklarının kalkınmaya entegrasyonuna”
566

 

odaklanmakta ve 1960‟ların entegrasyon yaklaĢımını sürdürmektedir. Rapor “kadınların 

ve kız çocuklarının (…) erkeklerle ve oğlan çocuklarıyla eĢit fırsatlara eĢit eriĢim”
567

 

olanağına kavuĢması gerektiğini öne sürmekte ancak kadınların deneyimlediği küresel 

sömürü iliĢkilerine alternatif bir yaklaĢım önermemekte, hatta bu sorunlara raporda hiç 

yer vermeyerek yeniden liberal eĢitlik gündemine odaklanmaktadır. Raporda kadın 

emeği yeniden kalkınmanın verimli bir kaynağı olarak görülerek kadınların ve kız 

çocuklarının geliĢimine yatırım yapmanın “…tarım, sanayi ve hizmet sektörü gibi 

ekonominin tüm alanlarında üretkenlik, verimlilik ve sürdürülebilir ve kapsayıcı 

ekonomik büyüme üzerinde”
568

 etkili olduğu öne sürülmektedir.  

Ayrıca raporda kadınların toplumdaki ve ev içindeki stereotipik rolleri 

sürdürülmektedir. Örneğin ev içi ücretsiz emeğe yönelik politikalarda “ücretsiz bakım 

ve ev iĢleri de dâhil olmak üzere ücretsiz çalıĢmanın, hane halkının refahının 
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iyileĢtirilmesinde ve bir bütün olarak ekonominin iĢleyiĢinde önemli bir rol oynadığı”
569

 

kabul edilerek kadın emeği öncelikle ev içi ücretsiz çalıĢmayla birleĢtirilmekte ve 

“uygun olduğu Ģartlarda” sorumluluğun paylaĢılmasına yönelik politika ve programların 

teĢvik edilmesi gerektiği önerilmektedir. Yine kalkınma politikalarının kolonyal geçmiĢ 

ile kurduğu bağdan hareketle, raporda, geri kalmıĢlık ile yerli kadın birleĢtirilerek 

“geliĢmekte olan birçok ülkede, özellikle en az geliĢmiĢ ülkelerde, var olan zor 

sosyoekonomik koĢulların yoksulluğun diĢileĢmesine (feminization of poverty) katkıda 

bulunduğu”
570

 öne sürülmektedir. Bu durumda yerli kadın yeniden “fakir kadınlar” 

(poor women) olarak imlenerek emeği tarımsal üretimle iliĢkilendirilmektedir.
571

 

Benzer Ģekilde, BM tarafından geliĢmiĢ/azgeliĢmiĢ ikiliğini açığa çıkarmada 

temel göstergeler olarak görülen “doğurganlık, ölüm oranı, göç, üreme sağlığı, nüfus 

politikaları ve nüfus ve kalkınma iliĢkisi”
572

 gibi nüfus verileri kalkınmacı söylemin ve 

bunun üzerinden üretilen hiyerarĢilerin günümüzde de varlığını sürdürdüğünü ortaya 

koymaktadır. Örneğin; BM‟nin “2020 Dünya Doğurganlık Oranı ve Aile Plânlaması” 

raporuna göre “küresel olarak kadınlar daha az bebek sahibi olmasına rağmen dünyanın 

bazı bölgelerinde doğurganlık oranı hâlâ çok yüksektir.” Buna göre, küresel 

doğurganlık oranı, 1990'da kadın baĢına 3,2‟den 2019'da 2,5'e gerilemiĢ olmasına 

rağmen doğurganlığın en yüksek olduğu bölge olan Sahra altı Afrika'da, toplam 

doğurganlık 1990'da kadın baĢına 6,3 doğumdan 2019'da yalnızca 4,6'ya düĢmüĢtür. 

Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise 1990 yılında dahi 

doğurganlık kadın baĢına 2,0 altındayken 2019'da Avustralya ve Yeni Zelanda'da kadın 

baĢına ortalama 1,8 Avrupa ve Kuzey Amerika‟da ise 1,7‟ye gerilemiĢtir.
573

 Aile 

plânlaması, doğum kontrolü ve yaĢa göre doğurganlık oranı gibi geliĢmiĢlik düzeyiyle 
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iliĢkilendirilen bu karĢılaĢtırma verilerine göre doğurganlık oranının yüksek olduğu 

“daha az geliĢmiĢ bölgeler” (less developed regions) aynı zamanda BM‟ye göre 

kalkınması gerekli olan bölgeleri de temsil etmektedir.
574

   

Sonuç olarak, eĢitlik ve ekonomik verimlilik argümanlarını birleĢtirerek 

kadınların iĢgücüne katılımını ve kadınların statüsünü arttırmayı hedefleyen yerli 

kadınları kalkındırma paradigması baskın uluslararası kalkınma hedefleri ve 

politikalarının etkisinde kalmıĢ ve kadınlar ve erkekler arasındaki kalıcı eĢitsizlikleri 

daha da derinleĢtirmiĢtir.
575

 Tekelci kapitalizmin ve ataerkil sistemin ürettiği 

hiyerarĢileri görünmez kılan kalkınma odaklı politikalar kadınlar ile erkekler arasındaki 

ücret eĢitsizliklerini daha da arttırmıĢ, buna bağlı olarak kadınların anne ve eĢ olarak 

toplumdaki geleneksel rollerinin sürdürülmesini de pekiĢtirmiĢtir. Dolayısıyla 

kalkındırma politikaları yerli kadını özgürleĢtirmek bir yana onları geçimlik iĢ gücüne 

hapseden cinsiyet hiyerarĢilerini ve patriyarkal iliĢkileri meĢrulaĢtırarak geri kalmıĢ 

yerli kadın imajının ve bunun üzerinden üretilen hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinin 

sürdürülmesine neden olmuĢtur. 
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ALTINCI BÖLÜM 

  

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE CİNSİYET NORMLARININ 

ABJECTLEŞTİRİLMESİ 

 

Bu bölümün amacı dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisinin sürdürülmesinde temel bir rol oynayan abjectleĢtirme siyasetini, BM‟nin 

“Zararlı Geleneksel Pratikler” (Harmful Traditional Practices-HTP) gündeminden 

hareketle ele almaktır. Ġlk bölümde ifade edildiği gibi öteki‟ni abjectleĢtirme özne-

ben‟in kurucu unsurudur. Bu durumda öteki‟ne ait normların abjectleĢtirilmesi de özne-

ben‟e ait normların evrenselliğini ve meĢruluğunu ortaya koymanın bir yolunu 

sunmaktadır. BM‟nin HTP gündemi kadınların ikincilleĢtirilmesine ve toplumsal 

iliĢkilerden dıĢlanmasına neden olan geleneksel pratikleri ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır. Fakat HTP, BM politika yapıcıları tarafından üretildiği günden itibaren 

neredeyse yalnızca Batı-dıĢı toplumların geri kalmıĢlığını açıklamak için 

kullanılagelmiĢ ve hiyerarĢik iktidar iliĢkisinin sürdürülmesinde kullanıĢlı bir araç 

olmuĢtur. Kadınların fiziksel ya da psikolojik sağlığına zarar veren kültürel uygulamalar 

yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla iliĢkilendirilerek Batılı toplumlarda zararlı kültürel ya da 

dinî pratiklerin olmadığı yanılgısı yaratılmıĢ ve normlar üzerinden üstün/aĢağıda olan 

ikiliği üretilmiĢtir. Yerli normların abject niteliği BM‟ye ait normların 

arîliğini/temizliğini temsil etmek için kullanılmıĢ ve böylece Batılı beyaz orta sınıf birey 

norm olarak kurularak bu normun dıĢında kalanlar abject olarak imlenmiĢtir. Bu bölüm 

kapsamında ilk olarak HTP gündeminin BM tarafından nasıl üretildiği ve uluslararası 

dolaĢıma sokulduğu ele alınacak, ardından da HTP ile kolonyal geçmiĢ arasında kurulan 

bağa bakılacaktır. 
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6.1 BM Zararlı Geleneksel Pratikler (HTP) Gündemi  

 

BM‟nin cinsiyet politikalarını belirleyen Kalkınmada Kadın paradigması, 

Batı/Batı-dıĢı ikiliği üzerinden epistemolojik bir ayrıma giderek kurtarılması gereken 

geri kalmıĢ kadınlar kategorisi üretmiĢtir.
576

 HiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi olarak iĢleyen 

bu ayrımda yerli kadın “gelenek ve yetersizlik tarafından sonsuz bir yoksulluk ve 

çaresizlik döngüsünde sıkıĢıp kalmıĢ çaresiz kurban”
577

 olarak resmedilmiĢ ve bu ayrım 

üzerinden kodlanmıĢ olan yerli kadın da böylece yerli normların mağdur imgesine 

dönüĢmüĢtür. Kolonyal geçmiĢten miras alınan yerli halkları kurtarma iddiası, BM‟nin 

eski sömürge ülkelerine dair yürüttüğü kadın ve beden merkezli politikalarıyla 

birleĢerek ırka ve cinsiyete dayalı hiyerarĢiler inĢa etmiĢtir.
578

 DıĢarıdan bir göz olarak 

cinsiyetçi ve ırkçı söylemle Ģekillenen yerli kadınları yerli normların boyunduruğundan 

kurtarma siyaseti, Giusi Russo‟nun “baĢkalarının acısı” olarak adlandırdığı yerli 

kadınların deneyimlerini, “acıyı hafifletmek ile toplumsal cinsiyet politikasının simgesi 

olan kurbanlar yaratmak” arasındaki gerileme indirgemiĢtir.
579

 Acı çekenler kategorisi 

olarak imlenen yerli kadın da böylece kurtarılması gereken mağdur nesne konumuna 

yerleĢtirilmiĢtir.  

Mağdur kadınları kurtarma siyasetinin en temel örneği ise BM‟nin “Zararlı 

Geleneksel Pratikler” (Harmful Traditional Practices-HTP) gündemidir. BM tarafından 

zararlı pratikler “kadınların ve gençlerin cinsel ve üreme sağlığını ve haklarını tehlikeye 

sokan insan hakları ihlâli” olarak tanımlanmaktadır.
580

 HTP gündemi de özellikle geri 
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kalmıĢ toplumlarda kadın sünneti, çocuk yaĢta ve zorla evlilik, bekâret testi, beslenme 

tabuları, oğlan çocuk tercihi, sözde namus cinayetleri gibi kadınların fiziksel, cinsel ve 

psikolojik sağlığına zarar veren uygulamalara dikkat çekmeyi ve bunları sonlandırmayı 

amaçlamaktadır.
581

 BM cinsiyet rejiminin inĢasında önemli bir yer tutan HTP, ilk olarak 

1950‟lerde, sömürge yöneticilerinin kontrolleri altındaki topraklardaki geleneksel 

uygulamalara dikkat çekmek amacıyla BM gündemine taĢınmıĢtır.
582

 1952 yılında 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Kadının Statüsü Komisyonu‟nun aldığı karardan 

hareketle, tüm üye devletleri “idaresi altındaki ülke ve bölgelerde kadınların fiziksel 

bütünlüğünü ihlâl eden tüm gelenekleri aĢamalı olarak ortadan kaldırmak amacıyla 

derhal gerekli tüm önlemleri almaya” çağırmıĢtır.
583

 

Zararlı geleneksel pratikler BM Genel Kurulu gündemine ise ilk kez 1954 

yılında, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde belirtilen ilkelerle tutarsız olduğu 

düĢünülen “evlilik ve aile ile ilgili geleneklerin, eski kanunların ve uygulamaların” 

kaldırılması kararıyla gelmiĢtir. BM bu kararla tüm devletleri, “eĢ seçiminde tam bir 

özgürlük sağlanması, baĢlık parası uygulamasının kaldırılması, dul kadınların 

çocuklarının velayetinin ve yeniden evlenme özgürlüğünün güvence altına alınması, 

çocuk evliliklerinin ve genç kızların ergenlik çağından önce niĢanlanmasının tamamen 

ortadan kaldırılması ve gerektiğinde uygun cezaların verilmesi” gibi önlemlerle bu tür 

gelenekleri, yasaları ve uygulamaları kaldırmaya çağırmıĢtır.
584

 Yine 1966'da kabul 

edilen Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi‟nde, “evliliğin 
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müstakbel eĢlerin özgür rızasıyla yapılması gerektiği” belirtilmiĢ ve Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Komitesi‟nin (CESCR) 14 sayılı genel tavsiye kararında devletler, 

çocukların sağlığını etkileyen “erken evlilik, kadın sünneti, öncelikli beslenme ve oğlan 

çocuklarının bakımı” gibi zararlı geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmak için etkili 

ve uygun tedbirler almakla yükümlü kılınmıĢtır.
585

  

Fakat zararlı geleneksel pratiklerle ilgili küresel bir farkındalık yaratılabilmesi, 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve CEDAW‟ın giriĢimlerinin ardından, 1980‟lerde 

baĢlayıp günümüze kadar devam eden geliĢmelerle gerçekleĢmiĢtir. Örneğin 1979 

yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sudan‟da düzenlenen “Kadınların ve 

Çocukların Sağlığını Etkileyen Zararlı Geleneksel Pratikler” seminerinde, gebelik ve 

emzirme döneminde beslenme tabuları, kadın sünneti, çocuk yaĢta evlilik, erken yaĢta 

çocuk sahibi olma gibi birçok konuda sunumlar yapılmıĢ ve bu uygulamalar zararlı 

geleneksel pratikler olarak nitelendirmiĢtir.
586

 Seminerde geleneksel uygulamalar, 

faydalı, zararsız ve zararlı olmak üzere 3 farklı kategoride ele alınmıĢ ve özellikle 

beslenme tabuları, kadın sünneti, erken yaĢta evlilik ve çocuk sahibi olma gibi zararlı 

geleneksel uygulamaların kadınların ve çocukların fiziksel sağlığına zarar verdiği tespit 

edilmiĢtir.
587

  

BM cinsiyet rejiminin inĢasında merkezi bir yere sahip olan CEDAW metninde 

de zararlı geleneksel pratiklere dikkat çekilmiĢ ve özellikle kültürün ve geleneksel 

uygulamaların kadınlara karĢı ayrımcılığın sürdürülmesindeki rolüne odaklanılmıĢtır. 

1979 yılında BM Genel Kurulu‟nda kabul edilen ve 1981 yılında yürürlüğe giren 

CEDAW, kadınlara karĢı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için hem BM‟ye hem de taraf 

devletlere sosyal, siyasal ve ekonomik yükümlülükler getiren uluslararası bir 
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sözleĢmedir.
588

 Kadınların On Yılı projesi sırasında imzalanan CEDAW, diğer 

uluslararası antlaĢmalardaki “cinsiyet körü simetrik yaklaĢımın” kadınlara yönelik 

cinsiyet temelli ayrımcılığı yeterince tanımadığını öne sürmekte
589

 ve kadınlar ve 

erkekler için uygun görülen basmakalıp fikirlerden ve toplumsal cinsiyet rollerinden 

azade eĢit haklar prensibine dayanan evrensel bir kadın hakları çerçevesi sunmayı 

amaçlamaktadır.  

CEDAW metni, cinsiyet temelli ayrımcılığın gelenek, görenek, kültür ve töre 

gibi sosyal iliĢkiler ağıyla toplumsal bünyeye yerleĢtiğini ve cinsiyetçi yasaların ve 

uygulamaların yardımıyla sürdürüldüğünü öne sürmektedir. Dolayısıyla kadına karĢı 

ayrımcılığın önlenebilmesi için yasal eĢitliğin her alanda sağlanması gerektiğini 

vurgulamaktadır. SözleĢmenin 2. maddesinde de belirtildiği gibi CEDAW‟a taraf 

devletler, kadınların ve erkeklerin eĢitliği prensibini kabul ederek bunu tüm yasal 

çerçevelerine uygulamak, kadınlara karĢı ayrımcılığı yasaklayan ve gerektiği hâllerde 

yaptırımlar öngören yasalar hazırlamak, kadınlara karĢı ayrımcılığa neden olan mevcut 

yasaları, hukukî düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiĢtirmek ya da 

kaldırmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
590

 Fakat CEDAW yalnızca 

kadınların yasal haklarını belirleyen bir çerçeve sunmamaktadır, aynı zamanda 

kadınlara karĢı sistematik olarak sürdürülen her türlü ayrımcılığın da ortadan 

kaldırılmasını öngörmektedir. Kadına karĢı ayrımcılığın kamusal ve özel tüm alanlarını 

ele alan CEDAW metni, aile içi Ģiddet de dâhil olmak üzere kadınların günlük hayatını 

etkileyen tüm ayrımcı uygulamaları reddetmektedir.
591

 SözleĢmenin temelini oluĢturan 
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haklarda eĢitlik talebi hukuksal bir metin üretmekten öte yaĢamın tüm alanlarını 

kapsayan yeni bir toplumsal form oluĢturmayı amaçlamaktadır.    

CEDAW, kadınların cinsiyetlerinden ötürü uğramıĢ oldukları ayrımcılığa neden 

olan gelenek ve göreneklerin kaldırılması gerektiğini öne sürmektedir. SözleĢme‟ye 

göre kadınların toplumsal olarak ikincilleĢtirilmeleri kültürel ya da dinî pratiklerin 

ürettiği sistematik ayrımcılığa dayanmaktadır. Dolayısıyla CEDAW kadınlara karĢı 

ayrımcılığın önlenebilmesi ve toplumsal cinsiyet eĢitliğin sağlanabilmesi için kültürel 

ve dinî pratikleri de kapsayan toplumsal bir dönüĢüm süreci öngörmektedir. Bu 

dönüĢümü sağlamak ve basmakalıp toplumsal cinsiyet rollerinin sürdürülmesine neden 

olan sosyal ve kültürel davranıĢ tarzlarını değiĢtirmek için SözleĢme‟nin 5. maddesi ile 

taraf devletleri yükümlü kılmaktadır. Buna göre, “her iki cinsten birinin aĢağı veya 

üstün olduğu ya da erkekler ile kadınların basmakalıp rollere sahip oldukları 

düĢüncesine dayanan bütün önyargılar ve gelenekler ile her türlü uygulamaları ortadan 

kaldırmak amacıyla erkeklerin ve kadınların sosyal ve kültürel davranıĢ kalıplarını 

değiĢtirmek”
592

 CEDAW‟ın öngördüğü toplumsal dönüĢüm sürecini temsil etmektedir.  

Ayrıca CEDAW Komitesi‟nin sözleĢmenin uygulanmasında karĢılaĢılan 

problemleri aĢmak için taraf devletlere verdiği tavsiye kararları da kadını toplumsal ve 

siyasal hayatta ikincilleĢtiren geleneksel pratiklere ve uygulamalara atıf yapmaktadır.
593

 

Örneğin, Komite‟nin 1990 yılında yayımladığı kadın sünneti baĢlıklı 14 sayılı genel 

tavsiye kararında kadın sağlığını tehdit eden geleneksel uygulamalar için uluslararası bir 

norm üretilerek bunlar zararlı geleneksel pratikler kategorisinde değerlendirilmiĢ ve 

acilen kaldırılması gerektiği vurgulanmıĢtır.
594

 Benzer Ģekilde 19 sayılı genel tavsiye 
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kararında da “kadınları erkeklere tâbi kılan ya da basmakalıp rollerle sınırlandıran 

geleneksel uygulamaların, aile içi Ģiddet ve taciz, zorla evlilik, çeyiz ölümleri, asit 

saldırıları ve kadın sünneti gibi Ģiddet veya zorlamayı içeren yaygın uygulamaları” 

sürdürdüğü tespiti yapılmıĢ; bu tür zararlı uygulamaların kadınların fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğüne zarar verdiği için ortadan kaldırılması gerektiği tekraren vurgulanmıĢtır.
595

  

Yine 2014 yılında Çocuk Hakları Komitesi ile birlikte hazırlanan 31 sayılı genel 

tavsiye kararında da özellikle kız çocuklarını etkileyen alanlardaki zararlı uygulamalara 

dikkat çekilmiĢ ve her iki komite de bu uygulamaları “…nerede ve hangi biçimde 

meydana gelirse gelsin, önlemek, müdahale etmek ve ortadan kaldırmak” için ortak 

taahhütte bulunmuĢtur. Ayrıca bu kararda oğlan çocuklarının da Ģiddetin, zararlı 

uygulamaların ve önyargıların mağduru oldukları tespit edilmiĢ ve onların da haklarının 

korunması gerektiği vurgulanmıĢtır.
596

 Kararda kadınları ve kız çocuklarını erkeklerden 

ve oğlan çocuklarından daha aĢağıda konumlandıran sosyal davranıĢlarla zararlı 

geleneksel pratiklerin doğrudan iliĢkili olduğu tespiti yapılmıĢ; bu nedenle de zararlı 

uygulamaların “cinsiyete, toplumsal cinsiyete ve yaĢa” dayalı bir ayrımcılık biçimi 

olduğu ve “sosyokültürel ve dinî gelenek ve değerlere” baĢvurulması yoluyla 

meĢrulaĢtırıldığı öne sürülmüĢtür.
597

 

CEDAW‟ın zararlı geleneksel pratiklerle ilgili gündemi BM‟nin ilgili kurum ve 

kuruluĢları tarafından benimsenip politika yapım süreçlerine dâhil edilmesiyle birlikte 

HTP ile ilgili farkındalık da artmıĢtır. Örneğin; 1993 yılında kabul edilen Kadına 
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Yönelik ġiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi (DEVAW), “kadın sünneti ve 

kadınlara zarar veren diğer geleneksel pratikler”
598

 de dâhil olmak üzere geleneksel 

uygulamaları açıkça kadınlara yönelik Ģiddet biçimi olarak nitelendirmiĢ ve üye 

devletler, “tüm uygun yolları kullanarak ve gecikmeksizin kadınlara yönelik Ģiddeti 

ortadan kaldırmaya yönelik politikalar izlemekle” yükümlü kılınmıĢtır. Ayrıca 

Bildirge‟nin 4. maddesiyle üye devletlerden kadına yönelik Ģiddeti kınamaları ve 

Ģiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik yükümlülüklerinden kaçınmak için herhangi bir 

gelenek, görenek veya dinî düĢünceyi öne sürmemeleri talep edilmiĢtir.
599

  

Benzer Ģekilde 1994 yılında yayımlanan “Kadınların ve Çocukların Sağlığını 

Etkileyen Zararlı Geleneksel Pratiklerin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Eylem 

Plânı”nda da “kadın sünneti, kız çocuklarının katledilmesi ve cinsiyete dayalı kürtaj, 

erken yaĢta evlilik, oğlan çocuk tercihi, geleneksel doğum uygulamaları” gibi pratiklerin 

kadınların ve kız çocuklarının sağlığına zarar verdiği belirtilerek bu tür uygulamalar 

kadına yönelik Ģiddet biçimi olarak tanımlanmıĢtır.
600

 Eylem Plânı‟nda ayrıca birçok 

devletin bu tür uygulamaları ortadan kaldırmak için gerekli siyasî iradeyi göstermediği 

ve kamuoyu liderlerinin, siyasî partilerin, dinî liderlerin, sendikaların, yasa 

yapıcılarının, eğitimcilerin, sağlıkçıların ve medyanın kadınların sağlığına zarar veren 

geleneksel uygulamaların yeterince farkında olmadığı tespiti yapılarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde eyleme geçilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır.
601

 Böylece hem 

DEVAW metni hem de Eylem Plânı aracılığıyla zararlı geleneksel pratikler özellikle 

kadınları ve kız çocuklarını hedef alan Ģiddet biçimi olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır.  
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1995 yılında yayımlanan “Bilgi Notu 23: Kadınların ve Çocukların Sağlığını 

Etkileyen Zararlı Geleneksel Pratikler” baĢlıklı BM belgesinde de geleneksel kültürel 

pratikler “…kuĢaklara yayılan dönemler boyunca bir topluluğun üyeleri tarafından 

kabul edilen değerler ve inançlar” olarak tanımlanmıĢ ve bu geleneksel kültürel 

pratiklerin ve inançların bazılarının toplumun tüm üyeleri için faydalı iken bazılarının 

ise kadınlar gibi savunmasız gruplar için zararlı olduğunu ifade edilmiĢtir. Kadınların 

fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne zarar veren geleneksel pratikler ise “kadın sünneti, 

kadınların zorla beslenmesi (forced feeding), erken yaĢta evlilik, kadınların kendi 

doğurganlıklarını kontrol etmelerini engelleyen çeĢitli tabular veya uygulamalar, 

beslenme tabuları ve geleneksel doğum uygulamaları, oğlan çocuk tercihi ve bunun kız 

çocuklarının statüsüne etkileri, kız çocuklarının katledilmesi, erken gebelik ve çeyiz 

bedeli” olarak sıralanmıĢtır. Bu tür zararlı uygulamaların “zararlı yapılarına ve 

uluslararası insan hakları sözleĢmelerini ihlâl etmelerine rağmen sorgulanmadıkları ve 

uygulayanların gözünde ahlâki bir amaca hizmet ettiği için varlığını sürdürdüğü” ifade 

edilmiĢtir.
602

 Ayrıca Bilgi Notu‟nda zararlı pratiklerin kadınlar üzerindeki baskı ve 

tahakkümün sürdürebilmeleri için “erkeklerin faydasına” iĢlediği öne sürülerek 

“…kadınların erkekler tarafından cinsel kontrolü ve kadınların ekonomik ve politik 

boyun eğdiriliĢi [sayesinde] kadınların aĢağıda olan konumunun sürdürüldüğü ve 

cinsiyet eĢitsizliğini ortadan kaldırmak için gerekli yapısal ve tutumsal değiĢiklikleri 

engellendiği” vurgulanmıĢtır.”
603

 

Zararlı geleneksel pratikler 2000‟lerde de BM gündeminde olmaya devam 

etmiĢtir. Örneğin 2000, 2002 ve 2004 yıllarında BM Genel Kurulu, namus adına 

kadınlara karĢı iĢlenen suçları önleme ve ortadan kaldırma çabalarını yoğunlaĢtırmaya 
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çağıran sözde namus suçlarına iliĢkin yeni kararlar almıĢtır.
604

 Yine 2006 yılında Genel 

Kurul, kadınların tüm insan haklarından tam olarak yararlanmasının geliĢtirilmesi ve 

korunmasına yönelik yasal önlemlerin güçlendirilmesi ve zararlı geleneksel 

uygulamalar da dâhil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü 

Ģiddetin ortadan kaldırılması taahhüdünü bir kez daha yenilemiĢtir.
605

 Benzer Ģekilde 

BM Genel Kurulu 2008, 2010 ve 2012 yıllarında aldığı kararlarda da “kadınlara karĢı 

ayrımcılık yapan veya kadınlar üzerinde ayrımcı etkisi olan tüm yasaların, 

yönetmeliklerin, politikaların, uygulamaların ve geleneklerin gözden geçirilmesi ve 

uygun olduğu hâllerde revize edilmesi, değiĢtirilmesi veya kaldırılması” gerektiğini 

tekraren vurgulamıĢtır.
606

  

 

6.2 Kolonyal Bir Pratik Olarak HTP Gündemi ve Norm Abjectleştirme 

 

Yukarıda anlatıldığı Ģekliyle BM‟nin HTP gündemi kadınların fiziksel, cinsel ve 

psikolojik bütünlüğüne zarar veren geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmayı 

amaçlamakla birlikte, HTP kavramı ve gündemi evrensel bir niteliğe sahip değildir. 

Kavram daha çok Batılı olmayan toplumlardaki geleneksel normlardan kaynaklanan 

kadınlara yönelik Ģiddet biçimlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. 

ġarkiyatçı/oryantalist bir bakıĢ açısından hareket eden bu görüĢ, Batı-dıĢından kültürleri 

kadın karĢıtı olarak imlemekte ve söz konusu zararlı geleneksel pratiklerin ortadan 

kaldırılmasıyla yerli kadınların özgürleĢeceğini öne sürmektedir.
607

 Bu hâliyle HTP son 

derece problemli bir anlam ifade etmektedir; çünkü kavram kolonyal söylemi takip 
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ederek sorunu yalnızca geri kalmıĢ yerli halkların gelenek, kültür ve dinlerine referansla 

ele almakta ve böylece kadınlara yönelik bu tür uygulamaların ve Ģiddetin 

cinsiyetlendirilmiĢ doğasını gizlemekte ve görünmez kılmaktadır.
608

 Hâlbuki kadınlara 

yönelik bu tür zararlı uygulamalar yalnızca geleneksel normlar tarafından değil, aynı 

zamanda kapitalizmin ve ataerkil sistemin yarattığı iktidar iliĢkilerini de içine alan 

sosyo-ekonomik bir yapı tarafından yönlendirilmektedir.
609

 Yerli kadının deneyimlediği 

cinsiyetçi uygulamaların, bütün sosyo-ekonomik yapıların ve süreçlerin dıĢında, 

yalnızca zararlı geleneksel pratiklere indirgenerek yerli kadının geleneksel normların 

ürettiği ayrımcı pratiklerle özdeĢleĢtirilmesi bütünsel bir yerli normların mağduru kadın 

kategorisi yaratmakta ve sorunları daha da derinleĢtirmektedir.  

BM‟nin zararlı geleneksel pratikleri yalnızca belirli coğrafyalarla bir tutan 

politikaları ve söylemleri Batı ile Batı-dıĢı arasında hiyerarĢik bir iktidar iliĢkisi 

öngörmektedir.
610

 Modern/pre-modern ikiliğine dayanan bu hiyerarĢik iliĢki BM‟nin 

ürettiği resmî belgelere de yansımıĢtır. Örneğin 1986 yılında özel raportör Halima 

Embarek Warzazi‟nin hazırladığı kadınların ve çocukların sağlığını etkileyen geleneksel 

pratiklere iliĢkin BM raporuna göre, kadın sünneti Afrika'nın 20'den fazla ülkesinde ve 

bazı Asya ülkelerinde; vücut bütünlüğünü bozan diğer uygulamalar Sudan‟ın bazı 

kabilelerinde; zorla beslenme Moritanya ve diğer bölgelerde; erken yaĢta evlilik ve 

çocuk sahibi olma Afrika ve Asya‟da, bazen de evlilik dıĢı olarak Amerika ve 

Avrupa‟da; kadınların kendi doğurganlıklarını kontrol etmelerini engelleyen diğer 

tabular, uygulamalar ya da tutumlar birçok kıtada; kadınları ve çocukları belirli 

yiyeceklerden alıkoyan beslenme tabuları ve farklı beslenme düzenleri bütün kıtalarda; 

geleneksel doğum uygulamalarının bazıları bütün kıtalarda bazıları ise yalnızca 
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Afrika‟da; oğlan çocuk tercihi özellikle Asya ve Kuzey Afrika'da görülmektedir.
611

 

Raporda ele alınan zararlı geleneksel pratiklerde de görüldüğü gibi HTP‟lerin neredeyse 

tamamı Afrika ve Asya‟nın belirli bölgeleriyle iliĢkilendirilmekte ve bu hiyerarĢik iliĢki 

HTP‟ler üzerinden sürdürülmektedir. 

Benzer Ģekilde DEVAW metninde de kadına yönelik Ģiddet tanımlanırken 

“…aile içinde ve toplumda kadına yönelik Ģiddetin yaygın olduğu ve gelir, sınıf ve 

kültür farkı gözetmediği” kabul edilmekle birlikte yine de kadına yönelik Ģiddet 

özellikle yerli kadınla iliĢkilendirilmektedir. Bildirge‟ye göre, “azınlık gruplarına 

mensup kadınlar, yerli kadınlar, mülteci kadınlar, göçmen kadınlar, kırsal veya 

merkezden uzak topluluklarda yaĢayan kadınlar, muhtaç kadınlar, kurumlardaki ya da 

gözlem altındaki kadınlar, kız çocukları, engelli kadınlar, yaĢlı kadınlar ve silahlı 

çatıĢma altındaki kadınlar gibi bazı kadın grupları” Ģiddete özellikle maruz 

kalmaktadır.
612

 Böylece bütün dünyadan kadınların deneyimlediği Ģiddet olgusu 

yalnızca belirli coğrafyaların ve kadınların ayırıcı vasfı hâline gelmektedir.  

Yine 1995 yılında yayımlanan Bilgi Notu‟nda da benzer ifadeler kullanılmakta 

ve metinde yer alan zararlı geleneksel pratikler yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla ya da 

Avrupa‟da yaĢayan göçmen kitlelerle iliĢkilendirilmektedir:  

 

Kadın sünneti Afrika‟da en az 25 ülkede uygulanmaktadır. (…) Afrika dıĢında, 

Endonezya, Malezya ve Yemen'de de belirli bir tür kadın sünneti mevcuttur. Son 

bilgilere göre, uygulamanın bazı Avrupa ülkelerinde ve Avustralya'da göçmen 

topluluklar arasında da var olduğunu bilinmektedir.
613

 

Oğlan çocuk tercihi, Asya toplumlarında daha belirgin olan ve tarihsel olarak 

ataerkil sistemde köklenen kültürlerarası bir fenomendir. Asya bölgesindeki bazı 
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ülkelerde, bu fenomen diğerlerine göre daha az yaygındır. Oğlan çocuk tercihi, 

ataerkillik ve ataerkilliğin daha sağlam bir Ģekilde kök saldığı ülkelerde daha 

güçlüdür.
614

 

Cinsiyet önyargısı veya oğlan çocuk tercihi, kız çocuklarını doğumdan itibaren 

dezavantajlı konuma getirir. Bununla birlikte, bazı topluluklarda, özellikle de 

Asya'da, bebek öldürme uygulaması, kız çocukların yaĢama Ģanslarının 

olmadığını göstermektedir. (…) Örneğin Hindistan'da, bazı topluluklarda 

yüzyıllarca süren uygulamaların ardından, Ġngiliz yönetimi sırasında çocuk 

öldürme uygulaması resmen yasaklanmıĢtır. Ancak, son raporlar bir canlanma 

olduğunu göstermektedir.
615

 

Erken yaĢta evlilik, oğlan çocuklarından farklı olarak bazı kız çocuklarının 

karĢılaĢtığı bir baĢka ciddi sorundur. Kız çocuklarını 11, 12 veya 13 yaĢlarında 

evlendirmek ve daha sonra çocuk yetiĢtirmeye zorlamak, Asya ve Afrika'daki 

bazı etnik gruplar arasında yaygındır.
616

 

GeliĢmekte olan dünyanın pek çok yerinde, özellikle kırsal kesimde, kız 

çocukları ergenlikten kısa bir süre sonra evlenir ve hemen çocuk sahibi olmaya 

baĢlaması beklenir. (…) Pek çok ülke yasal evlilik yaĢını yükseltmiĢ olsa da 

bunun evlilik ve çocuk doğurmanın kadına “statü” verdiği geleneksel toplumlar 

üzerinde çok az etkisi olmuĢtur.
617

 

 

Zararlı geleneksel pratikler gündeminin yalnızca yerli halklarla ve göçmen 

kitlelerle iliĢkilendirilmesi yakın tarihli BM belgelerinde de yer almaya devam etmiĢtir. 

Örneğin 2005 yılında yine özel raportör Warzazi tarafından hazırlanan “Kadınların ve 

Kız Çocuklarının Sağlığını Etkileyen Geleneksel Pratiklerin Ortadan Kaldırılmasına 
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ĠliĢkin Dokuzuncu ve Nihaî Rapor”da da zararlı pratikler “kadın sünneti, oğlan çocuk 

tercihi ve bununla ilgili uygulamalar, evlilikle ilgili zararlı uygulamalar, geleneksel 

doğum uygulamaları ve namus ya da tutku cinayeti”
618

 olarak sıralanmaktadır. Raporda 

kolonyalizmin, geliĢmekte olan ülkelerde zararlı geleneklerin varlığını sürdürmesinde 

rol oynadığı kabul edilmekle birlikte
619

, yine de 1986 yılında hazırlanan ilk rapordaki 

HTP‟leri Batı-dıĢı toplumlarla iliĢkilendiren tutum varlığını sürdürmektedir. Raporda 

1991 yılında Burkina Faso ve 1994 yılında Sri Lanka‟da HTP‟lerle ilgili düzenlenen 2 

ayrı konferansa yapılan atıfta zararlı uygulamaların bu bölgelere ait normlar olduğu 

izlenimi yaratılmaktadır:   

 

Ġki bölgesel seminerin sonucuna göre, Afrika ve Asya'daki geleneksel 

uygulamalar arasındaki en büyük farkın aldıkları biçim veya uygulamanın 

doğası olduğu görülmektedir. Afrika bölgesel seminerinin gündemi kadın 

sünneti, oğlan çocuk tercihi ve geleneksel doğum uygulamalarının ayrıntılı 

tartıĢmasını sağlarken, Asya bölgesel seminerinde öncelikli konular oğlan çocuk 

tercihi ve evlilikle ilgili geleneksel uygulamalar olmuĢtur.
620

 

Kadın sünneti 26 Afrika ülkesinde yaygın olmasına rağmen, uygulamanın türleri 

kıtada önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. (…) infibülasyon ağırlıklı 

olarak Cibuti, Somali, Sudan, Mısır'ın bazı bölgeleri ve Etiyopya'da 

uygulanmaktayken, (…) total ve kısmî eksizyon ise Batı, Orta ve Doğu 

Afrika'daki uygulamaların yaklaĢık yüzde 85'ini temsil etmektedir. Endonezya, 

Malezya ve Yemen gibi Asya'nın bazı bölgelerinde de kadın sünnetine 

rastlanmaktadır.
621
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Uygulama Avrupa, Avustralya, Kanada ve Amerika BirleĢik Devletleri'ndeki 

göçmen topluluklar arasında da yayılmaktadır.
622

  

Oğlan çocuk tercihi uygulaması, iki bölgesel seminerde (1991'de Burkina Faso 

ve 1994'te Sri Lanka) ayrıntılı olarak ele alındı ve hem Afrika hem de Asya'da 

oldukça yaygındır.
623

  

Geleneksel evlilik sorunu ve bununla ilgili uygulamalar Asya bölgesel 

seminerinde çok daha kapsamlı bir Ģekilde ele alındı. Asya bölgesinde hem 

evliliğin hem de anneliğin zorunlu olduğu vurgulandı.
624

 

Annenin güvenliği için risk oluĢturan geleneksel doğum uygulamalarının tüm 

Afrika'da yaygın olduğu gözlemlenmiĢtir.
625

  

 

Benzer Ģekilde 2006 yılında BM Genel Sekterliği tarafından hazırlanan “Kadına 

Yönelik Her Türlü ġiddet Üzerine Derinlemesine AraĢtırma” raporunda da kadına 

yönelik Ģiddetin “dünyanın her ülkesinde yaygın bir insan hakları ihlâli ve toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasında büyük bir engel” olduğu vurgulanmaktadır. Fakat 

raporun “Zararlı Geleneksel Pratikler” alt baĢlığında belirli coğrafyalar yeniden 

HTP‟nin kaynağı olarak resmedilerek zararlı gelenekler Batı dıĢından toplumların 

değiĢmez bir parçası gibi gösterilmektedir.
626

 Rapora göre, 

 

Bugün yaĢayan 130 milyondan fazla kadının ve kız çocuğunun, çoğunlukla 

Afrika'da ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerde kadın sünneti geçirdiği tahmin 
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edilmektedir. Bu uygulama aynı zamanda Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Avustralya'daki göçmen toplulukları arasında da yaygındır.
627

 

…oğlan çocuk tercihi uygulamaları Güney ve Doğu Asya, Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu'da kadın-erkek cinsiyet oranlarının olumsuz yönde değiĢmesine ve kız 

bebek ölüm oranlarının artmasına neden olmuĢtur.
628

 

[Erken ya da çocuk yaĢta evlilik] dünyanın her yerinde gerçekleĢmekle birlikte, 

en çok 15 ila 19 yaĢları arasındaki kızların yüzde 30'undan fazlasının evli olduğu 

Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da yaygındır.
629

 

 

BM‟nin bu tür uygulamaları yalnızca belirli coğrafyalarla bir tutması örgütün 

kolonyal geçmiĢ ile kurduğu bağı ortaya koymaktadır. Hâlbuki kadınları ikincilleĢtiren 

ve hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu tarz geri kalmıĢ 

uygulamalar yalnızca Batı dıĢı toplumlara özgü olmadığı gibi ataerkil sistemin ürettiği 

muktedir özne konumundan da bağımsız değildir.
630

 Elbette Batılı ülkelerdeki 

kadınların deneyimlediği cinsiyetçi uygulamalar kadın sünneti, bekâret testi ya da çocuk 

yaĢta evlilik gibi kadınlara doğrudan zarar veren uygulamalarla karĢılaĢtırılamaz. Ancak 

kadınların beden ve ruh sağlığına zarar veren bu tarz uygulamaların olmaması, Batı‟da 

kadınların erkeklere tâbi kılınmasının tamamen ortadan kalktığı anlamına 

gelmemektedir. Batı ya da Batı dıĢı toplumlarda kadını ikincilleĢtiren ve özne 

konumunu yok sayan birçok cinsiyetçi uygulama hâlâ varlığını sürdürüyor olmasına 

rağmen bunlar Batılı toplumlarda zararlı geleneksel pratikler baĢlığı altında 
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değerlendirilmemekte hatta çoğu zaman kültürel referanslarla birlikte dahi 

anılmamaktadır.
631

  

Örneğin 2003 yılında kadın cinayetlerinin %50‟sinin ateĢli silahlarla iĢlendiği 

ABD‟de
632

 oldukça yaygın olan ve toplum tarafından da destek gören ateĢli silah 

bulundurma kültürü bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan araĢtırmalara göre 

ABD‟de kadınların ateĢli silahla öldürülme ihtimâli diğer geliĢmiĢ ülkelerden 11 kat 

daha fazladır.
633

 Kadınların fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar verdiği açıkça ortada 

olan ateĢli silah bulundurma kültürü ABD‟de zararlı geleneksel pratik olarak 

değerlendirilmemekte hatta bunun zararlı bir kültürel uygulama olduğu dahi 

düĢünülmemektedir. Benzer Ģekilde her toplumda suç kabul edilen çocuk istismarı da 

Batılı toplumlarda kültüre gömülü normlarla değil, yalnızca istismarcının kiĢisel 

patolojisi ile açıklanmakta ve çoğu zaman varlığı reddedilerek yönetilmeye 

çalıĢılmaktadır.
634

 ABD‟de yapılan araĢtırmalara göre çocukluğunda cinsel istismar 

öyküsü olan kadınların oranı 5‟te 1‟den fazladır.
635

 Çocuk yaĢta evlilik belirli 

coğrafyalarla bir tutularak zararlı geleneksel pratik olarak adlandırılırken hemen her 

toplumda görülen zararlı bir uygulama olan çocuk istismarı yalnızca bireysel patolojik 

sorunlara indirgenmektedir. Bu durumda çocuk istismarının kanunlarla yasaklanmıĢ 

olması, bunun kültürel ya da geleneksel bir norm olmadığı anlamına gelmemektedir.
636

 

Dolayısıyla Yakın Ertürk‟ün de ifade ettiği gibi “HTP gündemi kadına Ģiddetin pek 

bilinmeyen biçimlerinin görünürlük kazanmasını (…) tetiklediyse de aynı zamanda 
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belirli kültürlerin sorunun özü olarak görülmesi anlayıĢının resmîleĢmesine” de neden 

olmuĢtur.
637

 

Batı-dıĢı toplumlarla iliĢkilendirilen HTP gündemi, yerli halkların abject 

niteliğini vurgulamak ve Batılı normların temiz/arî kimliğini açığa çıkarmak için de 

kullanıĢlı bir araç olmuĢtur. Kadın sünneti gibi sansasyonel meseleler medya 

kampanyaları ve popüler hesaplar yoluyla Batı‟da daha geniĢ kitlelere ulaĢtırılmıĢ ve 

Batı toplumlarında “çokkültürcülükten entegrasyonculuğa, göç karĢıtlığına ve özellikle 

de Ġslamofobiye doğru yaĢanan siyasî değiĢimle” birlikte “Müslüman kadınların 

kıyafetleri (burka, peçe, baĢörtüsü), namus cinayetleri, zorla evlendirme ve kadın 

sünneti gibi konular” azınlık ve göçmen kadınları geri kalmıĢ mağdur kitleler olarak 

homojenleĢtirmek için kullanılmıĢtır.
638

 Yukarıda alıntılanan birçok resmî BM 

belgesinde de görüldüğü gibi kadın sünneti yalnızca yerli halklarla ve Batı‟daki göçmen 

kitlelerle iliĢkilendirilmiĢ ve bunun üzerinden modern/pre-modern ikiliğine dayalı 

hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretilmiĢtir. Bu hiyerarĢik iliĢkide modern Batılı değerleri 

evrensel bir norm olarak kuran Aydınlanmacı görüĢ, bu normun dıĢında kalanları da 

abject olarak imlemiĢtir. Böylece HTP Batı‟da yalnızca göçmen kitlelerin sorunu olarak 

görülmüĢ ve Batılı temiz/arî kimliği bozan göçmen kitleler abject öteki‟ye dönüĢmüĢtür. 

BeĢinci bölümde anlatıldığı gibi yerli halkları kalkındırma politikalarının 

temelini oluĢturan geri kalmıĢ Üçüncü Dünya imajı doğrudan BM‟nin HTP gündemine 

de yansımıĢ ve Üçüncü Dünya halklarının sözde geri kalmıĢlığı gelenek, görenek ve 

daha geniĢ kapsamda normlarla iliĢkilendirilmiĢtir. AĢağıdaki BM raporundan yapılan 

uzun alıntıda da görüldüğü gibi Batı/Batı-dıĢı ikiliğine dayalı hiyerarĢik iktidar iliĢkisi 

doğrudan normlar üzerinden kurulmuĢ ve modern Batılı değerleri benimsemeyen yerli 

halklar geri kalmıĢ olarak imlenmiĢtir: 
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Dünya halkları yalnızca milliyetleri, dinleri, medeniyetleri ve dilleriyle değil, 

aynı zamanda zihniyetleriyle de ayırt edilirler. Teamüller, gelenekler, insanî ve 

sosyal manevi değerlerle Ģekillenen bu zihniyet, bir bütün olarak halkların, diğer 

halklar arasında belirli bir halkın ya da belirli bir halk içindeki bir grubun yaĢam 

tarzının derin ifadesini temsil eder. Bilindiği gibi, ulus kavramı ve o ulusun bir 

parçası olma [pratiği] oluĢmadan önce insanî iliĢkiler bir grup, aĢiret, klan, aile 

ve gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarıldığı bir coğrafî alan üzerine 

Ģekilleniyordu (…) Ġlerleme ve modernliğin dürtüsü altında ve [bu sürece dair] 

tüm mobilizasyon, farklılaĢma ve sekülerleĢmeyle birlikte, (…) gelenekler ve 

pratikler Batılı toplumlarda artık kullanılmaz oldu. Öte yandan Üçüncü Dünya 

ülkelerinde, yoksulluk ve cehalet, din ve inançların egemenliği, aile yapılarına 

ve sosyal kısıtlamalara gösterilen saygı ve -gözden kaçırılmaması gereken bir 

faktör olarak- kolonyalizm, binlerce yıl öncesine dayanan geleneklerin 

yaĢatılmasına ve geleneksel toplumların her zaman günlük yaĢamlarının parçası 

olan inanç ve sadakatlerin sürdürülmesine neden olmuĢtur. En uzak zamanlardan 

beri, dünya halklarını karakterize eden ya da karakterize etmeye devam eden 

pratikleri uyduranların erkekler olduğu doğrudur, ancak hiç Ģüphe yok ki, bu 

uygulamaların çoğunun kurbanı olan kadınlar, aynı zamanda geleneksel 

toplumlarda bunları sürdürenlerdir.
639

 

 

Zararlı geleneksel pratiklerin yalnızca geri kalmıĢ yerli halklarla iliĢkilendirilip 

bunların göç ve entegrasyon süreçleriyle Batı toplumları üzerindeki etkilerine 

odaklanılması öteki‟ni abjectleĢtirme siyasetinin meĢrulaĢtırılması giriĢimine denk 
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gelmektedir.
640

 Bhabha‟nın da ifade ettiği gibi “yabancı unsur orijinalin referans ve 

iletiĢim yapılarını yok eden” bir ötekiliği temsil etmektedir.
641

 Bu durumda azınlıklar ve 

göçmen kitleler de Batılı toplumların sınırlarını tehdit eden bir farklılık 

yaratmaktadır.
642

 ĠĢte bu yüzden öteki‟nin ürettiği farklılığın yok edilmesi için yerli olan 

abjectleĢtirilmekte ve özne-ben‟in sınırlarının dıĢına itilmektedir. Böylece üstün/aĢağıda 

olan ikiliğine dayalı bir hiyerarĢik iktidar iliĢkisi yaratılmaktadır. Öteki‟nin abject 

niteliğinin özellikle vurgulandığı bu hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde, norm dıĢı olan 

yalnızca öteki‟ne ait olduğu için kadın sünneti gibi sansasyonel bir uygulama da 

yalnızca norm dıĢı göçmen kitlelerin bir sorunu hâline gelmektedir.  

Ötekini abjectleĢtirmenin en temel örneklerinden birini sunan HTP gündeminin 

yalnızca yerli halklarla ve göçmen kitlelerle iliĢkilendirilmesinin, Ertürk‟ün de ifade 

ettiği gibi, iki temel sonucu vardır: (i) “damgalanan göçmen kadın ve erkekler daha 

fazla marjinalleĢtirildikleri için kendi topluluklarında var olan toplumsal cinsiyet eĢitliği 

sorunlarını kabul etmeleri ve çözümünde yapıcı bir diyaloga katılmaları güçleĢir” ve (ii) 

“…yerli Batılı kadınların karĢılaĢtığı Ģiddet, insan hakları bağlamında bir hak-hukuk 

sorunu olmaktan çıkartılıp depolitize edilmiĢ bir kanun ve düzen sorununa indirgenerek 

diğer suçlar karĢısındaki özgül niteliğini kaybeder.”
643

 Zararlı kültürü ötekiyle 

iliĢkilendirip kendi arî yapısını öteki üzerinden kuran abjectleĢtirme siyaseti, dünyanın 

hemen her yerinde ve kültüründe görülen kadına yönelik cinsiyetçi uygulamaları ve 

normları yalnızca yerli halkların ve göçmen kitlelerin geri kalmıĢlığı olarak imleyerek 

sorunu kendi bünyesinden uzaklaĢtırır. Böylece kendi ülkesindeki birçok cinsiyetçi 

uygulamayı da kültürün dıĢına iterek tekil örnekler olarak görünmez kılar.  
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Dolayısıyla BM‟nin yerli halkları homojenleĢtirmek için kullanıĢlı bir araç 

olarak gördüğü HTP gündemi, öteki‟ni abjectleĢtirme siyasetinin temelini oluĢturan 

kolonyal özne konumuyla doğrudan iliĢkilidir. Kolonyal özne konumunun verdiği öz 

güvenle BM iyi normu kötü normdan, zararlı geleneği zararsız gelenekten ayırmakta ve 

HTP‟nin ayırıcı vasfı olan zararlının anlamını fiili olarak kurmaktadır. Sözde geri 

kalmıĢ kadınların bedenleri üzerinden yürütülen bu abjectleĢtirme siyaseti, yerli 

kadınları kurtarmaya çalıĢan ancak kendi pratiklerine eleĢtirel bir bakıĢ atmakta bile 

baĢarısız olan sömürgeci bir dünya görüĢünü temsil etmektedir.
644

 Böylece ataerkinin ve 

kapitalizmin ürettiği kadına yönelik ayrımcı uygulamaların birçoğu göz ardı edilerek 

yalnızca liberal Batılı değerlere uymadığı düĢünülen azınlıklara ve göçmen kitlelere ait 

normlar ya da kültürel pratikler zararlı olarak imlenmektedir.
645

 Bu durumda zararlı 

olan, taciz, cinsel metalaĢtırma, fuhuĢ ya da pornografi gibi bütün tartıĢmalı alanların 

dıĢında yalnızca yerli olanın abject niteliği hâline gelmektedir. 

Ancak buradaki esas tartıĢma konusu HTP gündeminin varlığını ve gerekliliğini 

sorgulamak değildir. Batı ya da Batı-dıĢından birçok kültürel uygulama, ister doğrudan 

fiziksel Ģiddet yoluyla isterse de küçük düĢürücü ve aĢağılayıcı muameleyle olsun, 

kadınların bedensel, zihinsel ve cinsel bütünlüğüne zarar vermektedir.
646

 Bu hâliyle de 

zararlı geleneksel pratikler cinsiyete dayalı bir Ģiddet üretmektedir ve ortadan 

kaldırılmalıdır. Bu uygulamaları “kültürel görecelik” çerçevesinden hareketle, 

kültürlerin çeşitliliğine ve özgünlüğüne atıfla ele almak bunların çoğu zaman kaçınılmaz 

olarak mazur görülmesine neden olmaktadır.
647

 Kadınlara zarar veren geleneksel 

normların kültürel göreceliğe indirgenmesi sorunları çözümsüz kılmakta ve hatta 
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dünyanın birçok yerinden kadınların deneyimlediği baskı ve tahakkümü 

meĢrulaĢtırmaktadır. BM cinsiyet normlarının evrenselliğini yerli normların 

üstünlüğüne ya da tarihsel geçerliliğine dayanarak sorgulayan yerlilik söylemi de 

Batı/Batı-dıĢı ikiliğini yeniden üretmekte ve normlar üzerinden üretilen hiyerarĢik 

iktidar iliĢkilerini görünmez kılmaktadır. 

Kültürün sözde biricikliğine ya da gelenek ve göreneklerin toplumsal 

iliĢkilerdeki kurucu rolüne referansla dıĢarıdan yapılan müdahaleleri reddeden yerlilik 

söylemi de –tıpkı kolonyal söylemde olduğu gibi- ırka ve cinsiyete dayalı ayrımcılıklar 

üretmektedir. Ertürk‟ün de ifade ettiği gibi temel insan hakları normlarını Batı-merkezli 

olduğu gerekçesiyle reddeden bu yaklaĢım, özellikle kadın hakları söz konusu 

olduğunda dünyanın birçok yerinden kendisine taraftar kitlesi bularak, kültür, din, 

gelenek, töre adına kadın haklarından ödün verme yönünde uzlaĢılar yaratmakta ve 

kadına yönelik Ģiddetin sürdürülmesine olanak sağlamaktadır.
648

 Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken temel nokta kültür, din, gelenek ya da töre gibi gerekçelerle kadınların 

insan haklarının kısıtlanması gerektiğini öne sürenlerin hakları gerçekten gasp edilen 

kadınlar değil, bu kısıtlamadan yarar sağlayacak olan erkek egemen sosyal gruplar 

olmasıdır.
649

 Bu durumda cinsiyet temelli ayrımcılığın, kadına yönelik Ģiddetin ve 

kadının toplumsal olarak ikincilleĢtirilmesinin yerli değerler öne sürülerek 

meĢrulaĢtırılması aynı zamanda ataerkil sistemin norm olarak kurduğu cinsiyetçi 

toplumsal hiyerarĢilerin sürdürülmesine de neden olmaktadır. Dolayısıyla yerli 

normların üstünlüğü tezi, BM normlarının evrenselliğini sorgulamak yerine,  ironik bir 

Ģekilde hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini sürdürmekte ve oksidentalist bir bakıĢ açısından 

hareketle tersine bir ötekileĢtirme söylemi üretmektedir. 
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Sonuç olarak BM‟nin Batı/Batı-dıĢı ikiliğine dayanan HTP yaklaĢımının 

eleĢtirisi, HTP‟lerin ortadan kaldırılması için yapılan çalıĢmaların reddedilmesi 

anlamına gelmemektedir. HTP kavramı, açık bir feminist kaygıdan ve kadınların tâbi 

kılınmasına karĢı mücadeleden doğmuĢtur.
650

 Fakat kolonyal tahayyülle ĢekillendirilmiĢ 

olan BM‟nin HTP gündemi, yerli kadını kurtarılması gereken mağdur nesne konumuna 

yerleĢtirerek kadının geri kalmıĢ abject öteki temsilini sürdürmüĢtür. Dolayısıyla 

BM‟nin HTP‟lerle ilgili yaptığı en büyük hata kültürel göreceliğe düĢmesidir. Kültür 

hangi coğrafyada üretilmiĢ olursa olsun kadınlara zarar verdiği sürece HTP olarak 

nitelendirilmelidir. Hâlbuki BM, HTP‟leri yalnızca sözde geri kalmıĢ toplumlardaki 

kadınlarla ya da Batı‟da yaĢayan göçmen ve mülteci kitlelerle birleĢtirmektedir. Bu 

iliĢki ise doğrudan BM‟nin kolonyal özne konumu ile kurulmaktadır. HTP 

politikalarının eleĢtirisi de bu konumu açığa çıkartmayla ilgilidir. 
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SONUÇ 

 

Bu tez kapsamında ele alınan özne-ben ile öteki arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi baĢta tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası iliĢkiler 

olmak üzere sosyal bilimler literatürünün uzun zamandır çalıĢtığı/tartıĢtığı bir konudur. 

Öteki, ötekilik ve ötekileĢtirme kavramları üzerine Ģekillenen bu literatür, Kantçı 

kozmopolit haklardan Hegelci efendi-köle diyalektiğine, Levinasçı etik sorumluluktan 

Mouffecu agonistik mücadeleye değgin geniĢ bir çerçevede ötekiyle kurulan iliĢkiyi ele 

almaktadır.
651

 Söz konusu iliĢki Marksist yazında ise sömüren/sömürülen ikiliğini de 

içine alacak Ģekilde “ezen ile ezilen arasındaki mücadelede” ortaya çıkmaktadır.
652

 Bu 

yönüyle Marksizm anti-kolonyal yazına da ilham kaynağı olmuĢtur. Hatta Young‟a göre 

20. yüzyılın önemli bir bölümünde emperyalizmin ürettiği iktidar iliĢkilerinin etkilerini 

vurgulayan tek kaynak Marksizm‟dir.
653

 Karl Marx, sömüren ile sömürülen arasındaki 

iliĢkiyi, sanayici kapitalizmin doğuĢu ile yerli halkların sömürgeciler tarafından 

katledilmesi arasındaki bağdan hareketle ortaya koymaktadır:  

 

Amerika‟da altın ve gümüĢ madenlerinin keĢfi, yerli halkın kökünün kazınması, 

köleleĢtirilmesi ve madenlerin bunların mezarı hâline getirilmesi, Doğu Hint 

Adaları‟nın fethine ve yağmalanmasına baĢlanması, Afrika‟nın, siyah derililerin 

ticarî amaçlarla avlandığı alana çevrilmesi, kapitalist üretim döneminin Ģafağının 

iĢaretleriydi. Bu masalımsı süreçler ilk birikimin ana uğraklarını oluĢturur. 
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Bunu, sahnesi bütün yeryüzü olmak üzere, Avrupalı ulusların ticaret savaĢları 

izler.
654

  

 

Marx‟ın sömürgecilik ile kapitalizm arasında kurduğu bağ postkolonyal 

literatürün anti-emperyal düĢünce tarihini de etkilemiĢtir. Özellikle “dünya sistemleri, 

eĢitsiz ve birleĢik geliĢme, dünya ekolojisi, devam eden bir süreç olarak ilkel sermaye 

birikimi, dünya edebiyatı ile Üçüncü Dünya estetiği üzerine Ģekillenen edebiyat 

çalıĢmaları” gibi konular üzerinde Marksizm ile postkolonyalizm ortak paydada 

buluĢmaktadır.
655

 Fakat postkolonyalizm, Marksist kuramın sömürgeci yayılmacılığa ve 

kapitalizme yönelik eleĢtirilerini postyapısalcı ve postmodern eleĢtirileri de kapsayacak 

Ģekilde geniĢletmiĢ ve tartıĢmasını daha çok Aydınlanma düĢüncesinin ürettiği muktedir 

özne konumdan hareketle yaratılan Avrupa-merkezcilik, ulusçuluk, rasyonalizm, 

determinizm gibi büyük anlatılara yöneltmiĢtir.
656

 Kuramsal tartıĢmadaki bu yöneliĢ 

aynı zamanda postkolonyalizmin (ve postmodernizmin) Marksizm‟e dair “(i) kaba bir 

kalkınmacılık ve ekonomik determinizm; (ii) sömürgecilik yanlısı bir duruĢ; (iii) 

teleolojik bir ilerleme anlayıĢı ve (iv) çevre ile ilgili olarak Prometheanizm veya aĢırı 

üretkencilik”
657

 gibi eleĢtirilerini de ortaya koymaktadır.  

Marksizm‟in postkolonyalizm eleĢtirisi ise kuramın postmodernizm ile kurduğu 

iliĢkiye yöneliktir.
658

 Her ne kadar postkolonyal düĢünce Marksist kuramdan doğmuĢsa 

da Marksistler, postkolonyalizmi, sınıf analizini ve ulusal mücadeleleri özcülükle 

birleĢtirdiği gerekçesiyle, Marksist kuramdan kesin bir kopuĢ olarak görmektedir.
659

 

Örneğin Terry Eagleton, postkolonyalizmi, dikkatleri sınıf analizinden etnisiteye 
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çevirerek, yanlıĢ bir okumayla, Batı tarzı kimlik siyasetine odaklanmakla 

suçlamaktadır.
660

 Benzer Ģekilde Arif Dirlik de postkolonyalizmin kültürel göreceliğe 

düĢme tehlikesiyle karĢı karĢıya olduğunu ve ironik bir Ģekilde oryantalist söylemi 

sürdürme riski taĢıdığını öne sürmektedir.
661

 Yine Vivek Chibber de postkolonyal 

çalıĢmaların, kapitalizm ile modernleĢme arasındaki iliĢkiyi ele alırken, kapitalizmin 

varlığını yok saydığını, dolayısıyla da kapitalizm ile liberalizmi birleĢtirerek 

“kapitalizmin son derece romantikleĢtirilmiĢ, hatta temizlenmiĢ” bir sonucuna vardığını 

öne sürmektedir.
662

 

Bu durumda postkolonyal literatür ile Marksizm arasındaki gerilim özellikle 

kapitalizm, sermaye ve emek, iktidar iliĢkileri, faillik, kimlik siyaseti ve kültürel 

görecelik gibi konularda ortaya çıkmaktadır. Marksizm ile postkolonyal literatür 

arasında süregelen bu tartıĢma her ne kadar gerilimli bir süreç olarak iĢlese de 

sömüren/sömürülen ikiliğinin inĢa ve iĢleyiĢ mekanizmalarına dair yeni sorular sorma 

potansiyeli de taĢımaktadır. Örneğin; 21. yüzyıl dünya siyasetini derinden etkileyen 11 

Eylül saldırıları, Irak‟ın iĢgali, Arap Baharı, Suriye iç savaĢı gibi küresel krizler 

neticesinde ortaya çıkan fundamentalist hareketlerle mücadele söylemleri ile azınlık ve 

göçmen kitlelere yönelik politikalar hem sermaye ve emek sorununu hem de faillik ve 

kimlik siyaseti tartıĢmalarını içine alan geniĢ bir çerçeve sunmaktadır. Bu durumda 

tartıĢmayı ırk, sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet iliĢkileri olmaksızın ele almak 

uluslararası sistemdeki kolonyal iktidar iliĢkilerini açıklayamamaktadır. Hâlbuki 

kolonyal iktidar iliĢkilerini doğuran süreç hem maddî hem de kültürel sebepleri içine 

alan bir ötekileĢtirme stratejisinin sonucudur.  

Dolayısıyla Marksizm ile postkolonyalizm arasındaki bu gerilimli iliĢkiye öteki 

üzerinden (öteki‟nin dıĢlanmasıyla) kurulan hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini dâhil etmek 
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tartıĢmayı sosyo-psikolojik sebepleri de içine alacak Ģekilde geniĢletme imkânı 

sunmaktadır. Örneğin Fanon Marksist kuramın anti-emperyal eleĢtirileri ile psikanalizi 

bir araya getirerek “siyahın yabancılaĢması” sorununu ekonomik ve psikolojik sebeplere 

dayanan bir “aĢağılık duygusunun içselleĢtirilmesi ya da daha doğru bir ifadeyle deriye 

iĢlenmesi”
663

 Ģeklinde ele almaktadır. Ben de bu çalıĢmada Kristeva‟nın abjection 

teorisiyle hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini bir araya getirerek öteki‟nin, özne-ben‟in 

inĢasında oynadığı kurucu role odaklanıyorum. Öteki‟ni abjectleĢtirip dıĢarı atmak aynı 

zamanda özne-ben‟i yaratan sınır çizgilerini de ortaya koymaktadır. Bu dıĢarı atma 

pratiği ise ister maddî ister kültürel sebeplerle iliĢkili olsun, her durumda, öteki‟nin 

özne-ben‟e göre kapatılamaz farklılığını ortaya koymaktadır.  

Bu durumda özne-ben ile öteki arasındaki kurucu farka iĢaret eden 

abjectleĢtirme siyaseti bireyler arası iliĢkileri anlamlandırmada olduğu gibi sosyal ve 

siyasal süreçlerin iĢleyiĢinin anlaĢılmasında da açıklayıcı bir zemin sunmaktadır. 

Öteki‟ni abjectleĢtirme baĢta ulus-devletlerin inĢası olmak üzere uluslararası sistemin 

içerisinin ve dıĢarısının inĢasında da yol göstericidir. Semelin‟in Arındırma ve Yok Etme 

kitabında da gösterdiği gibi, öteki‟ne hiçbir Ģartta yaĢama hakkı tanımayan siyasî 

pratikler abjectleĢtirme siyasetinin de temelini oluĢturmaktadır. Özellikle azınlık ve 

göçmen kitlelere yönelik Avrupa‟da ve dünyanın birçok baĢka yerinde yükselen yabancı 

düĢmanlığı, toplumsal bünyeye potansiyel bir tehdit oluĢturan abject öteki‟ye iĢaret 

etmekte ve ben-olmayan üzerinden özne-ben‟i inĢa etmektedir. Öteki‟ni abjectleĢtirme 

ulus-devletin gündelik pratiklerinde çoğu zaman sınır dıĢı etme gibi daha görünür 

eylemlere dönüĢerek toplumsal bünyeyi öteki‟nden arındırma iĢlevi görmektedir. Bu 

durumda abjection teorisi ben merkezli kimlik çalıĢmalarına ben-olmayan üzerinden 

alternatif bir okuma sunmaktadır. “Biz kimiz?” ya da “biz neyiz?” gibi doğrudan özne-

ben‟i çerçeveleyen kimlik inĢası soruları, “biz ne değiliz?” sorusunu göz ardı ederek 
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abjectleĢtirmeyi de görünmez kılmaktadır. Hâlbuki “biz ne değiliz?” sorusuna 

verilebilecek muhtemel “ben x değilim” yanıtının iĢaret ettiği ben-olmayan aynı 

zamanda öteki‟nin kimlik inĢasındaki sınır üretici rolünü de açığa çıkarmaktadır. Özne-

ben‟in olmak istemediği x, bu yönüyle olumsuz bir anlam kazanmakta ve örneğin özne-

ben‟i kirleten abject varlığa dönüĢmektedir. 

Benzer Ģekilde öteki‟ni abjectleĢtirme siyaseti liberal kurumsalcılığın iĢ birliğine 

ve karĢılıklı bağımlılığa dayalı uluslararası iliĢkiler yaklaĢımına karĢılık, ötekileĢtirmeyi 

ve öteki‟ni dıĢarı atma pratiğini merkeze alan alternatif bir uluslararası siyaset 

okumasına da zemin oluĢturmaktadır. AbjectleĢtirme siyaseti, dıĢlama pratiği üzerinden 

uluslararası sistemin hem biz‟ini hem de öteki‟sini inĢa etmektedir. Bu durumda liberal 

kurumsalcılığın öne sürdüğü evrensellik tartıĢmalı bir hâl almaktadır; çünkü öteki‟nin 

öteki olarak inĢası uluslararası sistemin değerlerinin ve normlarının gerçek taĢıyıcılarını 

da ortaya koymaktadır. Bu durumu Zarakol, Yenilgiden Sonra kitabında, Türkiye, 

Japonya ve Rusya‟nın modernleĢme süreçlerinden ve uluslararası sisteme entegre 

çabalarından hareketle, lekeleme (stigmatisation) kavramıyla ele almaktadır. Fakat 

lekelemede lekeli olan taraf, lekeliliği kabul ederek, uluslararası sisteme dâhil olma 

çabasını sürdürmektedir. AbjectleĢtirme ediminde ise radikal bir dıĢlanmıĢlık 

mevcuttur. Abject olarak imlenen öteki uluslararası sistemin dıĢarısındadır ve lekeli 

olarak bile uluslararası sistemle iliĢki kurma imkânını kaybetmiĢtir.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi de öteki‟ni 

abjectleĢtirme siyasetiyle görünürlük kazanmaktadır. Aydınlanmacı modern 

epistemenin yarattığı ben/öteki ikiliği doğrudan dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisinde de ortaya çıkmakta ve tıpkı ben/öteki, kadın/erkek, iç/dıĢ 

ikiliklerinde olduğu gibi dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi de 

üstün ile aĢağıda olan arasında yaratılan farkla kurulmaktadır. Özne-ben ile öteki 

arasındaki epistemolojik ve ontolojik ayrıma iĢaret eden bu kurucu fark, akıl-akıldıĢı 
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düalizminin yansımasıdır. Özne-ben akıl sahibi bilen öznedir ve aklını kullanabilme 

kudretine sahip yapısıyla doğa üzerinde mutlak bir iktidara sahiptir. Öteki ise akıldıĢının 

alanına aittir ve bu hâliyle sınırları muğlaklaĢtıran ve kimlikleri altüst eden potansiyel 

bir tehdit oluĢturmaktadır. Öteki‟nin özne-ben‟e göre var olan farklılığının yarattığı bu 

potansiyel tehdidin ortadan kaldırılması ise öteki‟nin, özne-ben‟in sınırlarının dıĢına 

çıkarılmasıyla sağlanmaktadır. Öteki‟nin abjectleĢtirilmesi sayesinde özne-ben kendisini 

abject öteki‟den ayırmakta ve üstün ve ayrıcalıklı konumunu sabitlemektedir. Kolonyal 

bir karĢılaĢmada ise öteki‟ni abjectleĢtirme siyaseti dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

farkı ortaya koyarak sömürü iliĢkilerinin sürdürülmesine aracılık etmektedir. DıĢarıdan 

gelenin gözünde yerli olan, sınırları bozan ve kimlikleri altüst eden öteki‟yi temsil 

etmektedir. Yerli olan yaĢayıĢıyla, inanıĢıyla, gündelik pratikleriyle evrenseli oluĢturan 

normlara yönelik tehdit oluĢturmaktadır. Bu durumda yerliye ait normların da 

abjectleĢtirilip dıĢarı atılması gerekmektedir.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi BM‟nin kolonyal 

bir özne olarak inĢasında da ortaya çıkmaktadır. Kolonyal geçmiĢin mirasını modern 

dönemde sürdüren BM, belirli coğrafyaları evrenselin gerçek temsilcileri olarak imleyip 

geri kalmıĢlığı ise baĢka belirli coğrafyaların ayırıcı vasfı hâline getirerek geliĢmiĢ/az 

geliĢmiĢ ikiliğini kurmakta ve küresel siyasetteki hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini devam 

ettirmektedir. BM‟nin tüm tarihsel geliĢim sürecine tanıklık eden söz konusu hiyerarĢik 

iktidar iliĢkileri ırkçılıkla cinsiyetçiliğin birleĢtiği kolonyal bir durumda ise yerli 

kadınların geri kalmıĢlığı üzerinden yürütülen mağdur kadınları kurtarma siyasetiyle 

sürdürülmektedir. Kolonyal geçmiĢin ürettiği kurucu farkla yerli kadın “Üçüncü 

Dünya‟nın mağdur nesnesi” olarak imlenmekte ve yerli kadın üzerinden kolonyal 

müdahale meĢrulaĢtırılmaktadır. BM‟nin öngördüğü cinsiyet rejimi iddia edildiği gibi 

yerli kadınları özgürleĢtirmemekte, aksine yerli kadını kolonyal söylemde yerlileştirerek 

hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretmektedir. Bu durumda BM‟nin küresel siyaseti 
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belirlemedeki kurucu rolü evrensel normların iĢleyiĢiyle değil, kolonyal geçmiĢin örgüte 

sağladığı hiyerarĢik üstünlükle anlam kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan kavramsal ve kuramsal çerçeveden hareketle, 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisine ve abjectleĢtirme 

siyasetinin bu iliĢkinin inĢasındaki kurucu rolüne odaklandım. BM cinsiyet rejiminin 

inĢasını ise örnek olay olarak ele aldım. Dolayısıyla tez boyunca, biri kuramsal, diğeri 

bununla iliĢkili ampirik iki araĢtırma sorusu olan “dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisi nasıl inĢa edilir?” ile “dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisi BM cinsiyet rejiminin inĢasında kendini nasıl gösterir?” 

sorularına odaklandım. AĢağıda yer alan baĢlıklarda da bu sorular üzerinden yürüttüğüm 

tartıĢmalar yer almaktadır.   

 

Hiyerarşi İktidar İlişkileri, Abjectleştirme Siyaseti ve Kolonyal Öznenin İnşası 

 

Tezin kuramsal araĢtırma sorusuna yanıt verebilmek için Batı felsefe tarihini 

takip eden çalıĢmalardaki ben/öteki ikiliğine ve öteki‟nin özne-ben‟in inĢasındaki 

kurucu rolüne odaklandım. Ġlk bölümde anlatıldığı Ģekliyle, Hegel‟in efendi/köle, 

Sartre‟ın pour-soi (kendi-için)/en-soi (kendi-içinde) ve Beauvoir‟ın kadın/erkek 

ikiliğinde, özne-ben, öz bilinçliliğine öteki aracılığıyla ulaĢmakta ve ikilikler arasında 

yaratılan fark sayesinde kendini öteki‟nden ayırmaktadır. Böylece öteki olumsuz bir 

anlama gelecek Ģekilde imlenmekte ve Kearney‟in de ifade ettiği gibi toplumun ortak 

düĢmanını resmeden günah keçisine dönüĢmektedir.
664

 Kristeva ise özne-ben ile öteki 

arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini belirleyen bu ikili karĢıtlığı, dıĢlama pratiği 

üzerine inĢa ettiği abjection kavramıyla ele almaktadır. Buna göre abject olan radikal 

olarak dıĢlanmıĢtır ve özne-ben‟in sınırlarının dıĢına itilmiĢtir. Kristeva‟nın abject’inde, 

                                                           
664

 Richard Kearney, Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar. 



199 
 

Haraway‟in uygunsuz ötekilerinde (inappropriate/d others) ve Kearney‟in 

yabancılarında ve canavarlarında olduğu gibi öteki, özne-ben‟in sınırlarını 

muğlaklaĢtıran, kimliklerini altüst eden kıĢkırtıcı bir başkalık deneyimi sunmaktadır. Bu 

durumda özne-ben için tehlikeli bir dıĢsallık üreten öteki‟nin abjectleĢtirilip dıĢarı 

atılması ve özne-ben‟in abject öteki‟den ayrılması gerekmektedir.  

AbjectleĢtirme siyaseti kolonyal söylemde ise yerli halkları geri kalmıĢlıkla 

özdeĢleĢtirerek dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki farkı inĢa etmektedir. Hem Said‟in 

Doğu‟nun doğululaştırmasında hem de Fanon‟un siyah tenlinin zenci olarak 

kurulmasında öne sürdüğü gibi öteki, kolonyal öznenin bakıĢıyla anlam kazanmaktadır. 

Dolayısıyla abjectleĢtirme siyasetiyle kolonyal özne konumu arasında sıkı sıkıya bir bağ 

vardır. Kolonyal öznenin muktedir konumu abjectleĢtirme siyasetinin ürettiği 

üstün/aĢağıda olan ikiliğine dayanmaktadır. Chakrabarty, Loomba, Bhambra ve 

Yeğenoğlu‟nun da ifade ettiği gibi, dünya tarihinin tüm geliĢim süreçlerine içkin olan 

kolonyalizm, tıpkı Aydınlanma düĢüncesinde olduğu gibi, kolonyal müdahalesini 

sürdürebilmek için öteki‟ne ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda kolonyal müdahale de 

öteki‟ni abjectleĢtirme üzerine inĢa edilmektedir. Yerli olan, geri kalmıĢ abject 

yapısıyla, dıĢarıdan gelenin ben-olmayan‟ını tanımlamakta ve hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisini doğal bir süreç olarak sabitlemektedir. Dolayısıyla kolonyal söylem ve bu 

söylemin yarattığı muktedir özne konumu dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik 

iktidar iliĢkisinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisini abjectleĢtirme 

siyasetinden hareketle ele almak, kolonyal söylemin, yerli halkların modern hayata 

katılımını ve ilerlemesini sağlama adına yürüttüğü medenileĢtirme projesini de geçersiz 

kılmaktadır. Üçüncü bölümde yerli kadınları kurtarma siyaseti üzerinden ele alındığı 

gibi, kolonyal söylemin medenileĢtirme misyonu yerli halkların genel iyiliği adına 

değil, küresel sömürü iliĢkilerinin meĢrulaĢtırılması adına iĢlemektedir. Kolonyal 
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söylem söz konusu iliĢkiyi sürdürebilmek için yerli halkları uluslararası sistemin 

normlarını ve değerlerini bozan abject ötekiler olarak imlemektedir. Bu durumda 

uluslararası sistemin değerlerinin ve istikrarının korunması ve sistemin asıl sahibi olan 

ileri toplumların geri kalmıĢ ötekilerden ayrılması için geri kalmıĢ yerli halkların 

abjectleĢtirilip sistemin dıĢarı atılması gerekmektedir. Bu ise öteki‟nin kurucu rolünü 

açığa çıkarmaktadır; çünkü abjectleĢtirme edimi öteki üzerinden özne-ben‟in 

değerlerinin ve normlarının üstünlüğünü inĢa etmekte ve muktedir özne konumunu 

sabitlemektedir. Dolayısıyla küresel sömürü iliĢkilerinin sürdürülebilmesi için öteki‟nin 

homojenleĢtirilip aynıya tâbi kılınması değil, abjectleĢtirilip dıĢarı atılması 

gerekmektedir. Bu hâliyle öteki kuruluĢta bir anlam ifade etmektedir.  

DıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar iliĢkisi normlar üzerinde de 

varlığını sürdürmektedir. Her ne kadar ana akım norm literatürü küresel normları 

aktörler için önceden belirlenmiĢ “uygun davranıĢ standartları”
665

 olarak tanımlasa da 

normların iĢleyiĢ mantığı abjectleĢtirme siyasetinin kolonyal özneye sağladığı muktedir 

konumla anlam kazanmaktadır. Kolonyal özne konundan hareketle iyi küresel normlar, 

kötü yerli inanıĢlardan ayrılmakta ve öteki‟ne ait olan uluslararası sistemin değerlerini 

bozan abject varlığa dönüĢmektedir. Bu durumda normların evrenselliği, postkolonyal 

norm literatürünün de teyit ettiği gibi, kolonyal karĢılaĢmanın yarattığı hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisine dayanmaktadır.
666

 Bu kolonyal karĢılaĢma sonucunda, dıĢarıdan gelen doğası 

gereği iyi ve evrensel olduğunu öne sürdüğü Batılı değerleri ve fikirleri evrensel bir 

norm olarak kurmakta ve dünyanın geri kalanının da bu normlara göre sosyalleĢmesi 

gerektiğini öne sürmektedir. Bu durumda tikel tarihsel süreçlerin ürettiği Batılı liberal 

normlar, uluslararası sistemin devamlılığını ve istikrarını sağlayan evrensel gereklilikler 

                                                           
665

 Martha Finnemore ve Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change”, s. 891. 

Ayrıca bakınız Annika Björkdahl, “Norms in International Relations: Some Conceptual and 

Methodological Reflections”; Jeffrey T. Checkel, “Norms, Institutions, and National Identity in 

Contemporary Europe”. 
666

 Charlotte Epstein, “The Postcolonial Perspective: An Introduction”; Elias Steinhilper, “From “the 

Rest” to “the West”? Rights of Indigenous Peoples and the Western bias in Norm Diffusion Research”; 

Roxanne L. Doty, Imperial Encounters; James M. Blaut, The Colonizer's Model of the World. 
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olarak iĢlemektedir. Sonuç olarak dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki hiyerarĢik iktidar 

iliĢkisi aynı zamanda kime ait normun daha evrensel ve geçerli olduğunu da 

belirlemektedir. 

 

Kolonyal Geçmişin Mirası ve BM Cinsiyet Rejimi  

 

Tezin ampirik araĢtırma sorusuna yanıt verebilmek için ise BM‟nin kolonyal 

geçmiĢ ile kurduğu bağdan hareketle ürettiği hiyerarĢik iktidar iliĢkilerine odaklandım. 

Dolayısıyla tezin dördüncü bölümünde, Mazower ve Anghie‟nin, BM‟nin standart 

tarihsel anlatısına küresel sömürü iliĢkilerini merkeze alan alternatif postkolonyal 

okumalarından hareketle, BM‟nin kurumsal görünümünde ve iĢleyiĢ mekanizmalarında 

var olan hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini ele aldım. Bu alternatif anlatı, örgütün 

kuruluĢunda sömürgeciliğin rolünü görünmez kılan tarihsel anlatıya karĢı çıkmaktadır. 

Buna göre BM ana akım anlatının öne sürdüğü gibi uluslararası barıĢı ve güvenliği 

sağlamak için eĢit egemenlik normu üzerine kurulmuĢ uluslararası bir örgüt değil, tıpkı 

kronolojik öncülü MC gibi hem kurumsal görünümünde hem de iĢleyiĢ 

mekanizmalarında hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini sürdüren kolonyal bir öznedir.  

MC, I. Dünya SavaĢı‟nı kazanan kolonyal devletlerin hâkimiyeti altında 

kurulmuĢ ve bu durum örgütün yürütme organı olarak kabul edilen Konsey‟de Ġngiltere, 

Fransa, Ġtalya ve Japonya‟nın daimî üyeliğine dönüĢtürülerek örgütün kurumsal 

görünümündeki hiyerarĢik iliĢki resmiyet kazanmıĢtır. Ayrıca MC tarafından, geri 

kalmıĢ toplumların modern hayata tedrici katılımını sağlamak amacıyla, savaĢ sonunda 

yenilgiye uğrayan devletlerin eski sömürgelerinin idaresi için manda sistemi 

kurulmuĢtur. Kolonyal dönemin sömürge iliĢkilerine dayanan manda sistemi MC‟nin 

iĢleyiĢ mekanizmalarındaki hiyerarĢik iliĢkiyi ortaya koymaktadır. MC‟nin kolonyal 

geçmiĢ ile kurduğu bağ doğrudan BM‟nin kurumsal görünümüne ve iĢleyiĢ 
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mekanizmalarına da yansımıĢtır. Uluslararası barıĢın ve güvenliğin sağlanması için 

kurulmuĢ olan Güvenlik Konseyi‟nde ABD, Ġngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin‟e 

daimî üyelik ve veto yetkisinin tanınması daha örgütün kuruluĢundan itibaren üye 

devletler arasında öngördüğü hiyerarĢiyi açığa çıkarmaktadır. Ayrıca BM tarafından 

geri kalmıĢ toplumların ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulmuĢ olan vesayet rejimi de 

örgütün kolonyal geçmiĢ ile kurduğu bağı açıkça ortaya koymaktadır.  

Benzer Ģekilde BM‟yi çerçeveleyen evrensellik, ilerleme (kalkınma), egemen 

eĢitlik gibi kurucu normların yalnızca belirli coğrafyalar için geçerli olması da örgütün 

dünya siyasetinde öngördüğü hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini açığa çıkarmaktadır. BM‟ye 

dair ana akım anlatı örgütün meĢruiyet zeminini belirleyen kurucu normların evrensel 

niteliğe sahip olduğunu öne sürmektedir. Fakat BM‟nin kurucu normlarının evrenselliği 

iĢleyiĢte tartıĢmalı bir hâle gelmektedir. Özellikle Aydınlanma düĢüncesinden miras 

alınan ilerleme fikri geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliği üzerinden BM‟nin kalkınma 

politikalarına da yansımıĢ ve kolonyal söylemle birleĢerek yerli halkları kalkındırma 

söylemine dönüĢmüĢtür. Benzer Ģekilde hem BM‟nin kurumsal görünümünde hem de 

vesayet rejiminin yarattığı kolonyal müdahalede açıkça görüldüğü gibi egemen eĢitlik 

normu hiyerarĢik iktidar iliĢkilerini meĢrulaĢtıran sınırlı egemenlik anlayıĢına paralel 

olarak iĢlemiĢtir. Bu durumda BM‟nin öngördüğü evrensellik anlayıĢı yalnızca kolonyal 

devletler için geçerli olmuĢ ve dünyanın geri kalanı için anlamını yitirmiĢtir. BM‟nin 

kurucu normları iddia edildiği gibi evrensel bir temsil oluĢturamamıĢ, aksine hiyerarĢik 

iktidar iliĢkilerini sürdürmek için kullanıĢlı bir araç olmuĢtur. 

BM‟nin tarihsel geliĢiminin tamamıma tanıklık eden hiyerarĢik iktidar iliĢkileri 

doğrudan örgütün cinsiyet rejiminin inĢasına da yansımıĢtır. BM cinsiyet rejiminin 

inĢası, ana akım anlatının öne sürüdüğü gibi, Kadının Statüsü Komisyonu‟nun 

kuruluĢundan günümüze kadar gelen lineer bir süreç olarak değil, kökleri kolonyal 

karĢılaĢmada ve hiyerarĢik iktidar iliĢkilerinde yatan bir süreç olarak iĢlemiĢtir. 
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Dolayısıyla BM cinsiyet rejiminin küreselden yerele yayılımı yerli halkların öznelliğini 

görünmez kılmaktadır. Özellikle bütün dünyadan kadınlar için ortak bir kadın gündem 

oluĢturmayı amaçlayan Kadınların On Yılı projesi, BM‟nin yalnızca kadın-erkek 

eĢitliğini merkeze alan liberal cinsiyet rejimi gündemiyle küresel kadın hareketinin 

kolonyalizmi, neo-kolonyalizmi, apartheid rejimleri, ırkçılığı ve küresel sömürü 

iliĢkilerini merkeze alan gündemi arasındaki farklılıkları açığa çıkarmıĢtır. Ayrıca 

kadınların On Yılı Projesi boyunca uluslararası siyasetin dikkatini küresel sömürü 

iliĢkilerine ve dünyadaki eĢitsiz geliĢime çeviren anti-kolonyal söylem daha sonraki BM 

politikalarında kendine yer bulamamıĢtır. Böylece BM cinsiyet rejiminin inĢası yalnızca 

eĢitlik merkezli liberal kalkınma gündemine indirgenerek, küresel kadın hareketi 

içerisindeki çeĢitlilik görünmez kılınmıĢtır.   

 

BM ve Cinsiyet Normları Hiyerarşisi 

 

BM‟nin kuruluĢuna dair alternatif anlatı, BM cinsiyet rejiminin inĢasında önemli 

bir rol oynayan hiyerarĢileri ve abjectleĢtirme siyasetini de açığa çıkarmak için zemin 

oluĢturmaktadır. BM, kolonyal geçmiĢin kendisine tanıdığı muktedir özne konumundan 

hareketle, geliĢmiĢliğin anlamını Avrupa-merkezci bir kalkınma söylemine indirgemiĢ 

ve yerli halkları kalkındırma politikaları üzerinden geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliğine dayalı 

hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretmiĢtir. BM politika yapıcıları için kalkınma, geri kalmıĢ 

Üçüncü Dünya halklarını medenileĢtirme ve modern hayata katılımını sağlama giriĢimi 

olarak görülmüĢtür. Dolayısıyla BM‟nin kalkınma politikaları, hiyerarĢik iktidar 

iliĢkilerinin kurulduğu, sürdürüldüğü ve meĢrulaĢtırıldığı bir süreç olarak iĢlemiĢtir. 

BeĢinci bölümde de ele alındığı gibi Aydınlanma düĢüncesinden miras alınan ilerleme 

fikri kolonyal bir karĢılaĢmada geri kalmıĢ yerli halkları kalkındırma düĢüncesine 

dönüĢmüĢ ve tarihsel süreklilik içerisinde emperyal müdahaleyi Ģekillendiren bu 
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fikirler, BM tarafından küreselleĢtirilerek modern dönem kalkınma teorilerine ve 

politikalarına da yansımıĢtır. Yerli halkları kategorik bir bütünlük içerisinde ele alan 

kitlesel yoksulluk söylemi homojen bir Üçüncü Dünya halkları kitlesi yaratmıĢ ve geri 

kalmıĢ kitleleri kurtarma iddiasıyla kolonyal müdahale hukukî bir nitelik kazanmıĢtır. 

BM‟nin kalkındırma politikaları ikili karĢıtlıklar üzerine inĢa edilmiĢ ve resmî BM 

belgelerinde, üye devletler “az geliĢmiĢ” “daha az geliĢmiĢ” ya da “geliĢmiĢ”, “ileri” 

olarak nitelendirilerek hiyerarĢik iktidar iliĢkileri sürdürülmüĢtür.  

BM‟nin kalkınma politikaları aracılığıyla yerli halklar üzerinde kurduğu 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisi WID gündeminden hareketle doğrudan cinsiyet normları 

hiyerarĢisine de yansımıĢtır. Her ne kadar BM‟nin cinsiyet rejimine dair ana akım 

anlatı, WID gündemini kadınların ilerlemesi ve güçlendirilmesi için gerekli bir süreç 

olarak ele alsa da gerçekte yerli halkları kalkındırma politikası, geliĢmiĢ/azgeliĢmiĢ 

ikiliğine dayalı hiyerarĢiler üretmiĢ ve küresel sömürü iliĢkilerini meĢrulaĢtırma giriĢimi 

olarak iĢlemiĢtir. WID gündemi kadınlar arasındaki sınıf, ırk, etnisite gibi farklılıkları 

göz ardı ederek yalnızca yerli kadınların var olan erkek egemen ekonomik sisteme 

entegre edilmesine odaklanmıĢ ve yerli kadınların deneyimlediği sömürü iliĢkilerini 

görünmez kılarak dünyanın birçok yerinden kadınlar için geçerliliğini yitirmiĢtir. Yine 

beĢinci bölümde ifade edildiği gibi yerli kadınlar yalnızca verimli iĢgücü kaynağı olarak 

görülmüĢ ve kadınların karĢılaĢtığı cinsiyetçi ve ırkçı ayrımcılıklar göz ardı edilerek 

cinsiyet körü uygulamalar üretilmiĢtir. Dolayısıyla yerli kadınları kalkındırma politikası 

yerli kadınların deneyimlediği ayrımcılıkları ortadan kaldırmadığı gibi yerli kadınların 

geliĢimi için kolonyal müdahaleyi de gerekli bir süreç olarak meĢrulaĢtırmıĢtır.  

BM‟nin yerli halkları kalkındırma politikalarında geliĢmiĢ/az geliĢmiĢ ikiliği 

üzerinden üretilen hiyerarĢik iktidar iliĢkileri doğrudan WID gündemine de yansımıĢ ve 

resmî BM belgelerinde yerli kadınlar, “Üçüncü Dünya kadınları”, “az geliĢmiĢ ülke 

kadınları”, “fakir kadınlar” olarak temsil edilerek hiyerarĢik iktidar iliĢkileri üretilmiĢtir. 
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WID yaklaĢımı topyekûn bir ezilen yerli kadınlar kategorisi yaratmıĢ ve BM‟nin yerli 

halklar üzerindeki hiyerarĢik iktidarını sürdürmek için kullandığı yoksulluk siyaseti, 

yerli kadınları da homojenleĢtirmek ve geri kalmıĢ olarak imlemek için kullanılmıĢtır. 

Ayrıca WID yaklaĢımının yerli kadınları geliĢtirmek için tasarladığı “kırsal kalkınma”, 

“tarımda iĢgücü” ve “aile plânlaması” gibi eğitim programları kadın emeğini yalnızca 

geçimlik ekonomik faaliyetlere indirgemiĢ ve kadınların toplumdaki eĢ ve anne olarak 

stereotipik rolünü sürdüren “hijyen”, “çocuk bakımı” ve “okuryazarlık” gibi politikalar 

üretilmiĢtir. Dolayısıyla WID yaklaĢımı, ana akım anlatının iddia ettiği gibi yerli 

kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal bağımsızlığını sağlama üzerine değil, toplumsal 

hiyerarĢileri ve stereotipik toplumsal cinsiyet rollerini devam ettiren dıĢlama pratiği 

üzerine inĢa edilmiĢtir. WID yaklaĢımı hem uluslararası hem de yerel hiyerarĢileri 

sürdürerek küresel sömürü iliĢkilerini de meĢrulaĢtırmıĢtır. 

 

BM ve Norm Abjectleştirme 

 

Mağdur kadınları kurtarma söylemi üzerinden üretilen abjectleĢtirme siyaseti ise 

BM‟nin Zararlı Geleneksel Pratikler (HTP) gündemi aracılığıyla uluslararası dolaĢıma 

sokulmuĢtur. HTP gündemi ilk olarak 1950‟lerde, vesayet rejimi altındaki bölgelerde 

yaĢayan kadınların sağlığına zarar veren geleneksel uygulamalara dikkat çekmek ve 

bunları ortadan kaldırmak amacıyla BM gündemine taĢınmıĢ; CEDAW Komitesi ve 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün giriĢimlerinin ardından 1990‟larda küresel bir farkındalık 

kazanmıĢtır. BM Genel Kurulu‟nun, BM Kadın Birimi‟nin ve Dünya Sağlık Örgütü‟nün 

ürettiği birçok resmî belge ve raporda HTP gündemi özellikle kültürel, dinî ya da 

geleneksel uygulamalara referansla ele alınmıĢ ve kadınların fiziksel, psikolojik ve 

cinsel sağlığına zarar veren bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiği tespiti 

yapılmıĢtır.  
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Ancak altıncı bölümde ele alınan birçok BM belgesinde de görüldüğü gibi 

zararlı geleneksel uygulamalar, BM gündemine geldiği günden itibaren, neredeyse 

yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla ve Batı‟da yaĢayan göçmen kitlelerle iliĢkilendirilmiĢ ve 

bu toplumların geri kalmıĢlığını açığa çıkarmak için kullanılmıĢtır. Ayrıca HTP‟lerin 

yalnızca Batı-dıĢı toplumlarla iliĢkilendirilmesi, Batı toplumlarında kadınların sağlığına 

zarar veren kültürel ya da dinî uygulamaların olmadığı yanılgısı yaratarak, Batı/Batı-dıĢı 

ayrımını pekiĢtirmiĢtir. Kolonyal özne konumunun verdiği öz güvenle BM iyiyi 

kötüden, zararlıyı zararsızdan ayırmıĢ ve zararlının anlamını yerli halkları iĢaret edecek 

Ģekilde kurmuĢtur. Spivak‟ın “kahverengi kadınları kahverengi erkeklerin 

boyunduruğundan kurtarma”
667

 olarak adlandırdığı kolonyal müdahaleye karĢılık gelen 

BM‟nin HTP gündemi, iddia edildiği gibi, yerli kadınları özgürleĢtirmemiĢ, aksine 

kurtarılması gereken mağdur kadınlar kategorisi yaratarak hiyerarĢik iktidar iliĢkileri 

üretmiĢtir ve kadınların genel iyiliği adına bu hiyerarĢileri meĢrulaĢtırmıĢtır. Böylece 

modern Batılı değerlere uymayan yerli halklar ile Batı‟da yaĢayan göçmen kitleler 

uluslararası toplumların sınırlarını tehdit eden abject öteki olarak iĢaretlenmiĢtir.  

Yerli kadınları zararlı geleneksel uygulamalardan kurtarma söylemi, ilk bölümde 

anlatılan öteki‟ni abjectleĢtirme siyasetine karĢılık gelmektedir. Kristeva‟nın da ifade 

ettiği gibi öteki‟ni abjectleĢtirme özne-ben‟in kurucu unsurudur. HTP gündemi de 

BM‟ye ait normların evrenselliğini ve meĢruluğunu yerli kadınların bedenleri üzerinden 

yürüttüğü abjectleĢtirme siyasetiyle kurmuĢtur. BM, kolonyal söylemi takip ederek, 

dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki Üçüncü Dünya farkını HTP kavramı üzerinden 

sürdürmüĢ ve yaratılan bu fark sayesinde, kendisini abject öteki‟nden ayırmıĢtır. 

Dünyanın hemen her yerinde ve kültüründe görülebilecek kadına yönelik cinsiyetçi 

uygulamalar yalnızca belirli coğrafyalarla ve belirli toplumlarla iliĢkilendirilerek 

modernin anlamını bozan öteki abjectleĢtirilip özne-ben‟in sınırlarının dıĢına itilmiĢtir. 

                                                           
667

 Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, s. 296. 
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Sara Ahmed‟in ifade ettiği Ģekliyle 11 Eylül saldırılarının dehĢet verici görüntülerinin 

ısrarla Amerikan televizyonlarında tekrarlanarak abject öteki‟nin Ortadoğulu teröristler 

olarak kurulduğu gibi, kadın sünneti gibi sansasyonel meseleler de sürekli ve ısrarla 

dünya kamuoyuna belirli coğrafyaların sorunu olarak iletilmesiyle abject öteki geri 

kalmıĢ yerli halklar olarak kurulmuĢtur. Böylece Batı toplumlarındaki birçok cinsiyetçi 

uygulamayı da geleneğin ve kültürün dıĢına iterek tekil örnekler olarak görünmez 

kılınmıĢtır.  
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ÖZET 

 

Bu tez, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki „küresel/yerli‟ ikiliğine dayanan norm 

hiyerarĢisinin, Kristevacı abjection kavramından hareketle, postkolonyal bir eleĢtirisini 

sunmaktadır. Aydınlanmacı modern epistemenin özne-ben ile öteki arasında yarattığı 

hiyerarĢik iktidar iliĢkisi, kolonyal söylemde, dıĢarıdan gelen ile yerli arasındaki kurucu 

farkı ortaya koymaktadır. Bu kurucu fark sayesinde özne-ben (dıĢarıdan gelen) kendini 

öteki‟den (yerli) ayırmakta ve üstün ve ayrıcalıklı konumunu inĢa etmektedir. Benzer 

bir iliĢki iyi küresel normlar ile kötü yerli normlar arasında da ortaya çıkmakta; yerli 

inanıĢlar küresel süreçlere dâhil edilmeyerek abjectleĢtirilmekte ve uluslararası norm 

taĢıyıcılarının üstün ve ayrıcalıklı konumu bu yolla sabitlenmeye çalıĢılmaktadır. Söz 

konusu iliĢkisellik çalıĢmada, ampirik olarak, BirleĢmiĢ Milletler (BM) cinsiyet 

rejiminin inĢasında üretilen hiyerarĢik norm iliĢkileri üzerinden ele alınmaktadır. Öyle 

ki BM cinsiyet rejimi –özellikle de Kalkınmada Kadın ve Zararlı Geleneksel Pratikler 

gündemleriyle– küresel normlar ile yerli normlar olarak addedilen normlar arasında 

küresel normlar lehine bir hiyerarĢi öngörmekte ve bu hiyerarĢiyi yerli normları 

abjectleĢtirerek sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ben/Öteki Ġkiliği, Norm HiyerarĢisi, Abjection, Postkolonyalizm, 

BM Cinsiyet Rejimi 
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ABSTRACT 

 

This thesis offers a postcolonial critique of the norm hierarchies produced by the 

dichotomy of the global norms versus the local norms between the outsider and the 

native, based on the Kristevian concept of abjection. The hierarchical power relations 

created by the Enlightenment between the subject-self and the other reveal the 

constitutive difference between the outsider and the native in colonial discourse. This 

constitutive difference enables the subject-self (the outsider) to differentiate itself from 

the other (the native) and thus to build its superior and privileged position. A similar 

relationship emerges in the context of the good global norms versus bad local norms – 

as local beliefs are abjected through exclusion from the global processes, by which the 

superior and privileged position of international norm holders is endeavoured to be 

fixated. This relationship in question is attempted to be illustrated in this study through 

elaborating the norm hierarchies build around the United Nations (UN) gender regime. 

Such that the regime –especially with the agendas of Women in Development and 

Harmful Traditional Practices– prescribes a hierarchy between the local norms and the 

so-called global norms in favour of the latter, and to maintain the hierarchy it abjects the 

local norms. 

Key Words: Self/Other Dichotomy, Norm Hierarchy, Abjection, Postcolonialism, UN 

Gender Regime 

 


