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Hep Bedene Dönmek 

Güler Cansu Ağören, Ezgi Burgan 

Feminist Tahayyül bu sayısında odağını feminist teori/politikada yaşanan bedensel dönüşe 

çeviriyor. Bu dönüşün izlerini felsefe, sosyoloji, antropoloji, edebiyat gibi pek çok alanda 

gözlemlemek mümkün. Bu sayının temasını Ursula K. Le Guin’in Hep Yuvaya Dönmek 

romanına referansla Hep Bedene Dönmek olarak isimlendirmemiz de tesadüfi değil. Le Guin 

bu romanında pek çok disiplini harmanlayarak gelecekte yaşayan Kesh isimli toplumun 

kültürünün maddi ve duyusal haritasını detaylı bir şekilde kurguluyor. Bununla da kalmayıp 

besteci Todd Barton’la birlikte bilinmedik enstrümanlar ile tanıdık olmayan insan ve insan dışı 

ses kayıtlarını kullanarak bu toplumun şiirini ve müziğini sunan bir albüm ortaya koyuyor.1 

Le Guin bu albümün, kendisinin “tahayyül ettiği toplumu işitmek” ihtiyacından hâsıl 

olduğunu belirtiyor.2 Bugün feminist fikir ve politika üretme ve feminist yaşamlar sürme 

süreçlerimizde benzer bir ihtiyaç, işitmenin ve diğer tüm duyularımızın bu süreçlere dahil 

olması ihtiyacı, yeniden canlanmış durumda. Yeniden kelimesini özellikle kullanıyoruz çünkü 

bedenin feminizmin tarihindeki anlamı ve konumu oldukça değişken. 1970’lerde feministler 

kadının beden, madde, duygular ve doğayla; erkeğin ise maneviyat, akıl ve kültürle 

ilişkilendirildiği Kartezyen düşünme tarzının kadını (ve kadınla özdeşleştirilen diğer 

kavramları) ikincilleştirmesini sorguladılar ve kadınların bedene indirgenmesine direndiler. 

İklim ve çevre sorunlarının yükselişiyle birlikte feminizm, Batı düşüncesinin kadınların 

değersizleştirilmesini normalleştirmede kullandığı kadın ve doğa bağlantısını olumlayıp 

yeniden tanımlamak ile kadın bedeni ve doğa arasında kurulan ilişkinin çeşitli biyolojist 

içerimlere sahip olabileceği riskini vurgulayarak bedeni, doğayı ve duyguları feminizmin 

konusunun dışında tutmak arasında gidip geldi. Kadın bedenine atfedilen anaçlık, besleyicilik 

 
1 https://ursulakleguintoddbarton.bandcamp.com/album/music-and-poetry-of-the-kesh. Erişim tarihi: 24.02.2022. 
2 https://www.ursulakleguin.com/kesh-music. Erişim tarihi: 24.02.2022. 
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ve empati gibi niteliklerin doğadan referans alması ya da doğaya referans vermesi (Toprak Ana 

deyiminde olduğu gibi) ataerkiyi pekiştirme riski taşıyordu. Öte yandan bedeni, duyguları ve 

maddeyi ikincilleştiren duruşlar Kartezyen ikiliklere dayalı düşünme biçimini pekiştirebilir ve 

böylelikle sömürü biçimleri arasındaki ilişkileri (cinsiyetçilik, ırkçılık, sınıfçılık gibi) göz ardı 

edebilirdi. Performativite teorileriyle birlikte feminizm yeniden bedene döndü ve bu kez 

normatif olanın ötesinde çeşitli cinsiyetleri ve cinsellikleri kucaklayan bir konumdan cinsiyetli 

bedenin toplumsal inşasını sorgulamaya odaklandı. Diğer yandan bugün insansonrası 

felsefeden beslenen feminizm; insan merkezci ve cinsiyetçi tahakküm enformatiğinin 

kesişimsel işleyişini soruşturarak bedeni yeniden tartışmayı gündeme getiriyor.  

Feminist Tahayyül’ün bu sayısındaki yazıların da feminizmin beden konusuyla 

deneyimlediği bu tarihsel dalgalanmalara dair oldukça heterojen bir tartışma sunduklarını 

gözlemlemek mümkün. Sayının ilk makalesi “Irz, Namus, Onur, Adalet: 18. Yüzyıl Arzuhâl 

Pratiğinde Irz ve Adalet Sözleşmesi”nde Başak Tuğ Onaran 18. yüzyıl Osmanlısı’nda devlet 

baba ile aile reisi arasında kadın bedeni ve cinselliği üzerinden kurulan eril sözleşmenin izini 

sürüyor. Karısı cinsel saldırıya maruz kalmış erkekler tarafından yazılmış arzuhâl örneklerine 

dayandırdığı çözümlemesi; namus ve eşkıyalık söylemlerinin birbirini beslediği bir adalet 

arayışı diline ışık tutuyor, kadın bedenine gerçekleştirilen gayrimeşru bir cinsel saldırının 

devletin bekasına yönelik bir saldırı olarak yeniden tanımlanmasına olanak tanıyan bir söylem 

alanını tartışmaya açıyor. Devletin meşruiyet iddiasında bulunurken kullandığı dil aracılığıyla 

üretilen bir kadın bedeni ve cinsellik inşasına dikkat çeken Tuğ Onaran böylelikle dil/söylem, 

politika ve beden ilişkisinin irdelenebileceği tarihsel bir bağlam sunuyor.  

Şafak Kılıçtepe, Seda Saluk ve Burcu Mutlu’nun birlikte kaleme aldıkları “Üreme 

Adaleti Perspektifinden Türkiye’de Üreme ve Doğurganlık Politikalarına Bakış” isimli makale 

ise benzer bir ilişkiyi “üreme adaleti” kavramı aracılığıyla Türkiye’nin güncel politik 

bağlamına taşıyor. Yazarlar üreme hakkı tartışmasına ve tercih söylemine içkin olan ayrıcalıklı 

duruşa bir meydan okuma niteliği taşıyan bu kavramı; çocuk sahibi olmama hakkı, çocuk sahibi 

olma hakkı ve çocukları güvenli ve sağlıklı yetiştirme hakkı boyutları ile ele alıyor. Makale 
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böylelikle son 20 yıllık Türkiye tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetleri 

tarafından üretilen üreme ve doğurganlık politikalarını ve bu politikaların konu olduğu politik 

söylemleri sınıf, etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim kesişimselliğinde değerlendirmeyi mümkün 

kılan yetkin bir çerçeve sunuyor. Daha adil üreme politikaları için kavramsal ve teorik bir 

zemin arayışı olarak okunabilecek bu çalışma devlet politikalarının üreme bağlamındaki 

bedenlerde nasıl maddeleştiğini göstermesi açısından toplumsal ile biyolojik olanın iç içeliğine 

dikkat çekiyor. 

Mehtap Öztürk’ün “Bedeni Yazmak/Beden ile Yazmak: Dişil Yazı Stratejileri Üzerine 

Bir Tartışma” isimli makalesi tartışmayı bedene ilişkin devlet söylemlerinden beden ile üretilen 

dişil yazı diline taşıyor. Ataerkil dilin sınırlarını aşabilecek yeni bir yazı dilininin imkânlarını 

araştıran makale, Fransız dilbilimci feminist teorisyenler Héléne Cixous, Julia Kristeva ve 

Luce Irigaray’ın kavramlarından hareket ediyor. Öztürk, gücünü bedenden alan dişil yazının 

Kartezyen ikiliklere dayanan düşünme biçimini ve yerleşik mitleri yerinden edebileceğini 

savunurken bu yazma biçiminin sadece kadın yazarlara ait bir pratik olmadığının da altını 

çizerek dişil yazı stratejilerinin kuir edebiyat pratikleri ile kesişimsellik yakalayabileceği 

fırsatlar olduğunu ifade ediyor. 

Christine Hauskeller’ın Feminist Tahayyül için yazdığı “İkilikleri Altüst Etmek ve 

Dayanışmayı Hayata Geçirmek” isimli araştırma notu Ahmet Karakaya tarafından 

Türkçeleştirildi. 1980’lerde bir öğrenciyken tanıştığı feminist tartışmanın ve onu doktorasında 

Judith Butler üzerine çalışmaya iten soruların feminizmin bugünü için ne anlama geldiğini 

sorguluyor. Yazı bir yandan Butler’ın cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ikiliğine yönelttiği sarsıcı 

eleştirinin feminist tartışmanın evriminde nasıl bir rol oynadığına işaret ederken diğer yandan 

ikilikleri yıkma yönünde girişimlerin sağlam bir güç eleştirisi ile temellendirilmediğinde yeni 

ikilikler yaratma ve mevcut iktidar pozisyonlarını ters yüz ederek yeniden üretme riski ile karşı 

karşıya kalacağının altını çiziyor. Hauskeller bu çıkmazı aşmak adına ekofeminizmin 

imkânlarını tartışırken feminist hareketin güçlenmesiyle paralel olarak hız kazanan toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet karşısında en önemli stratejinin feministler arasında dayanışma 
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olduğunu da hatırlatıyor. Böylece bell hooks’un “Feminizm herkes içindir” mottosunun 

feminist politika üretiminin yanı sıra ikiliklerin alt üst edilmesini mümkün kılacak teorik bir 

temel inşa etmedeki önemine de dikkat çekmiş oluyor. 

Gatens’ın İmgesel Bedenler: Etik, Güç ve Bedensellik (2018) adlı çalışması üzerine 

yazdığı “Beden/Zihin İkiliğinin Ötesinde Cinsel Fark” adlı kitap incelemesinde Bermal Küçük 

kadınların ötekileştirilmesini mümkün kılan ikilikleri merceği altına alıyor ve Gatens’ın 

belirlenim fikrine karşı ortaya attığı çoklu ve karmaşık bedenlerin ilişkiselliği fikrinin ikilikçi 

ve özcü olmayan bir cinsel fark anlayışı için sunabileceği imkânları tartışıyor. Gatens’ın 

biyoloji ve inşa karşıtlığına bir meydan okuma olarak ortaya koyduğu bedenleşme 

perspektifinin bu ve benzer ikiliklerin ötesini görebilmeyi mümkün kıldığını belirtirken 

imgeselin bedenleşmesi fikrinin toplumsal inşacılığın başka bir formuna sıkışıp kalma riskini 

de beraberinde getirdiğini iddia ediyor. Küçük’ün bu değerlendirmesi ikilikleri ve belirlenimi 

aşmayı hedefleyen cinsel fark feminizmlerine Spinoza’nın monist doğa felsefesi ile daha 

kuvvetli bir teorik diyalog kurmayı öneriyor. 

Söyleşi bölümünde Nazlıhan Eda Erçin’in performans sanatçısı Kübra Uzun ile 

yaşayan beden, transfeminizm ve performans üzerine yaptığı sohbete kulak veriyoruz. Kübra 

Uzun’un non-binary ve performatif bir beden deneyimine ilişkin birinci ağızdan sunduğu 

anlatı, cinsiyet ikiliğinin ötesine geçmeyi mümkün kılan teorik gelişmelere ilişkin bu sayıda 

ortaya konan tartışmaları tamamlıyor; LGBTQ+ hareketinin ve cinsiyet normativitesinin 

dışında kalan cinsiyet ve cinsel yönelim kimliklerinin feminizm içindeki yeri ve önemine 

ilişkin bir diyalog sunuyor. Erçin’in beden merkezli bir perspektifle yön verdiği bu diyalog 

yaşayan bedende iç içe geçen sanatsal üretim ve benlik deneyiminin yalnızca cinsiyet ikiliğini 

değil gerçek ve performans ikiliğini ve bu ikiliğin cinsiyetli yapısını da sorgulamamıza olanak 

tanıyan bir alan yaratıyor. 

Son olarak sayının sanat bölümünde Hüzünlü Belladonna filmini Begüm Şahan ile 

birlikte “Hüzünlü Belladonna: Bitkinin Zehri, Bedenin Kudreti” başlığı altında inceliyoruz. 
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Fransız tarihçi Jules Michelet’in 1862 tarihli La Sorcière (Cadı) isimli kitabından uyarlanan 

film bir yandan Spinozacı anlamda bedenin kudretini cinsiyet, cinsellik, aşk ve arzu odağında 

tartışmaya bir yandan da kapitalizm ve cadılığın tarihi arasındaki ilişkiyi sorgulamaya alan 

açıyor. Şiddet, cinsiyet ve sınıf arasındaki ilişkiyi beden üzerinden tarihsel bir zeminde tarif 

eden film ayrıca toplumsal olarak işlenen “iyilik” erdemi ve “kötülük” algısının da cinsiyet ve 

beden ile yakın ilişkisine dikkat çekiyor. Yazı, filme ismini veren Belladonna çiçeğinden 

hareketle tarih boyunca kadın ve doğa arasında kurulan ilişkinin iktidar içerimlerini sorguluyor 

ve bizi, bu ilişkiyi kadın bedenini güçlendirebilecek şekilde nasıl yeniden 

kurgulayabileceğimiz sorusunu düşünmeye davet ediyor. 

Feminist Tahayyül’ün bu sayısını mümkün kılan yazarlarımıza, makaleleri titizlikle 

değerlendiren hakemlerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. 


