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Beden/Zihin İkiliğinin Ötesinde Cinsel Fark 

Bermal Küçük 

İmgesel Bedenler: Etik, Güç ve Bedensellik (2018) Gatens’in 1983 ve 1994 yılları arasında 

yazdığı makalelerinin derlemesinden oluşuyor. Makalelerin büyük bir kısmı cinsel fark 

tartışması etrafında ilerliyor. Gatens’in özellikle 80’li yılların sonu ve 90’lı yılların başında 

yazdığı bu makaleler, bir yandan kadın kategorisinin istikrarsız niteliğinin postyapısalcı 

paradigma çerçevesinde öne çıkmaya başladığı, diğer yandan da Grosz (2020) ve Irigaray 

(2006) gibi feminist teorisyenlerin kadın kategorisi etrafında şekillenen cinsel fark 

felsefelerinin tartışıldığı bir bağlama denk düşüyor. Gatens cinsel fark nosyonuna her iki felsefi 

geleneğin dışına çıkıp ikilikçi bir zeminden değil, Spinozacı içkin ve monist ontolojiden 

hareketle çoklu bedenlerin dinamik etkileşimleri tarafından kurulan bir kapasite olarak 

yaklaşıyor. Basitçe kalıtımsal veya çevresel belirlenimler kıskacına indirgenemeyecek kadar 

çoklu ve karmaşık beden kompleksleri arasındaki ilişkiler etrafında oluşan yeni bir cinsel fark 

anlayışına yöneliyor. İmgesel bedenler nosyonu böyle bir cinsel fark anlayışının kavramsal 

zeminini oluşturuyor.  

Gatens ikilikçi ontolojiden çıkış yolu ararken işe en temel feminist kavramlardan biri 

olan toplumsal cinsiyet kavramını sorunsallaştırarak başlıyor. Toplumsal cinsiyet kavramı 

kadın ve erkeklerin birbirlerinden farklılaşan davranış, düşünce ve arzulama biçimlerinin 

biyolojik süreçlerden etkilenmeyip, bütünüyle toplumsal alandaki ataerkil örüntüler, kültür ve 

dil tarafından belirlendiği fikrine dayanır. Bu fikir kadınların toplumsal dünyadaki konumlanış 

biçimlerinin sistemik güç ilişkileri içinde şekillendiğini, dolayısıyla doğal ve zorunlu değil, 

değiştirilebilir olduğunu vurgulaması açısından önemli bir teorik ve politik hamledir. Söz 

konusu müdahale yalnızca biyolojik belirlenimciliği reddetmekle kalmaz, aynı zamanda aklın 

erkekle, duygunun ise kadınla özdeşleştirildiği dikotomik bir epistemeyi de reddeder. Fakat 

Gatens cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımının, öznelliğin beden ve bilinç diye iki kategori 

arasındaki ayrım üzerinden şekillendiği ikilikçi geleneği koruduğunu ifade eder. Cinsiyet ve 
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toplumsal cinsiyet ayrımı temelde biyolojik cinsiyetin bedene, toplumsal cinsiyetin ise bilinç 

alanına ait olduğunu ima eder. Toplumsal cinsiyet bedenin üzerine inşa edilen bir kılıf olarak 

düşünülür. Gatens’e göre bu inşacı formülasyon cinsel farkın oluşumunda bedeni edilgen bir 

tabula rasa olarak düşünerek, bedenin önemini gölgede bırakır. 

Gatens bedenin toplumsal değerlerin edilgen bir aparatı olduğu önermesini reddeder. 

Ona göre cinsel farkın kültürel/toplumsal/çevresel etkilerle şekillendiğini iddia eden feminist 

yaklaşım öznelliğin kurulumu ile çevresel etkiler arasında naif ve doğrusal bir nedensel ilişki 

tahayyül eder. Gatens’e göre bilincin toplumsalın basit bir çıktısı olduğunu düşündüğümüz 

noktada rotamızı davranışsal bir öznellik anlayışına doğru kırmışız demektir. Davranışçı 

psikolojik model ise, “uygun tepkiyi verebilecek şekilde eğitilebilen ve bu tepkiyi istikrarlı bir 

şekilde verebileceğine güvenebileceğimiz edilgen bir özne varsayar” (Gatens, 2018: 33). Bu 

çıkarsama bireyleri içinde bulundukları karmaşık çoklu ilişkilerden izole edilebilen, ideal 

koşullar sağlandığında değiştirilmesi kolaylıkla mümkün olabilen salt birer zihin ya da bilinç 

olarak tasavvur eder. Bu durumda feminist politikanın pratik karşılığı toplumsal yapıya 

yayılan, ancak temelde bireylerden başlayan pedagojik bir modele dönüşür. Gatens bu birey 

modelinin liberal hümanist düşüncenin kavramsal temellerini atan kartezyen zihin/beden 

dikotomosine dayandığı hakkındaki argümanı geliştirir ve toplumsal cinsiyet kavramını bu 

dikotomiyi sürdürmekle eleştirir. Bilinçli süreçlere dayanan davranışsal modelin aksine Gatens 

bilinçdışını ve onun öznelliğin kurulumu üzerindeki öngörülemez etkisini analize katabileceği 

psikanalitik modele başvurur. Psikanalitik yöntem psişenin doğrusal bir nedensellikle değil, 

brikolaj tarzıyla yapılandığını; dolayısıyla örüntülerin, anlamların değişken ve geçici olabildiği 

gibi kültürel uyaranlara karşı dirençli de olabildiğini savunur.1 Toplumsal dünyanın öznenin 

kendi tarihselliği içinde oluşmuş bagajının dolayımından geçerek alımlandığı fikri özneyi 

edilgen posizyondan çıkarır. 

 
1 Gatens bilinç dışının çok daha geniş tarihsel ve toplumsal etkilerle de şekillendiğini savunarak Freudçu 
psikanalizin aile modeli ile sınırlı kavrayışının ötesine geçer. 
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Gatens cinsel farkın toplumsal inşacı teorisi ve biyolojik indirgemeci bakış açısındaki 

salınımda sıkışmış feminist teorilerden, imgesel beden nosyonu vasıtasıyla çıkış yolu bulmaya 

çalışır. İmgesel terimiyle “çeşitli öznellik biçimlerinin kurulmasına yardımcı olan tüm o 

imgeler, semboller, metaforlar ve temsiller”i kapsar (a.g.e.: 10). İmgesel beden biyolojimizle 

ilgili hem bilinçli hem de bilinçdışı düzeyde vuku bulan fikirlerin, söylemlerin, imgelerin 

bedende cisimleşmiş haline işaret eder. İmgesel beden nosyonu Spinozacı anlamda zihin ve 

bedenin iki ayrı töz değil, dünya ile ilişkilenme ve onu anlamlandırma yetisinin iki farklı kipi 

olduğu fikrine dayanır. Gatens böylece gerçeklik ve yanılsama/temsil ikili karşıtlığı üzerinden 

şekillenmiş olan ideoloji nosyonundan uzaklaşır. Kolektif fantazide üretilen tüm söylem, pratik 

ve imgeler bedende cisimleşerek bedenin var oluşunun bir hakikati haline gelir. Dolayısıyla 

yanılsama ve temsil varoluşun koşulları haline gelir. Gatens “yanılsama koşullarının ötesi 

yoktu; insanlık koşulu zaten bir yanılsama koşuludur” diyerek varoluşun imgesel koşulları ile 

gerçek koşulları arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmaya çalışır (a.g.e.: 227). Bu yaklaşım 

Gatens’i feminizmin kurucu pratiği olan bilinç yükseltme yöntemini sorgulamaya götürür. 

Çünkü bilinç yükseltme pratiği kadınların zihinsel kapasiteleri aracılığıyla içinde bulundukları 

koşulların yanılsama olduğunu fark edebilecekleri ve hakikatin bilgisine ulaştıklarında bu 

yanılsamaları bertaraf edebilecekleri fikrine dayanır. 

Görüldüğü üzere Gatens kültür yoluyla bir kez şekillendiğinde bedene hükmetmeye 

başlayan özerk ve aşkın bir zihin teorisini reddeder. Aksine Spinoza’dan hareketle bedeni 

zihinsel süreçlerin de dahil olduğu çoklu tarihsel ve toplumsal akışların bir asamblajı olarak 

düşünür. Böyle olduğu ölçüde hiçbir zaman kendisiyle özdeş kalmayan beden, karşımıza 

öngörülemez ve sürekli oluş halinde bir süreç olarak çıkar. Dolayısıyla Gatens için apriori bir 

kadın kategorisinden bahsetmek imkânsızdır. Diğer tüm bedenler gibi kadınlık da toplumsal 

anlatılar ve pratiklerin bir ürünüdür. Yaklaşımının bu yönü inşacılığı çağrıştırsa da Gatens 

bedenleşme perspektifi içinde konuşarak ilk başta inşacı olarak düşünülebilecek çubuğu başka 

bir yöne büker. Gatens’e göre bu toplumsal anlatılar ve pratikler her ne kadar sabit olmasalar 

da belli zamansallık ve mekânsallıklarda insan bedeninde kristalize olurlar. Gatens 

“bedenleşmiş tarihimiz başta istemsizce giydiğimiz bir ceket değildir ki çıkarıp atabilelim” der 
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(a.g.e.: 178). Bu da istediğimiz anda istediğimiz her kimliği üstlenebilme özgürlüğüne sahip 

olmadığımızı gösterir. Tüm o toplumsal değerler, imgeler, söylemler bedene nakşedildiği 

müddetçe özgür irademizle kolayca bertaraf edebileceğimiz şeyler değillerdir. Bedeni 

oluşturan çoklu akışlar özgür irade nosyonunu elimizden çekip alır. Bu yaklaşım Spinozist bir 

özgürlük anlayışına götürür. Özgürlük nosyonu özgür irademizle sınırsızca bireysel hayata 

yönelik tercih yapabilme edimi değildir. Aksine şimdinin zorunluluklarını bilip onun içerisinde 

manevra alanı yaratabilme kapasitesidir. Şimdinin zorunlulukları ise bizim dışımızda çoklu 

nedensellikler tarafından oluşturulur. Dolayısıyla iradi kararlarla ve tercihlerle üstesinden 

gelemeyeceğimiz kadar birbirine sarmalanmış akışların bir toplamı olarak var oluruz. 

Bugün Türkiye’de yaşadığımız birçok feminist tartışmanın Gatens’in ısrarla üzerinde 

durduğu dikotomik bir çıkmaz etrafında kümelendiğini düşünüyorum: “Cinsel farkın toplumsal 

belirlenimlerle kurulmadığını düşünüyorsanız o halde biyolojik belirlenimlerle kurulduğunu 

düşünüyorsunuzdur!” şeklinde ilerleyen, ilerledikçe de ucu biyolojik özcülüğe karşıt yönde bir 

tür kültürel özcülüğe kadar giden doğrusal bir akıl yürütme biçiminden bahsediyorum. Kitabın 

feminist felsefe ve politika açısından en kritik yanı bu kısır döngüye müdahale edebileceğimiz 

tutarlı bir fark ontolojisini feminizm içerisinde çalıştırıyor olmasıdır. Bir diğer önemli katkısı 

ise, bana göre, özgürlüğü ve etiği yeniden düşünebileceğimiz bir imkân yaratması. Bugün 

feministler olarak özgürlükten kişisel deneyimi biricik gören ve merkeze alan bir yaklaşımı 

anlıyoruz. Deneyim ve bakış açısı bir kez dile getirildiğinde, sorunsallaştırılmasını bir yana 

bırakalım, anlamaya çalışmaya yönelik bir hamlenin bile özgürlüğe bir müdahale olarak 

düşünüldüğü bir politik atmosferin içindeyiz. Duygularımız, deneyimlerimiz elbette çok 

kıymetli. Hele ki tüm bunları dile getirebilmemizi engelleyen rasyonelliğe gömülü ataerkil 

kamusallık düşünüldüğünde, feminist mecraların duygu ve deneyimlerimizi 

paylaşabileceğimiz bir zemin sağlamadaki işlevi paha biçilmez. Ancak herhangi bir yargıda 

bulunmanın “yasak” olduğu bir noktaya geldiğimizde hem görececiliğe hem de metodolojik 

bireyciliğe mahkûm oluyoruz. Kültürel görececilik ve metodolojik bireyciliğin nihai uğrağı ise 

kaçınılmaz olarak liberal özgürlük anlayışı oluyor. Gatens, Spinozacı özgürlük anlayışından 

hareketle özgürlüğün özerklik ısrarından değil, karşılıklı bağların ve zorunlulukların kabul 
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edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Gatens, bu karşılıklı bağları ve zorunlulukları kabul ettiğimiz 

anda değerlerimizin ve yaşam biçimlerimizin sorumluluğunu üstlenebileceğimiz ve hatta 

gerektiğinde hesap verebileceğimiz bir yaşam etiği öneriyor. 

Radikal inşacılık evren, dünya, doğa, beden, biyolojik varlığımız gibi kendilikler 

üzerine kültürel temsiller dolayımıyla oluşturulmuş anlatıların sosyotarihsel oluşum 

mekanizmalarını analiz edebileceğimiz ciddi bir olanak sunar. Ancak kültürel temsillerden 

bağımsız bir hakikatin olmadığını iddia ettiği noktada doğa bilimleri ve sosyal bilimler 

arasındaki büyük kopukluğu sürdürür. Gatens bu kopukluğu eleştirerek radikal inşacılığa ciddi 

bir mesafe alır. Ancak insanlık koşulunun bir yanılsama koşulu olduğunu ve cinsel farkın 

yalnızca imgeselin bedenleşmesi olduğunu düşündüğü noktada, Gatens’in inşacılığın 

uyarlanmış bir formu içinde kaldığını düşünüyorum. Oysa temel aldığı Spinozacı felsefe 

imgeselliğin yanı sıra doğanın zorunlu yasaları olduğu ve insan varlığının birçok yönünün bu 

yasalardan azade olmadığı fikrine dayanır. Dolayısıyla kültürel temsillerin yanı sıra zorunlu 

bir yasa olarak biyolojik süreçlerin, varlığın önemli bir parametresini oluşturduğunu söylemeye 

imkân tanıyan ontolojik monizmin feminizm içerisinde daha fazla karşılık bulmasına ihtiyaç 

var. Yeni materyalizm, yeni realizm ve nesne yönelimli ontoloji gibi güncel felsefi yaklaşımlar, 

hermeneutik, postyapısalcı ve dil merkezli düşüncelerde etkin olan radikal inşacılığın ve 

epistemoloji merkezli kültürel analizlerin eleştirisi bakımından dikkate değer tartışmalar 

açmaktadır. Bu tartışmaların feminist teori ve politikada kanıksanmış birtakım ikiliklerin 

aşılmasına yardımcı olabileceğini umuyorum. 
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