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ithaf eder.

Giriş
Bu kitap geçtiğimiz on yıla ait konuşmalardan, makalelerden, özel bir durum için kaleme alınan metinlerden ve kitap eleştirilerinden oluşan bir toplamadır. Arkadaşım Susan Wood tarafından yayıma hazırlanan daha eski bir başka
kurgudışı eserim, The Language of the Night (Gecenin Dili)
bu on yılda basılmaya devam etti. Basılan kitapların fikirlerini hiçbir zaman değiştirmemek gibi bir sıkıntıları var.
Kitaptaki metinler (tamamı sonda olan kitap eleştirisi
yazıları hariç) kronolojik bir sırayla yer alıyor. Bu belki çok
basit bir düzenleme olabilir, ne var ki bir tür zihinsel biyografi oluşturuyor, etik ve politik koşullara verilen karşılıkların, birtakım edebi düşüncelerin başkalaşan etkilerinin ve
zihinde vuku bulan değişimlerin bir kaydını sunuyor.
Yazarlardan akla gelebilecek her tür konuda konuşmaları istenir. Ara ara iradesiz davrandığımdan yine ara ara konuşma yapmayı kabul ediveriyorum. Konuşmacı değil de bir
yazar olduğumdan, sekiz sözcüğü geçtiği müddetçe, söyleyeceklerimi yazmam gerekiyor. Dolayısıyla da elimde aksi
takdirde yazılmalarına sebep olan vesileyle beraber (şükür
ki?) unutulup gitmiş olabilecek konuşma metinleri bulunuyor. Bu “kamusal” metinler benim için şahsen önemli olan,
üzerine konuşmayı kabul ettiğim, meseleleri yansıtıyor. Mezuniyet konuşmaları, seyahat günlükleri ve makaleler gibi
diğerleri, doğrudan doğruya benim ilgilendiğim meseleleri
ifade ediyor.
Ev işleri dışında bildiğim tek şey yazmak; dolayısıyla
11

da kendimi öğretmeye yetkin gördüğüm tek şey yine yazmak. Alenen didaktik olmam istendiğinde, herhangi bir
uzmanlık yahut bilgelik iddiasında bulunmadan, kendimi
gerçekten ve içten bir şekilde kafa yorulduklarında bir faydası dokunabileceğini düşündüğüm konularla veya sessizliğin adaletsizliğe katkıda bulunmaması için, ayağa kalkıp
fikrimi açıkça söylemem gerektiğine inandığım meselelerle
sınırlamaya çalışıyorum. Bu kitapta bu tarz bir dizi metin
yer alıyor ve bu metinler, benim aksime, Sanatla Politika,
Yüksek Sanatla aşağı olan, kadın olmakla feminist olmak
ve benzeri konular arasında net bir ayırım yapabilen insanları rahatsız edecektir. Amacım her zaman birtakım şeyleri
mümkün mertebe kimseyi incitmeden yıkmak olduğundan
okurların istediklerini bulabilecekleri ve istemediklerinden
kaçınabilecekleri bir sistem tasarladım. İçindekiler bölümünde başlıkların yanında –ufacık çatal bıçakların, yatak
ve kadeh resimlerinin size ne beklemeniz gerektiğini işaret ettiği Michelin Rehberi’ndeki veya kılavuz kitaplardaki
gibi– küçük semboller göreceksiniz. Ursuline Rehberi’nde
her metnin temel özelliğini veya neye yöneldiğini gösteren
dört sembol var:
♀ (kadın):
feminizm
○
(dünya):
sosyal sorumluluk
□
(kitap):
edebiyat, yazı
→ (yön): 		
seyahat
Umarım metnin ne yöne meylettiğini gösteren bu işaretlerin bir faydası dokunur ve o konuya mesafeli olan veya sıcak bakmayan okurları başka bir tarafa yönlendirir; tabii ev
sahibesi ne verirse onu almaya heveslilerse o başka.
Gerekli yerlerde zaman ve mekânâ dair kısa giriş notları
yer alıyor. Metin başlıklarının altında yer alan tarih metnin yazıldığı tarihtir. (Yer yer, Künye ve Teşekkürler’de bu12

labileceğiniz, yayımlanma tarihleriyle farklılıklar gösterir.)
Metin yayımlanmış haliyle farklılıklar gösteriyorsa bunun
sebebi çoğunlukla düzeltilmiş ve yayıma hazırlanmış metni
değil, taslağımı esas almam, bazense bu kitabı hazırlarken
bir hatayı düzeltmem, tashih yapmam veya bir kusuru gidermemdir.
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.

Uzaylı Kocakarı
(1976)

Menopoz akla gelebilecek en albenisiz konu muhtemelen;
bu da ilginç aslında, zira içinde tabu kırıntısı ve kalıntısı
barındıran pek az konudan da biri. Menopozdan ciddi bir
şekilde bahsedecek olursanız çoğunlukla karşınızda tedirgin bir sessizlik bulursunuz, alaycı bir imada bulunacak
olursanız da müsterih bir edayla kıs kıs gülerler size. Gerek
sessizlik gerekse kıs kıs gülmek tabunun hayli kati göstergeleridir.
Pek çok insan tıbbi bir terim olan “menopoz”dansa
örtmece bir tabir olan o eski “hayat değişikliği” ifadesini
yeğler, gelgelelim, şimdilerde bu değişimden geçerken, tam
tersinin söz konusu olup olmadığından şüphe etmeye başlıyorum. “Hayat değişikliği” fazla katı, fazla gerçekçi bir ifade. Oysa, ‘sonradan her şeyin yine eskisi gibi devam edeceği
basit ve kısa bir ara’ tınısına sahip “menopoz” sözcüğü insanı rahatlatacak denli önemsiz geliyor kulağa.
Ancak yaşanan değişim önemsiz değil, kaç kadının bu
değişimi canı gönülden karşılayacak kadar cesur olduğunu
da merak ediyorum doğrusu. İyi kötü bir mücadele sonrasında doğurganlıklarını kaybediyor, sonrasında da bitti
gitti diye düşünüyorlar. Hiç değilse artık aybaşı belasından
kurtuldum diyorlar, hem ara ara yaşadığım keyifsizliğin
tek nedeni de hormonlardı zaten. Şimdi yeniden kendim
oldum. Fakat bu, asıl meydan okumayı geçiştirmek ve yal17

nızca yumurtlama yetisini kaybetmekle kalmayıp Kocakarı
olma fırsatını da tepmek demek.
Eskiden, menopoza girecek kadar uzun yaşayan kadınlar bu meydan okumayı daha bir kabullenirdi. Ne de olsa
deneyimliydiler. Bakire olmaktan çıkıp da olgun bir kadına/eşe/hatuna/anneye/metrese/orospuya/vs. dönüştüklerinde hayatlarını zaten bir kez bütünüyle değiştirmişlerdi. Bu
değişiklik yalnızca ergenliğin fizyolojik değişimlerini –kısır
çocukluktan doğurgan olgunluğa geçiş– içermiyordu, aynı
zamanda toplumsal olarak tanınan bir yapı değişikliği söz
konusuydu: Mevcut durum değişmiş, kutsal olandan dünyevi olana geçilmişti.
Bekâretin dünyevileştirilmesi artık tamamlandığından
ve böylece “bakire” bir zamanlar tüyler ürpertici bir tabirken şimdi yalnızca birini aşağılamak ya da olsa olsa henüz
cinsel ilişkiye girmemiş birini tanımlamak için kullanılan
hafif demode bir sözcüğe dönüştüğünden, İkinci Değişim’in
tehlikeli/kutsal mevkiye erişme yahut yeniden erişme fırsatı
da ortadan kalktı.
Bekâret artık sadece bir girizgâh ya da mümkün olan ilk
fırsatta çıkılması gereken bir bekleme odası; bir önemi de
yok, anlamı da. Yaşlılık da benzer biçimde, hayat sona erdikten sonra çekildiğiniz ve kanser olmayı yahut felç geçirmeyi beklediğiniz bir bekleme odası. Âdet kanamasının
öncesindeki ve sonrasındaki yıllar, işlevi olmayan bir dönemin tortusu yalnızca: Kadına kalan tek anlamlı durumsa
doğurganlık. Tuhaftır, bu anlam daralması, doğurganlığı anlamsız kılan ya da en azından kadın yetişkinliğinin ikincil
bir özelliği haline getiren kimyasalların ve alet edevatların
geliştirilmesiyle aynı zamana rastlar. Erginliğin anlamı artık
gebe kalabilme yetisi değil, seks yapabilme ehliyetidir. Yeniyetmeler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar da bu
18

ehle sahip olduğundan arada neredeyse hiçbir ayrım kalmadı, fırsatlar neredeyse tamamen ortadan kalktı. Mühim bir
değişim söz konusu olmadığından hayattaki dönüm noktaları da kutlanmaz oldu. Üç Tanrıça’nın tek bir yüzü var: o
da Marilyn Monroe’nunki muhtemelen. Bir kadının on-on
iki yaşından yetmiş-seksen yaşına kadar uzanan tüm hayatı
dünyevi, yeknesak ve sabit bir hal aldı. Artık bekâret, içinde
herhangi bir erdem barındırmadığından menopozun da bir
anlamı yok. Bir Kocakarı olmak için fanatik bir kararlılık
gerekiyor artık.
Nitekim kadınlar, erkeklerin yaşam koşullarını taklit
ederek kendilerine ait çok güçlü bir konumdan feragat ettiler. Erkekler bakirelerden korkar, gelgelelim kendi korkularına ve bakirenin bekâretine buldukları bir çare vardır:
Düzmek. Erkekler kocakarılardan korkar, hem de öylesine
korkar ki bekârete buldukları çare kâfi gelmez: İşe yaramayacağını bilirler. Dört dörtlük Kocakarının karşısında en
cesurları hariç tüm erkekler cesaretini kaybeder ve, başları
önde, çükleri büzüşmüş bir şekilde, geri çekilir.
Ne var ki Menopoz Malikânesi yalnızca savunmaya yarayan bir kale değildir. Hayatın tüm gereksinimleriyle dayalı döşeli bir ev, bir meskendir. Burayı terk ederek kadınlar
etki alanlarını daraltmış, ruhlarını köreltmiş oldular. Yaşlı
Kadının yapabileceği, söyleyebileceği ve düşünebileceği,
gelgelelim Kadının yapamayacağı, söyleyemeyeceği, düşünemeyeceği şeyler vardır. Kadın bunları yapabilmek, söyleyebilmek yahut düşünebilmek için âdet döneminden çok
daha fazlasını gözden çıkarmalıdır. Hayatını değiştirmelidir.
Bu değişimin doğası eskisine göre çok daha net ve anlaşılır. Yaşlılık bekâret değil, üçüncü ve yeni bir durumdur; bakire, cinsel temastan sakınmak mecburiyetindedir ama bu
durum kocakarı için geçerli değildir. Bu konu kafa karışık19

lığına yol açıyordu ama modern doğum kontrol yöntemleri
sayesinde kadın cinselliği, üreme kapasitesinden ayrılınca
bu karışıklık da giderilmiş oldu. Doğurganlık kaybı, arzu
ve tatmin kaybı demek değildir. Gelgelelim bir değişikliğe,
(zındıklık olacak ama) seksten de önemli konuları içeren
bir değişikliğe neden olur yine de.
Bu değişime gönüllü kadının nihayetinde kendisine hamile kalması gerekir. Kendini, kendi üçüncü benliğini, yaşlılığını binbir eziyet ve sancıyla bir başına doğurmalıdır. Bu
doğumda ona pek de yardım eden olmayacaktır. Şüphesiz
hiçbir erkek kadın doğum uzmanı kasılmaların ve krampların sıklığını yahut sürelerini hesaplamayacak, sakinleştirici
ilaç vermeyecek, elinde forsepsle hazır beklemeyecek, yırtılan zarları özenle dikmeyecektir. Bugünlerde eski moda
bir ebe bulmak bile zor. Bu uzun süren bir hamileliktir, doğum süreci zorludur. Bundan daha zor tek bir doğum süreci
vardır; o da sonuncusu, erkeklerin de cefasını çekmesi ve
yaşaması gereken süreçtir.
En azından bir defa ister başkasını ister kendinizi dünyaya getirmişseniz ölmek daha kolay olabilir pekâlâ. Bu,
bir Kocakarıya dönüşürken yaşayacağınız tüm o rahatsızlık
ve utanca katlanma sebebi verebilir size. Yine de, tabii bir
dönüm noktası söz konusuyken bunu geçiştirmek, bundan
imtina etmek ve hiçbir şey değişmemiş gibi davranmak yazık gerçekten de. Bu, kadınlığı geçiştirmek, kadınlıktan imtina etmek, erkek gibi davranmak demek. Erkekler bir kez
bu dönüm noktasına geldikten sonra hiçbir zaman ikinci
bir şansları olmaz. Bir daha asla değişmezler. Bu onların
kaybı, bizim değil. Neden bu mahrumiyeti ödünç alalım ki?
Vücut, menopoz kadar çarpıcı bir değişim sinyali verirken değişmeme ve genç kalma çabası cesurca elbette, gelgelelim kişinin kendi kendini kurban ettiği, kırk beş-elli
20

yaşındaki bir kadından çok yirmi yaşındaki bir oğlan çocuğuna yaraşır, aptalca bir cesaret bu. Bırakalım da sporcular
genç yaşta, şeref payesine erişmiş bir şekilde ölsün. Bırakalım da Mor Kalp madalyalarını* askerler kazansın. Bırakalım da kadınlar yaşlı ölsün, şeref payeleri beyaz saçları,
madalyaları insan kalpleri olsun.
Altair yıldızının dördüncü gezegeninin dostane halkı bir
uzay gemisi yollasa ve kibar kaptanları, “Bir kişilik yerimiz
var, Altair’e yapacağımız uzun dönüş yolculuğunda şöyle
enine boyuna sohbet edebileceğimiz ve ırkınızın tabiatını
öğrenebileceğimiz tek bir örnek insan verir misiniz?” dese
sanıyorum pek çokları yakışıklı, zeki, cesur, iyi eğitim almış, formunun zirvesinde bir genç adam göndermek ister.
Bir Rus kozmonot bu iş için biçilmiş kaftan olabilir (Amerikalı astronotlar genelde fazla yaşlılar). Şüphesiz yüzlerce,
binlerce gönüllü çıkacaktır; hepsi de benzer özelliklere sahip, birbirinden değerli genç erkekler. Ne var ki ben hiçbirini seçmezdim. Kimileri alicenaplıktan ve entelektüel
cesaretten, kimileriyse Altair’in bir kadın için Dünya’dan
hiçbir surette daha kötü olamayacağına inandığından bu işe
gönüllü olacak genç kadınları da seçmezdim.
Ben olsam mahallemdeki bir Woolworths’e ya da köy
pazarına gider, incik boncuk yahut fındık fıstık tezgâhının
ardındaki altmışının üstündeki yaşlı bir kadını seçerdim.
Saçları ne kızıl ne sarı ne de simsiyah, teniyse ne diri ne
pürüzsüz ne de ışıl ışıl olurdu, ebedi gençliğin sırrı nedir
bilmezdi. Ama size Nairobi’de çalışan torununun fotoğrafını gösterebilirdi. Nairobi’nin nerede olduğundan pek emin
değil ama torunuyla çok gurur duyuyor. Hayatı boyunca
ufak tefek, önemsiz işlerde çalıştı; yemek yapmak, temizlik
*

İngilizce “Purple Heart”: Askerlik hizmeti sırasında yaralanan veya
ölen kişilere verilen bir ABD askerî madalyası. –çn
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yapmak, çocuk büyütmek, pek bir değeri olmayan ziynet
eşyaları satmak yahut başkalarını memnun etmek gibi işler.
Bir zamanlar, çok uzun zaman önce, bakireydi, sonrasında
cinsel gücü yüksek, doğurgan bir kadın oldu, ardından da
menopoza girdi. Birkaç kez doğurdu, birkaç kez –aynı zamanlarda– ölümle yüz yüze geldi. Şimdi, o nihai doğumun/
ölümün yüzünü her geçen gün daha bir yakından ve daha
bir net görüyor. Bazen ayakları o kadar acıyor ki. Hiçbir
şekilde yeteneklerini ortaya çıkaracak bir eğitim almadı; bu
utanç verici bir israf ve bir insanlık suçu, ama öyle yaygın
bir suç ki Altair halkından gizlenmemeli, gizlenemez de zaten. Öte yandan, ne olursa olsun, aptal değil. Duyarlı, akıllı,
sabırlı, dirayetli; Altairlilerin bilgelik olarak görebileceği ya
da görmeyebileceği, tecrübeyle kazanılmış bir dirayet bu.
Şayet bizden daha akıllılarsa neyi ne şekilde göreceklerini
bilemeyiz tabii. Gelgelelim şayet bizden daha akıllılarsa, sırf
tahminlerimize ve umutlarımıza dayanarak “insani” addettiğimiz zihnimizin ve kalbimizin derinliklerinde yatanları
da görebilirler belki. Her halükârda, meraklı ve iyi kalpli
olduklarından, gelin onlara vermemiz gerekenin en iyisini
verelim.
Sorun şu ki bu kadın gönüllü olmak istemeyecektir: “Benim gibi yaşlı bir kadının Altair’de ne işi var ki?” diyecektir.
“Şu bilim adamlarından birini yollamalısınız, onlar bu tuhaf görünümlü yeşil halkla konuşabilir. Belki de Dr. Kissinger gitmeli. Peki ya Şamanı göndermeye ne dersiniz?” Ona
insanlığı, ancak insanlığın –temeli Değişime dayanan– tüm
hallerinden geçmiş, hepsini kabullenmiş ve deneyimlemiş
birinin hakkaniyetle temsil edebileceğini açıklamak çok zor
olacaktır. “Ben mi?” diyecektir hafif muzipçe bir edayla.
“İyi de ben bir şey yapmadım ki!”
Ama buna kimse inanmaz. Kabul etmese de Dr.
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Kissenger’ın onun gittiği yerlere gitmediğini, hiçbir zaman
da gitmeyeceğini, bilim insanları ile şamanların onun yaptıklarını yapmadıklarını biliyor. Haydi Nine, doğruca uzay
gemisine.
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