“Cımbızın Çektikleri”
Varlık

Cımbız, kadını istemediği ‘şeyler’den kurtaran, fazlasıyla kadına özgü bir alet. Hal böyle olunca kadın

sorunlarının üzerine giden, yaşamın neredeyse her alanında kadının yerini irdeleyen yazıların
toplandığı bir kitabın adında ‘cımbız’ geçmesi tabii ki rastlantı değil. Bu cımbız aslında hepimizi
rahatsız eden ama görmezden geldiğimiz ‘şeyler’i çekiyor. Bir tür ayıklama işlemi yani. Diyelim
ayağınıza veya elinize küçücük bir diken battı, görünmüyor ama siz orada olduğunu biliyorsunuz,
canınızı acıtıyor inceden inceye. Cımbız işe yarar diye düşünüyor, o dikeni battığı yerden çıkarmaya
çalışıyorsunuz. Bütün yaptığımız bu. Görünmeyen ama orada olduğu pekâlâ bilinen ve can acıtan,
can acıttığı için de korkup kaçılan konuların üzerine, canımızın daha çok acıyacağını bile bile
gitmenin adı Cımbızın Çektikleri.
Peki bu ad nasıl resmiyet kazandı?
Altkitaptaki (kitap ilk kez altkitap’ta bilgisayar ortamında okurla buluştu) editörümüz Tuba ile
oturuyoruz Ara Kafe’de. Kitaba bir ad gerekiyor: Oradan buradan derken bir cımbız lafı atılıverdi
ortaya. Tuba’ydı bu, sonrasında ise Cımbızın Çektikleri’ni buluverdik. Bunun keyfiyle Beyoğlu
boyunca yürüdük… O akşam birer kadeh de şarap içtik… Ancak daha da gerilere gitmek gerekiyor
belki. Yani bu yazıların kitaplaştırılmasından önceki sürece. Ali Deniz (Müge’nin oğlu) üç-dört aylık
bir bebekti. Akşam vakitleri buluşurduk (Müge’nin evinde). İlk savaş üzerine yazdık. Cımbızın ilk
çektiği, Avrupa’nın ortasında yaşanan insanlık ayıbı oldu. “Çektiğimiz” konular, benzeri ayıplar
üzerinde yoğunlaştı çoğunlukla. Kendimizin de insan olmaktan utandığı ayıplar yani, mesela tüm bu
yaşanılanlara sessiz kalmak… Son olarak yine ortak bir biçimde arkadaşlık üzerine bir yazı yazmak
istedik bu seçkide.
Arkadaşlık, Dahası Dostluk
Bizim dostluğumuza dünyada iz bırakmak, bunu yaparken de dünyayı değiştirmek isteyen iki
kadının bağlılığı demek mümkün. Dinleyen, eleştiren, sorgulayan, sarsan, seven ve destekleyen bir
dostluk bizimkisi. Bazen yol arkadaşı, bazen sırdaş, bazen usta-çırak, bazen abla-kardeş ilişkisi.
Ayrı ayrı yaşanmış bir dizi değişik, ama zaman zaman ortak deneyimin buluşma noktası. Kadınların
birbirlerinden yalıtlanmaması gerektiğini gösteren bir nokta bu. Müge-Ümran dostluğuna,
yaşamınızın en kişisel dökümünü başka kadınlara sunduğunuz an kendinize ait bir anlatıda yer
alabileceğinizi hatırlatan sıkı bir dostluk diyebiliriz. Bir de cımbıza yakalananların eleştirel bir
biçimde gözden geçirilişi…
Müge’nin notu:
Ben çabuk parlarım, Ümran’sa tetiktedir. Nice dava vardır ki ben çırılçıplak cepheye koşmak
isterim, koşarım hatta, o ise bekler, teçhizat sağlar, “boşver” der, “bekleyelim,” der ya da “değmez”

der. Onun gibi olmak isterdim, bunun için çok geç; ama onun gibi bir dostum var, önemli olan
da bu artık. Cımbızın Çektikleri arasında oluşmuş böyle bir dostluk var, en büyük kazançtır bu,
kendiliğinden gelişmiş bir kazanç. Her şey gelir geçer dostluklar kalır, kadim olanları elbet.
Yazmak
Dostluk üzerine yazmak dedik ya bunun üstüne yazacakken hep sevgiden bahsetmeyecektik, bundan
emindik. Gene kendimizi, ruhumuzu rahatsız edecek konulara değinecektik muhakkak. Bunun
içersinde “bu piyasada kim kime, ne kadar dost”, dahası “dostluğun cinsiyeti var mıdır?” sorusu
önemli bir yer tutacaktı. Bir ihtimal barışın tanımını da sorgulayacaktık. Ve böylelikle bitirdiğimiz
yer aslında başladığımız yer olacaktı: Savaş ve Barış, her ikisinin anlamı birbiri içine geçmiş, geriye
kala kala kof dünyalılığımız kalmıştı. Yazacaktık ve yine de umut olacaktı sonunda, bundan da
emindik.
Gelelim yazmanın bir diğer boyutuna: Eleştirel düşünceye yabancı, kadının simge olduğu, özerk bir
özne olma hakkını elinde bulunduramadığı bir toplumda kadın olarak yazmak, ‘ben’ diyebilmeyi
ve kendini dile getirmeyi, kendiyle yüzleşmeyi, yalnız kalmayı, öfkelenmeyi, varolma çabasını
gerektiriyor. Kadın olarak yazmak, simge olmaktan çıkıp simgeleyene dönüşmek ve bütün
toplumsal ilişkileri ters yüz etmek anlamına geliyor. Kendi imgelerimize sahip çıkmak için yazmak,
kendi araçlarımızla kendi bedenlerimiz, kendi ruhlarımız, kendi yaşam biçimlerimiz üzerinde
kendi müdahalelerimizde bulunmak için yazmak, ‘ben varım’ demenin zorluğunu bile bile ‘ben
varım’ demek için yazmak, öfkelenmek, meydan okumak isyan etmek, soru işaretleri yaratmak
için yazmak. Bunları yaparken de cinsiyetçilikten, payını hiç mi hiç almamış bir dil kullanmak.
İki kadının birlikte yazması bütün bunlara göğüs germeyi kolaylaştırıyor. Kalem birliğinden güç
alıyoruz belki de…
Okur
Böylesine elektronik, teknolojik, mekanik bir çağda yazmak boşuna kürek çekmek gibi bazen.
Akıntıya karşı kürek çekmekten de zor bir durum bu. Öyle havada, boşlukta sallanmak gibi bir şey,
hiçbir yere değmeden. Oysa okura dokunmak istiyor insan. Dokunduğunu bilmek istiyor, onlardan
olumlu ya da olumsuz bir tepki gelsin istiyor, ki tartışmalar doğsun, oradan da yepyeni fikirler.
Yazdıklarını paylaşabilmek çok önem taşıyor, bir yerlerde bir değişim yaratıp yaratmadığını bilmek.
Çünkü bu, boşunalık hissini ortadan kaldıran itici bir güç bizim için.
Seçtiğimiz Konular
Popüler kültürün öğelerini kullanıyoruz, çünkü her şey orada saklı. Paşa veya Şamdan gibi
dergilerdeki bir fotoğrafın analizi demek bütün ilişkilerin analizi demek, yeter ki görmek isteyelim.
Reklamlar örneğin, ister gazetede yayımlanan olsun ister televizyonda, ister bilboardlardaki
reklamlar… Bütün bunlarda bütün aile ve iş yaşamınızı, kültürel, sosyal, siyasal hayatınızı
görebilirsiniz. Bir deterjan reklamının alt okumasında kadının hem kirli ilan edilen hem de bu
kirden kurtulma sorumluluğunu taşıyan bir kişi konumuna sokulduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.
Bakış Açısı
Kaygan bir zeminde durmak fikriyle bezeli bir bakış açısı bu. Herhangi keskin bir kutba –ezen,
ezmeye meyilli herhangi bir kutba- ait değil. Aidiyetsizlik onun asıl kimliği. Ancak bu onu
kimliksiz, belleksiz ve duygusuz yapmıyor. Duyarlı ve aynı zamanda serinkanlı bir bakış açısı bu.
Deneyimin ve yaşamın yer aldığı alanlara doğru açılıyor bizim penceremiz, kadının kendi kimliğini
keşfetmesini, kendi kendine sahip çıkmasını, kadın benliğinin dışa açılmasını sağlayan alanlar
bunlar. Geleneksel olarak belirlenmiş kimliklerden kaçınmanın; alternatif, özer ve güçlü bir benlik
yaratmanın yolunu açan bu pencereden olabildiğince aşağılara doğru sarkıyoruz. Erkeklerin
erkek olmasının kadınlara, kadınların kadın olmasının erkeklere bağlı olmadığı alanlara bakıyor

penceremiz. Kadın ve erkeği karşıt uçlara yerleştiren zihniyete dönüp bakmıyoruz bile. Diğer uçtaki
insanı ötekileştirmeden görmeye çalışıyoruz. Farklı sınıflara, ırklara, etnik gruplara bölünmüş
kadınların paylaştıkları çok şey olduğunu, farklılıklarıyla bir araya gelerek baktığımız pencereyi
daha da çeşitlendireceklerini biliyoruz. Ve bu bakış açısının özellikle bizim gibi ülkelerde yeni bir
dönüşüm sağlama olasılığının yüksek olduğunu.
Gelecek Günler
Karşıt kutupların arasındaki bastıra bastıra çizilmiş o kapkalın çizginin silinmesi; bu bir temenni
elbette. Toplumsal dokunun suç-suçlu-suçlayan ilişkilerinden bir an önce kurtulması için elimizden
geleni yapmalıyız; bu ise bir şart. Belki ancak bu biçimde suçluluk duygusundan arınabiliriz. Aranan
kelime tam manasıyla özgüvendir, şişirilmiş kimlikler, küflenmiş laflar değil; bizden çalınmış olan
o özgüveni bulmak. Hem kadın hem erkek olarak… Düşümüz bir sonraki yüzyıl sonunda yapılacak
olan yüzyıl sonu değerlendirmelerine daha çok sayıda kadının girebilmesidir. Hem dünyada, hem
de bizzat Türkiye’de. Düşümüz, öznesinin sadece erkek olmadığı, ama sadece kadın da olmadığı,
öznesinin bazen erkek bazen kadın olabildiği, yükleminin özgüleşmek, sevmek ve yaşamak olduğu
bir cümleyi, o şeffaf ve yoğun cümleyi kurabileceğimiz gelecek günler içindir.
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