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Kendime Ait Odam
Bayan Virginia’ya keskin zekası, sivri dili, akıcı 

üslubu ve her ne kadar beni ikna etmemiş 

olsa da güçlü tezleri ile başka bir kitapta 

tekrar buluşmak üzere veda ettim.

Limon almak için gittiğim 
A-101’de karşılaştık. Gi-
riş kapısının karşısındaki 

taşınabilir raflardan birindeydi. 
Uzun süredir orada bulundu-
ğu her halinden belli olan bir 
adet Kendine Ait Bir Oda. “Şiir 
sokakta” mı diyordu gençler? 
Feminizm A-101’de…

6,95 liraya bir adet cep boy 
Virgina Woolf kitabı ve limon-
larımla döndüm eve. Mutfak-
ta Muhyiddin Şekûr, oturma 
odasında Hz. Mevlana, Cihan 
Aktaş, İsabella Filizoat, Hatice 
Kübra Tongar ve Cemal Şakar 
vardı. Yeterince kalabalıktı 
yani. Kendine Ait Oda’m gün 
içinde en az uğradığım yer ol-
duğu için oraya da alamazdım 
Virginia Hanım’ı, ben de son 
kalan odaya buyur ettim.

Kadınlar Kurmaca Yazamıyor 
mu?

Günün temposu sona erip 
ev halkı uykuya daldığında 
el fenerim eşliğinde başladık 
sohbete. Doğrusu bu kadar 
etkileyici ve serinkanlı bir ko-

nuşma beklemiyordum. Zaman 
zaman haklılık payı olsa da sık 
sık değerlerime ters düşen fikir-
leri vardı. Öz itibariyle kadın 
yazarların kurmaca metinler 
yazamadığından hatta kadınla-
rın çoğunun yazar bile olama-
dığından yakınıyordu. Bunun 
sebepleri üzerine uzun uzun 
düşündükten sonra “ikinci cin-
sin”, Kendine Ait Bir Oda’sı ve 
dahi aylık 500 sterlin gibi bir 
gelirleri olmayışının en büyük 
etken olduğu kanaatine varı-
yordu Bayan Woolf.

Konuşma boyunca pek çok 
kez tekrar ettiği bu iddiayı ilk 
duyduğumda, “Oh” diyorum, 
“Geliri saymazsak oda tamam. 
İşin %50’si halloldu. Yazma 
konusunda en azından teorik 
olarak yolu yarı etmiş sayılırım 
sanırım.”

Bunlar benim çeyizim diyerek 
koli koli taşıdığım kitaplarımı 
kendi ellerimle çizdiğim özel 
tasarım kitaplığıma hevesle yer-
leştirmiştim. Artık bir çalışma 
odam vardı, gözümden sakını-
yordum. Annemin “Kızım gel 

süpürgeyi şu köşeye koyalım 
bak, diğer oda nasıl ferahlaya-
cak.” teklifine karşı koymuştum.

Kitaplığın altına çiziverdiğim 
kapalı dolapların nasıl da ye-
mek takımının parçaları için 
ideal bir alan olduğuna dair 
ısrarlarına direnmiştim. Kitap-
lık ile duvar arasındaki boşlu-
ğa ütü masasını sıkıştırmasına 
bile izin vermemiştim. “Çalış-
ma odası”ydı ora. Kendime Ait 
Bir Oda. (Tabii şu an halının 
üzerine yayılmış lego parçala-
rını, ahşap arabaları, geometrik 
şekilli kutunun içine atmacalı 
oyuncakları saymazsak.)

Heves ve Takıntı Arasında

Konuşma uzadıkça odamı dü-
şündüm. O bana kadınların 
odası olmadığı için yazama-
dığını anlattı. Bense, 2 yıldır 
bir müze gibi duran Kendime 
Ait Oda’mın esasında bir heves 
hatta belki bir takıntı haline 
dönüşmüş olduğunu fark et-
tim.  Çok sevdiğim kitaplığım 
ve hayran olarak aldığım koyu 
kahve kare çalışma masam o 
odadaydı. Buna rağmen, ken-
dimi ocağa yemek koyduktan 
sonra mutfaktaki yemek ma-
sasında yazarken, oyuna da-
lan oğlumun yanında oturma 
odasının halısının üzerinde, 
onun uykuya dalmasını bek-
lerken beşiğinin yanı başın-
da, yolculukta arabanın arka 
koltuğunda okurken yazarken 
buluyordum.

Konuşma sona yaklaşırken, ça-
lışma odasının bir heves unsuru 
olarak işlevini tamamladığı ve 
artık çocuk odası olma zama-
nı geldiği konusunda fikirle-
rim netleşmişti. Ve o güzelim 
masa… Bir ucundan eşim, bir 
ucundan ben tutarak mutfağa 
taşıdık masayı. Öyle ya masa 
kullanmam içindi. Yemek ma-
sası çalışma odasına, çalışma 
masası mutfağa ya da artık 
üzerinde yemek de yenilebilen 

çalışma masası diyebiliriz. Ya da 
bir şey demek zorunda mıyız?

Bayan Virginia’ya keskin zekası, 
sivri dili, akıcı üslubu ve her ne 
kadar beni ikna etmemiş olsa 
da güçlü tezleri ile başka bir 
kitapta tekrar buluşmak üze-
re veda ettim. Noktayı Hz. Pir 
koydu, iki yan odadan gönülle-
re huzur veren sesi ile uğurladı 
o da Bayan Virginia’yı;

Evlat dışarıda değil, ne ararsan 
kendi içinde ara, dışarıda kü-
çük bir odadan çok içindeki 
koca dünyaya ihtiyacın var, içi-
ne dön, kendine dön, gönlüne 
dön. En büyük hazinen orada. 
Bir de yolda “dışarı” çağırdığın 
milyonlarca kadından, rastladı-
ğın ve mutsuz olanlarına da eve 
dönmelerini söyle, yanılmışım, 
yanılmışız esas mesele “eko-
nomik özgürlük” değilmiş de, 
selametle kızım...

Sümeyra Çelebi*

* Sümeyra Çelebi, 1992 yılında dünyaya geldi. Ha-
cettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede sosyoloji 
yan dal eğitimi aldı. Lise ve üniversite yıllarında okul 
dergilerinde yazdı. 40 Gönülle Yunus Emre ve 40 Kutlu 
Yolcu kitaplarında yazıları yer aldı. Dünya Bizim ve 
Kitap Haber sitelerinde kitap değerlendirme yazıları 
mevcut. Cihan Aktaş ve Fatma Barbarosoğlu okumayı 
sevmekle birlikte hâlâ dönüp dönüp okumayı iste-
yeceği bir başucu kitabıyla tanışamadı ve okuyunca 
hayatını değiştiren bir kitap olmadı. (Madem çalışma-
yacaktın niye o kadar okudun? sorularına tebessüm 
ederek ve okumaya devam ederek cevap veriyor.) 
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