








Charlotte Perkins Gilman
Birinci dalga feminist akımın önde gelen isimlerinden biri olan 
sosyolog, yazar ve eleştirmen Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) 
çok sayıda hikâye, roman ve kurmaca dışı eser yazdı. En önemli 
öykülerinden biri olan The Yellow Wallpaper (Sarı Duvar Kâğıdı) 
1892’de, ilk kapsamlı teorik çalışması Women and Economics 
(Kadınlar ve Ekonomi) 1898’de yayımlandı. 1909-1916 yılları arasında 
çıkardığı The Forerunner adlı aylık derginin tek yazarı olarak kadın 
haklarından kitap eleştirisine farklı konularda yazılar kaleme aldı. 
1915’te Jane Addams ile Kadınların Barış Partisi’ni kurdu. Aynı yıl 
Forerunner’da tefrika edilen ve sadece kadınların yaşadığı bir ülkenin 
anlatıldığı romanı Herland (Kadınlar Ülkesi), feminist ütopya türünün 
önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kitabın 
devamı olarak kurguladığı bir distopya olan With Her in Our Land 
(Bizim Ülkemiz) adlı romanı 1916’da yayımlanmıştır. Amerikan 
Sosyoloji Derneği’nin aktif bir üyesi olan Gilman ayrıca uzun yıllar 
boyu işçi sendikalarında, oy kullanma hakkına sahip grupların 
kulüplerinde, kilise cemaatlerinde konuşmalar yaparak geçimini 
sağlamıştır.
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görüldü. 
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2001’e fakülte bünyesindeki MİHA’da röportaj türü odaklı uygulamalı 
gazetecilik çalıştı. Cumhuriyet Dergi’de yayımlanan röportajlarından 
“Gelin kızın adı Sutiye”, 11. Genç İletişimciler Yarışması En İyi 
Araştırma-İnceleme dalında ikincilik ödülü aldı. 2003’te Marmara 
Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun 
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çeviri ve vegan yemek yapıyor.
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John ve benim gibi mütevazı insanların köklü bir aileden 
kalma, büyük bir evi yazlık olarak tuttuğu ender görülür.

Kolonyal dönemden perili bir evi andıran bu malikâ-
ne, kuşaktan kuşağa miras bu mülk için insanın aşkta  
saadete erebileceği bir yer, derdim ama hayattan o kadarını 
da ummamak lazım! 

Yine de, ortada bir tuhaflık olduğunu söylemeden ede-
meyeceğim.

Yoksa neden uzunca bir zaman boş kalsın, sonra da böyle 
ucuza kiralansın ki?

John bana gülüyor ya, evlilikte şaşılacak şey değil elbet 
bu.

Aşırı derecede akılcı bir adam John. İnanca hiç tahammü-
lü yok, batıl itikattan şiddetle tiksiniyor. Dokunamadığı, gö-
remediği, hesaba dökemediği şeylerin bahsi her geçtiğinde 
alenen dudak büküyor. 

Kendisi bir tıp adamı ve muhtemelen –bunu hayatta kim-
selere diyemem tabii ama karşımda zihnimi boşaltmama 
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yarayan cansız bir kâğıt var sadece– daha çabuk iyileşeme-
memin nedeni bu belki de.

Anlayacağınız, hasta olduğuma inanmıyor!
Hâl buyken ne yapılabilir ki?
İtibar sahibi bir tıp adamı, hem de insanın kendi kocası, 

eş dost ve akrabayı bunun geçici bir sinirsel bunalım, hafif 
şiddette histerik bir meyilden daha ciddi bir sorun olmadı-
ğına inandırmışsa ne yapmalı?

Erkek kardeşim de, mesleğinde saygın bir hekim olarak 
aynı şeyi söylüyor.

Velhasıl fosfat ya da fosfit, her neyse işte ondan alıyorum; 
şuruplar içip yürüyüşlere çıkıyor, temiz havada egzersiz ya-
pıyorum ve yeniden iyi olana dek “çalışmaktan” kesinlikle 
menedilmiş bulunuyorum. 

Şahsen, onların fikirlerine katılmıyorum.
Şahsen, doğama uygun bir meşguliyetin yaratacağı heye-

can ve değişimin bana iyi geleceğine inanıyorum.
Lakin elden ne gelir?
Kocam ve kardeşimin dediklerine karşın bir süre yazdım; 

ne var ki, ağır bir muhalefete maruz kalmamak için bunu 
sezdirmeden yapayım derken hakikaten bitap düşüyorum. 

Kimi zaman, şu durumdayken muhalefet görmekten zi-
yade hareketli bir cemiyet hayatına karışsaydım nasıl olur-
du diye aklımdan geçiriyorum; fakat John, yapabileceğim en 
fena şeyin durumum üzerine düşünmek olduğunu söyledik-
çe itiraf etmeliyim ki kendimi hep kötü hissediyorum. 

İşte bu yüzden bu bahsi kapatıp ev hakkında konuşaca-
ğım.
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Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer! Köye neredey-
se beş kilometre uzaklıkta, yolun gerisinde bir başına duru-
yor. Çitleri, duvarları, kilitli giriş kapıları ve bahçıvanlar ile 
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diğer hizmetlilere ayrılmış küçük müştemilatlarıyla kitap-
larda okuduğumuz türden İngiliz mülklerini anımsatıyor. 

Nefis bir bahçesi var! Böylesi geniş ve gölgeli bir bahçeyle 
hiç karşılaşmamıştım; dört yanı budanmış şimşirlerle çevrili  
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yürüyüş yollarına, altlarında oturma yerleri bulunan uzun 
asma çardakları eşlik ediyor.

Limonluklardan geriye ise artık birer virane kalmış.
Birtakım yasal meseleler varmış sanırım, mirasçılar ile 

diğer hak sahiplerine dair birtakım şeyler; her neyse, yıllar-
dır kullanan olmamış.

Bunu bilmek, sezinlediğim esrarengizliğe gölge düşürü-
yor maalesef ama umurumda değil; bu evde acayip bir şey-
ler var, hissedebiliyorum.

Mehtaplı bir gece John’a da bahsettim hatta, hissettiğim 
şeyin cereyan olduğunu söyleyip pencereyi kapadı.

Zaman zaman John’a yok yere sinirlenebiliyorum. Hiçbir 
zaman bu denli alıngan olmadığıma eminim. Galiba sinirsel 
durumumdan kaynaklanıyor. 

Fakat John, böyle giderse kontrolümü tamamen yitirebi-
leceğimi söylediği için en azından onun karşısında kendime 
hâkim olmaya çabalıyorum ve bu beni gereğinden fazla yo-
ruyor.

Odamızı zerre kadar sevmiyorum. Ben, alt katta taraça-
ya açılan, penceresi güllerle çevrili ve eski moda çiçekli ku-
maştan çok hoş perdeleri olan odayı istemiştim. Gelgelelim 
John’a dinletemedim. 

Tek bir penceresi olduğunu, iki yatağın oraya sığmayaca-
ğını ve istese yakınında kullanabileceği bir başka oda bulun-
madığını söyledi. 

John, çok özenli ve sevecen; endişeye kapılmayayım diye 
bana daima rehberlik ediyor.




