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u bildirinin ana eksenini, mekân ve kimli¤in
karfl›l›kl› etkileflimi oluflturmaktad›r. Gündelik

hayat›m›zda, “nerelisin” sorusu kap›lar› açan ya
da kapatan anahtarlardan biridir. Bu soru mekan
dolay›m›yla aidiyetimizi, dâhil oldu¤umuz kimli¤i
sorgulamaktad›r. Böylelikle, kimlik ve kültürel
kökenler mekâna referansla kolayl›kla
tan›mlamaktad›r. Bu bildiride mekân›n toplumsal
rollerin ve kimliklerin infla sürecindeki ifllevi,
“Bitlisli” örne¤inden hareketle çözümlenmeye
çal›fl›lacakt›r. Bu amaçla iki kufla¤›n an›lar›na
dayanan öz-yaflam öyküleri sözlü tarih yöntemi
ile toparlanarak, bu verilerin antropolojik yaklafl›mla
analizi yap›lacakt›r.1 Öncelikle, mekan ve kimlik
iliflkisinin çözümlenmesinde anahtar rol oynayacak
olan “sözlü tarih” yöntemine ve bu yöntemin
neden seçildi¤ine k›saca de¤inmekte fayda vard›r.

Toplumsal Cinsiyet ve Mekan ‹liflkisini
Anlamada Sözlü Tarih Yönteminin Önemi
Bu çal›flman›n veri toplama yöntemi olan sözlü
tarih, “bireylerin geçmifli nas›l an›msad›¤›n› araflt›ran
bir yöntem ve çal›flma alan›d›r. Tarih bilimi geçmiflte
yaflanm›fl olaylar› incelerken, sözlü tarih geçmiflin
güncel bireysel anlat›larda nas›l an›msand›¤›na
odaklan›r” (Neyzi 2009: 1). Bafllang›çta “seçkinlere”
yönelmifl olan sözlü tarih çal›flmalar›, sonra “tarihi
olmayanlara”; “kendi seslerini duyuramayan
ötekilere yönelen bir araflt›rma alan› olarak
tan›mlan›r” (Neyzi 2004: 85). “Bu bireysel anlat›lar,
içinde flekillendikleri tarihsel ve kültürel ba¤lam›n
izlerini tafl›r ve onu flekillendirir.” (Neyzi 2009: 1).

Bu flekilde s›ralayabilece¤imiz özelliklerinden
dolay› sözlü tarih yönteminin kullan›m› bu çal›flma
için birçok aç›dan ifllevseldir. Öncelikle, bireylerin
eski Bitlis’teki yaflam› nas›l an›msad›¤› sorusu,
hem hat›rlaman›n referans noktas›, hem de
toplumsal kimli¤i kuran bir mekân olarak Bitlis’e
yüklenen anlam ve de¤eri görmemizi sa¤layacakt›r.
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Öte yandan, kimlik ve tarihin konusu/nesnesi
genellikle kamusall›kla, dolay›s›yla erkeklikle ve
ona ait yaflant›yla ilgilidir. Örne¤in seyahatnameler,
hatta günümüz gezi programlar›, kentin çarfl›lar›,
kamu binalar›, kahvehaneleri, hanlar›, hamamlar›
ve seyrek olarak evlerin salonlar›na kadar ulafl›r.
Kentin ticaret ve siyasal hayat›, sokaklar›nda
dolaflan erkekleri anlat›r. Kad›na ait alan ve bu
alana iliflkin bilgi mahremdir; gerekliyse, ancak
izin verildi¤i ölçüde aktar›lmaktad›r; ekonomik ve
politik hayattan ba¤›ms›z oldu¤u varsay›lan kad›n
dikkate al›nmamaktad›r. Öte yandan, “tarihi
olmayanlara”, “seslerini duyuramad›klar›na inan›lan
ötekilere” yönelen bir araflt›rma alan› olarak sözlü
tarih yöntemi, kad›nlar›n öz yaflam öykülerini
toplama imkan vermifltir. Böylelikle çal›flman›n
ikinci bir ekseni oluflmufltur: Genel olarak toplumsal
cinsiyet ve mekan iliflkisi; özelde ise belli bir
dönemde Bitlis evlerinin içindeki yaflam.

Toplumsal cinsiyet ile mekan aras›nda birbirini
karfl›l›kl› olarak biçimlendiren bir iliflki vard›r.
Toplumsal cinsiyet erkek ve kad›n›n biyolojik
farkl›laflmas›na kültür taraf›ndan yüklenen anlamlar
ve de¤erlerdir. Bu anlamlar, kurumlarla ve sosyal
çevre ile karfl›l›kl›, iç içe geçmifl, karmafl›k iliflkiler
bütünü vas›tas›yla üretilir (Temel ve ark. 2006:
28). Toplumsal cinsiyet, kad›n›n ve erke¤in kültürel
olarak tan›mlan›fl›na ve bu tan›mlan›fl›n söylemler,
davran›fllar, iliflkiler arac›l›¤›yla “do¤allaflt›r›lmas›na”
iflaret eden bir kavramd›r. Toplumsal cinsiyetin
do¤allaflmas›na hizmet eden toplumsal normlar,
do¤rudan mekanda deneyimlenmekte ve
oluflturulmaktad›r.

B‹TL‹SL‹Y‹M: Aidiyetin Temsili Olarak Mekan
Bu çal›flmada sözlü tarih anlat›s› incelenen
Müzeyyen Gülsün 1935 y›l›nda Bitlis’te do¤mufl
ve 1964 y›l›nda Ankara’ya, ard›ndan ‹stanbul’a
yerleflmifltir. Müzeyyen Gülsün’ün anlat›s›nda
hayat›n›n 30 y›l› Bitlis’te, bundan çok daha uzun
bir süresi Ankara ve ‹stanbul’da geçmifltir. Ancak
nereli oldu¤u sorusuna yan›t› flüphesiz bir biçimde

YAfiANMIfi VE ANLAfiILMIfi B‹TL‹S:
MEKAN, BELLEK VE KÜLTÜR

1 Bu verilere, Müzeyyen Gülsün ve Servet Gülsün fiirinle May›s 2012, Temmuz 2012, Eylül
2012’de ‹stanbul’da yap›lan görüflmelerle ulafl›lm›flt›r.
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“Bitlisli” oldu¤una iliflkindir. Dahas› en küçük k›z›
1975 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an ve orada büyüyen,
hatta Bitlis’i hiç görmemifl olan, Servet Gülsün
fiirin de kendini ‹stanbullu olarak de¤il, Bitlisli
olarak tan›mlamaktad›r.2

“Ailem yar›m as›rd›r ‹stanbul’da yafl›yor. Bugün
bana nerelisin diye sorduklar›nda
‹stanbulluyum demiyorum, Bitlisliyim diyorum
bunun nedenini bilmiyorum. Bitlis’i hiç
görmedim, ama Zeydan Mahallesini,
Gökmeydan›, Hersan mahallesini anlatabilirim,
Bitlis çarfl›s›n›n bir resmini çizebilirim.”

Anne ve k›z›n kimliklerinde “Bitlis”, bask›n ve
belirleyici konuma sahiptir. Her iki bireyin
an›lar›nda, Bitlis, zamanda donmufl, “zaman d›fl›
bir imge”ye (Neyzi 2004: 169) dönüflerek,
belleklerinde yaflamaya devam etmektedir. Assmann
(2001: 43), bu durumu, toplumsal grup ve mekan›n
bir arada kurdu¤u ortak yaflam›n, grup mekandan
ayr› düflse de, o yaflant›y› sembolik olarak yeniden
üreterek yaflant›s›na dahil etmesi olarak
aç›klamaktad›r. Böylece, zihinde yaflayan an›larda
yarat›lan Bitlis imgesi üzerinden mekana ve
köklerine ba¤l›l›¤›n› sürdürebilmektedir.

Kiflisel anlat›s›nda Müzeyyen Gülsün’e kendisini
flöyle tan›tmaktad›r:

“Babam Abdülmenan Zülfikar’d›r. Bitlis’te çok
köklü bir aile olan Zülfikarlar›n o¤ludur.
Ticaretle u¤rafl›rd›. Çarfl›daki Zülfikar Han’da
tüccarl›k yapard›. Annem fierife Zülfikar Bitlis
Müftüsü Abdulbaki Gündo¤du’nun k›z›d›r. Alt›
kardeflin beflincisiyim. Çocuklu¤um, gençli¤imin
ilk y›llar› Bitlis’te geçti. 1957 y›l›nda Adil Gülsün
ile evlendim. Evlendikten sonra 1964 y›l›nda
Ankara’ya tafl›nd›k. Daha sonra da ‹stanbul’a
yerlefltik. Çocuklar›m› ‹stanbul’da büyüttüm.”

Bu k›sa anlat›mda dahi Müzeyyen Gülsün hem
kendini bir gruba dahiliyeti ile anlatmakta, hem
de hayat›ndaki kritik dönemleri “mekana” dayal›
olarak an›msad›¤›n› göstermektedir. Müzeyyen
Gülsün’ün hayat›ndaki “geçifl aflamalar›” ayn›
zamanda “mekan de¤iflimine” iflaret etmektedir.
Bitlis’te do¤ar; do¤du¤u evi evlilik nedeni ile
de¤iflir; yine kocas› ile kentler de¤ifltirir.

Ev, kamusal ve özel alan›n s›n›rlar›n› çizmektedir.
Kamusal sözcü¤ü herkesin denetimine aç›k olan
anlam›na gelirken, özel sözcü¤ü kiflinin ailesi ve
arkadafllar› ile s›n›rlanan mahfuz bir yaflam bölgesi
anlam›na gelmektedir (Sennet 2002: 32). Dolay›s›yla
toplumsal cinsiyete ba¤l› rollerin net bir biçimde
gözükebilece¤i mekanlar›n ifadesinde kamusal ve
özel kavramlar› ve bu kavramlar›n en somut hali
olarak “ev” son derece önemlidir.

Her ne kadar ev denilince ilk akla gelen öncelikle
uzam olsa da, en özet haliyle ev, ailesel, toplumsal
ve ekonomik dünyan›n iliflkilerinin yo¤un olarak
gerçekleflebilme imkan›d›r (Eliade 1991: 160). Bu
haliyle ev, toplumsal iliflkileri görebilmemiz için
mikro bir alan sunmaktad›r. Bir mesken olarak
ev, duvarlarla çevrili ve kilitli, duvarlar›n içinde
ifllevleri iyi tan›mlanm›fl bölmeler biçimindedir.
Mekan›n biçimlenmesi ve kullan›m› kültürel, dahas›
“totaliterdir”: “Nerede ne yapaca¤›m›z, hatta neyi
nas›l yapaca¤›m›z bize bildirilir” (Vassaf 2008: 66-
70) ve duvarlar›n içinde eflitsizliklerin ve çeliflkilerin
neredeyse en uç noktalara varm›fl karmafl›k bir
toplumsal oluflum bar›nd›rmaktad›r (Aries ve Duby
2002: 9)”. Bu haliyle uzam, yaflanan toplumsal
iliflkilerle, görünenin ötesinde yo¤un bir anlam
tafl›maktad›r.

Müzeyyen Gülsün’ün do¤du¤u ve evlenene kadar
yaflad›¤› ev iki katl› bahçe içinde tafl bir evdir. Ev,
odalar, kiler, mutfak ve hamamdan oluflmaktad›r.
Çocukluk an›lar›ndaki bahçe içindeki tafl ev, kendi
bafl›na bir dünya olarak an›msanmaktad›r; evdir,
yuvad›r, hayat› sürdürmek için her fley vard›r
orada. D›fl dünyadan gelen birkaç parça bu
dünyan›n sürmesine de¤il, olsa olsa
zenginleflmesine katk› sa¤lamaktad›r. Bu zenginli¤in
bir ifadesi kilerde çuvallarla pirinç, bulgur, fleker;
tenekelerle duran ya¤da kendini göstermektedir.
Bunu çarp›c› k›lacak örnekse, Müzeyyen Gülsün’ün
annesi 1957 y›l›nda, ameliyat olmak için ‹stanbul’a
gitti¤inde ilk defa kilo ile pirinç al›nd›¤›n›, ufak
paketlerdeki margarini gördü¤ünde yaflad›¤›
flaflk›nl›kta ve bu flaflk›nl›¤a yükledi¤i anlamda
sakl›d›r. Müzeyyen Gülsün’ün için çuval ve
tenekelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda kiloluk paketler
do¤rudan yoksullukla iliflkilendirilmifltir.

Zenginlikle eflde¤er anlam tafl›yan Bitlis evlerindeki
kiler, kilit alt›nda, anahtarsa evin en yafll›
kad›n›ndad›r. Bu, ev içi idarede kad›n›n aktif
rolünü göstermektedir. Kad›n evi idare ederek,
yaflam› yeniden üretmektedir.

2 Bu durum, kolektif kimli¤in, özellikle göç gibi toplumsal olgu ile birlikte, kad›nlar taraf›ndan
temsil edilmesi, kimli¤in ve kültürün üretiminin kad›nlar taraf›ndan gerçeklefltirilmesi ile
ilgilidir (Komsuo¤lu ve Örs 2011: 237; Neyzi 2004: 188).
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Müzeyyen Gülsün çocuklu¤unu “muhteflem” olarak
anlat›r. Meyve a¤açlar›yla dolu bahçede her yemiflin
tad›na bakarak geçirdi¤i yaz günleri hayat›n›n en
güzel günleridir; öyle ki “o bahçedeki elmalardan
bir daha hiç yemedim; Hiç o tat olmad›” demektedir.
Eyvan›n serinli¤inde babas› her akflam geldi¤inde
bir sefa vakti yapar; annesi, babas›n›n eve gelmesine
yak›n eyvan› y›kar; babas›n›n minderini, sigara
tablas›n› haz›rlar babas›n› bekler. Babas› huzurla
bahçede akflam›n tad›n› ç›kar›r.

Çocuk için cennet bahçesi, tad›na doyulmaz
meyvalar oldu¤u kadar; asl›nda toplumsal cinsiyete
dayal› iliflkilerin çat›flmal› do¤as›n›n afl›ld›¤› bir
mekan olarak bahçeyi hat›rlamas›d›r. Roller bu
bahçede son derece baflar›l› ve uysall›kla
oynanmakta, böylece huzurlu bir akflam
yaflanmaktad›r. Bu, ataerkil normlar›n hakim oldu¤u
toplumsal bir dokuda d›flar›da “fazla” vakit geçirmesi
“onaylanmayan” bir “k›z çocu¤u”nun kapat›lm›fll›k
durumunu aflabildi¤i yer, “bahçe”dir. Olas›l›kla
an›lardaki huzurun kayna¤› evin kapat›lm›fll›¤›n›
aflabilme, “s›n›rl›”da olsa d›flar›da olabilme imkan›d›r.

Kad›n›n dünyas›n›n ev(ler) ile s›n›rl› olmas›n›n bir
di¤er örne¤i, Müzeyyen Gülsünün Bitlis çarfl›s›na
iliflkin an›lar›n hem azl›¤› ile hem de anlat›fl›ndaki
heyecanda kendini göstermektedir.  Müzeyyen
Gülsün, yaklafl›k on yafl›na kadar babas›n›n Bitlis
çarfl›s›nda, Zülfikar handaki dükkan›na gitmifl,
ancak bu yafltan sonra çarfl›ya gidifller
seyrekleflmifltir. Müzeyyen Gülsün, 15
yafllar›ndayken, kuzeninin çok ›srarl› davetini
k›ramaz ve annesiyle “hamamdan döndükleri” bir
gün babas›n›n dükkan›na gider. Bu olay Müzeyyen
Gülsün’ün ifadesiyle, “Bitlis için nadir olan bir
olayd›r”.  Amcas›n›n o¤lu o günün hat›ras›na
Müzeyyen Gülsün’e, porselenden küçük bir
çaydanl›k hediye eder. O günün an›s›n› tafl›yan
çaydanl›k çeyizde, uzun y›llar, bellekte ömür boyu
saklan›r.

Müzeyyen Gülsün, Bitlis’te kad›nlar›n çarfl›dan
al›flverifl yapmad›klar›n›; ayakkab›, terlik, çorap,
pardösü, eflarp gibi “haz›r al›nmas› zorunlu” olan
eflyalar›n ‹stanbul’dan getirildi¤ini; elbise ve çamafl›r
içinse eve gönderilen kumafllar içerisinde seçilip
terzilerinde diktirildi¤i anlatmaktad›r. Çarfl›dan
al›flverifl “flans› olmad›¤›” için her fley toptan al›n›r
ve saklan›rm›fl. Bu al›flkanl›¤›n bugündeki yans›mas›,
Müzeyyen Gülsünün evinde her fleyi yedeklemesi
biçimini alm›flt›r. Evlerde beslemelerin yan› s›ra
ço¤unlukla genç erkek çocuklar› da büyütülürmüfl.

E¤er çarfl›dan bir fleyler istenecekse bu çocuklar
gidermifl. Evdeki erkek iflçiler ayn› zamanda
kad›nlar d›flar› ç›kt›klar›nda onlara refakat edermifl.
Bütün bu an›lar, kad›n›n yaflad›¤› alan›n gittikçe
daralmas› etkisini yaratmaktad›r. Bahçedeki huzurlu
akflam bir tarafa b›rak›ld›¤›nda, kent alan› kad›n›n
aleyhine daralmaktad›r.

Müzeyyen Gülsün’ün hayat›nda, “evlilik” her
anlamda önemli bir geçifl dönemine iflaret
etmektedir. Genel olarak Türkiye toplumunda
“yetiflkinlik”, yani yaflad›¤› toplumsal grubun
kimli¤inin bir tafl›y›c›s› olma, kad›n ve erkek için,
evlenmekle –bekar olmama- ev-bark sahibi olmayla,
mümkün olabilen bir haldir (Neyzi 2004: 111).
Servet Gülsün fiirin annesi ve babas›n›n birbirlerini
evlendikleri gece ilk kez gördüklerini, resmi nikâh
s›ras›nda da dedesinin annesinin yerine vekil
olarak imza att›¤›n› söylüyor ve hayretle ekliyor:
“San›r›m o dönemlerde gelini belediyeye
götürmeden nikah ifllemlerini halledebiliyorlarm›fl”.
Bu hayret asl›nda geleneksel kültür ile kamusal
kültür aras›ndaki uçuruma iliflkindir. Dini nikâh
“k›z›n evden ç›kmas›” için yeterli görülmemifl ve
“belediye nikah›” ile evlilik tamamlanm›fl.

“Benim anne taraf›nda da baba taraf›mda da
resmi nikah› sonradan yap›lan hiçbir aile
büyü¤üm yok. Annemin böyle hat›rlad›¤› bir
çift yok. Ayr›ca kuma yaflant›s› tüm sülale
içerisinde hiç yok. ‹kinci evlilik ancak efli ölürse
erkekler içinde gerçeklefltirilirmifl. Kad›nlar›n
efli öldü¤ünde yeniden evlenmeleri de söz
konusu de¤il. Babaannem 25 yafl›nda dul
kalm›fl, annemin yengesi yine ayn› yafllarda
eflini kaybetmifl, ancak ikinci bir evlilik
gerçeklefltirmemifller. Bafll›k paras› yok. K›z›n›za
ne takal›m sorusunun yan›t› ise “o sizin
flerefiniz”.

Müzeyyen Gülsün özyaflam öyküsünün neredeyse
tamam›, babas›n›n, kocas›n›n, komflu ve
akrabalar›n›n, evleri içinde geçmektedir. Öte
yandan, çocuklu¤unun bahçesi ile ev d›fl›na, ya
da toplumsal cinsiyete ba¤l› olarak çizilmifl s›n›rlar›
aflabildi¤i, iki alandan söz etmek mümkün. Gerek
kendisi, gerekse k›z›yla yapt›¤›m görüflmelerde
anlat›lar›n duygusal yo¤unlu¤u bu alanlardayd›.
Bunlardan biri “Ekmekçi Sariye”ye iliflkin an›da
sakl›d›r. Müzeyyen Gülsün, Sariye’den çok büyük
bir sevgiyle söz eder. Çünkü onun için Sariye’nin
eve ekmek yapmak için geldi¤i günler çok nefleli
günlerdir. Sar›ye’nin sesi çok güzeldir ve ekmek
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yaparken türküler söyler ve hikayeler anlat›r.
Sariye’nin sesi, “s›n›rlar› d›fl›ndaki dünya”y›
anlatmaktad›r. “Evlerin içindeki kad›nlar için,
hikayeler dünyaya aç›lan pencereleridir. Baflka
dünyalar›n varl›¤›ndan hikâyeler yoluyla haberdar
olurlar.” (Akgül 2011: 98). Bir mekan olarak
pencere, t›pk› bahçe gibi, cinsiyet kimli¤inin
inflas›nda önemli rol oynamaktad›r. Pencere,

“… d›flar›ya ba¤lant› sa¤lad›klar›ndan kad›n
kimli¤i üzerindeki s›n›rland›r›lm›fll›¤›n,
kapat›lm›fll›¤›n ortakl›¤›n› yans›t›rlar ve bu
yüzden pencereler, kad›n kimli¤inin özgürlü¤ü
üzerindeki iktidar› ç›plaklaflt›ran trajik bir yerde
dururlar. Pencereler, d›flar›y› “gözlemleyebildi¤i,
“seyredebildi¤in” den önemli yerlerdir.
Pencereler, t›pk› baba/koca/toplum iktidar›yla
s›n›rland›r›lm›fl kad›nlar›n d›flar›ya duydu¤u
merak, d›flar›yla kaynaflma arzusu ile içerinin
“koruyuculu¤u” aras›nda “eflik” görevi gören
sakl› co¤rafyalar›d›r” (Akgül 2011: 98).

Müzeyyen Gülsün’ün anlat›s›nda dikkat çekici bir
di¤er mekânsa “hamam”d›r. Hamam Bitlisli kad›nlar
için düzenli bir faaliyet halini alm›flt›r. 15 günde
bir kez gidilir ve her ailenin kendine ait günü
vard›r; ailenin kendine ait nat›r›, o gün onlar
gelmeden hamamdaki yerini ayar. Kendine has
bir faaliyet olan hamam için birtak›m haz›rl›klar
yap›lmakta; havlu, tas, takunya gibi hamam eflyalar›
özel sand›klarda tafl›nmaktad›r. Farkl› aileden
kad›nlar›n görüfltükleri hamam, kendini gösterme
ve öteki görme mekanlar›d›r. Müzeyyen Gülsün’ün
an›lar›nda hamam, kad›nlar›n “alt›nlar›n› takarak”
gitti¤i, k›z be¤endi¤i, sohbet etti¤i, havadis ald›¤›
bir mekan olarak yer etmifltir. Servet Gülsün fiirin,
annesinin hamam al›flkanl›¤›n› ve bu al›flkanl›¤›n
anlam de¤ifltirmifl olsa da kendinde de nas›l yer
etti¤ini an›lar›ndan flöyle aktarmaktad›r:

“Annem için hamam y›llarca ‹stanbul’da da
sürdürdü¤ü bir adet oldu. Çocuklu¤umda
büyük banyolu, flofbeni olan bir evde
oturmam›za ra¤men hemen hemen her pazar
hamama giderdik. Ben hala hamama gitmeyi
çok severim.”

Hamam›n, geçmiflin an›msanmas›nda yo¤un ve
çarp›c› bir biçimde aktar›lmas›, “y›kanmaktan”
fazlas›n› içeren ifllevi ile ilgilidir. Tam da bu ifllev
nedeniyledir ki, Müzeyyen Gülsün, ‹stanbul’da
s›cak su ve banyosu olan evde yaflarken dahi,
hamam al›flkanl›¤›ndan vazgeçmez.  Veyne (2006:

215-216) hamam›n ifllevini, antik Roma örne¤inden
hareketle flöyle anlatmaktad›r:

“Helenistik dönemden itibaren ifllevleri yaln›zca
temizli¤e imkân vermekle kalmaz, en arzulanan
hayat tarz›n›n da gerçeklefltirilmesidir bu.
Büyük yenilik zeminin alt›nda ›s›tma ve hatta
duvarlar›n ›s›t›lmas› oldu: Art›k yaln›zca
küvetlerdeki suyun ve bir havuzun ›s›t›lmas›yla
yetinilmiyordu; insanlara kapal› ve s›cak bir
mekân sunuluyordu. Ne kadar so¤uk olursa
olsun, evlerde mangallardan baflka bir ›s›tma
arac›n›n bulunmad›¤› ve k›fl›n, insanlar›n
evlerinde de sokaktaki gibi mantolar›na sar›l›
dolaflt›klar› o ça¤da, hamamlar s›cak bir ortam
bulmak için gidilen yerlerdi… ‹kinci evrim:
‹fllevsel binadan, heykellerin, mozaiklerin, boyal›
dekorlar›n, görkemli bir mimarinin, herkese
bir kraliyet konutunun debdebesini sundu¤u
düfller saray›na geçilir. Bu yapay yazl›k plaj
hayat› içinde en büyük zevk; kalabal›k içinde
bulunmak, ba¤›rmak, buluflmak, konuflulanlar›
dinlemek, sonradan anekdotlara konu olacak
tuhaf olaylarla karfl›laflmak ve kendi kendini
göstermekti.”

Bu haliyle hamam, görünen ifllevini aflm›fl, yo¤un
bir sosyalleflme ifllevi kazanm›flt›r. Kentlerin hamam
gibi, kamusal mekânlar› ayn› zamanda yollar›n
durak noktalar›, dört bir taraf›n kesiflti¤i, haberlerin
topland›¤›, “kesiflen yazg›lar›n mekân›”d›r. Adeta
bir ritüel havas›nda gerçeklefltirilen hamam “günleri”
sosyalleflmenin kilit tafllar› ve kad›n›n evin s›n›rlar›
d›fl›nda, cinsiyetle ilgili s›n›rlar› aflabildi¤i kendine
ait yegane mekand›r.

SONUÇ
Birbiriyle ba¤lant›l› iki kufla¤a ait yaflam öyküsü
bize geçmifli an›msamada mekan›n güçlü bir etkisi
oldu¤unu göstermektedir. Her iki kufla¤›n
anlat›lar›nda devaml›l›¤› kuran mekan, Bitlis’tir;
anlat›n›n ilk kufla¤› olan anne, toplumsal kimli¤inin
inflas›nda önemli bir rol oynayan özelden kamusala
do¤ru geniflleyen mekandan ayr› düfltü¤ünde dahi,
o mekanla biçimlenen kimli¤ini sürdürmeye devam
etmifltir. Dahas› ikinci kuflak Bitlis’le temas
etmemesine ra¤men, ilk kuflak üzerinden sa¤lanan
bu aktar›m vas›tas›yla, Bitlislilik kimli¤ini
sahiplenmifltir.

Müzeyyen Gülsün’ün özyaflam öyküsü, bize Bitlislik
kadar, Bitlisli kad›n›n da kimli¤ini vermektedir.
Bu kimli¤in inflas›nda, mekan›n etkisi o kadar
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yo¤undur ki, Bitlisli kad›n kimli¤i ile göç edilen
farkl› kentlerde, bu mekanlar ve onlara ba¤l›
al›flkanl›klar yeniden infla edilmifltir. Bu infla Servet
Gülsün fiirin’in anlat›s› ile desteklenmektedir.
Müzeyyen Gülsün’ün anlat›s›, tarihin belli bir
dönemindeki Bitlis’te yaflanan toplumsal iliflkileri
görmemiz aç›s›ndan da önemlidir. Mekan
kullan›m›n›n, toplumsal cinsiyete ba¤l› formel

halinin görülmesini sa¤lad›¤› kadar; bu formelli¤in
manipüle edilebildi¤i ve afl›ld›¤›, dolay›s›yla yaflam›n
yeniden üretilebildi¤i alanlar› da görmemizi
sa¤lamaktad›r. Özetle, yaflanm›fl ve an›laflm›fl
“Bitlis”, bir aile yadigar›/miras› olarak gelecek
kufla¤a aktar›larak, mekan dolay›m›yla kimli¤in
devaml›l›¤› sa¤lanmaktad›r.

Elif KANCA
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