
In a photograph of her family Müfide4 is sitting next to her 
stand-in: the children’s babysitter Meliha. As a teacher, a 
mother of seven children and the first female mayor in 
Turkey, she was a hardworking and active woman who did 
not like to cook, her daughter Simla told us. She was a 
mediator between urban and rural life, riding a horse to the 
smallest villages taking care of her citizens, not only when 
she was a mayor, but also in her entire life, a caretaker in all 
senses. 

We found documents related to İMECE5 Women’s Solidarity 
Association in the archive, established in 2001 in the 
outskirts of Istanbul initiating a model to strengthen 
women’s already existing solidarity and support, partaking in 
decision-making processes of the local government. These 
groups of women are usually far away from reaching social 
facilities and the legal rights the feminist movement has 
been struggling for. 

We speak with Şengül, “the mountain-woman” working at 
the hotel where Elin stayed in Istanbul, originating from the 
highlands of the East Black Sea Region. She shares stories 
from a life lived far away from the city, like a recipe of a 
dough-bandage to stop blood from a wound. She 
emphasises that if this ancient knowledge, obtained by 
caring practices, would not be transferred to the next 

generation, her community could not survive in the remote 
mountain villages.

The Blind Alley is presented at Depo İstanbul as an existing 
model of a domestic public space with the potential to 
become a strategic urban countermovement for today's 
environmental crises. A living archive and sensory 
experience: collected knowledge and recipes entwined with 
photographs, cut outs, letters and sound files, plants and 
words, gestures, textures, itineraries, connections and 
feelings from the everyday life of the women both from the 
Women’s Library an-archive6 and from the rural-urban 
neighbourhood of Balat and many other places in Istanbul. 

The Blind Alley is an ongoing project: Please add your 
rural knowledge and recipes on the walls of The Blind 
Alley at Depo.

1  “How Women Relate to Space in Rural Anatolia” (2020) in 
Interdisciplinary Perspectives on Woman and Space in Turkey, ed. Gönül 
Bakay, Peter Lang, 2020. [The original in Turkish, 2010]
2 Ibid.
3 Ibid.
4 See: Müfide İlhan (1911–1996). Private Archives of the 
Women’s Library and Information Center Foundation.
5 İmece is a word used for traditional cooperation of 
peasants which includes doing everybody’s work all together 
collectively.
6 We borrowed the term from Zeynep Sayın. See: An-Arşiv in 
“Arşivden Sonra” [After the Archive] lecture series, 11 October 2017 
Studio X İstanbul  (https://youtu.be/uwP5wJT6iRM).

“1950’lerin başlarında Orta Anadolu’da iki köyün 
yaşamını gözlemleyen Stirling, sosyal organizasyonu ve 
hiyerarşik yapıyı araştırmış ve köylerde düzenlemeyi 
sağlayacak resmî bir yapı ya da liderlik sistemi 
olmadığını gözleyerek hayrete düşmüştür (1965). 
Stirling ‘organizasyon yokluğu’ olarak saptadığı bu 
durumu, ünlü antropolog Evans-Pritchard’dan ödünç 
aldığı bir deyimle, “düzenli anarşi” olarak nitelemiştir. 
Erkek bir araştırmacı olarak erkekler arasında aradığı 
organizasyonu bulamaması şaşırtıcı değildir. Kadınların 
yarattığı ve sürdürdüğü bu ilişkiler ağı gerçekten de 
alışılagelmiş ya da varsayılmış kabile hiyerarşisi gibi bir 
şematik yapıyla bağdaşmayan, çok daha karmaşık ve 
değişken düzenlemelerle ayakta durmaktadır.”3  

Bir aile fotoğrafında Müfide4 sıklıkla rolleri değiştikleri, 
çocuklarının bakıcısı Meliha’nın yanında görülüyor. Bir 
öğretmen, 7 çocuk annesi ve Türkiye’nin ilk kadın 
belediye başkanı olarak, çalışkan ve her zaman faal bir 
kadın olan Müfide, kızı Simla’nın deyişiyle her gün 
yemek yapmayı sevmezdi. Kentsel ve kırsal yaşam 
arasında bir aracı idi; en küçük köylere kadar at 
üstünde gider ve köy sakinlerine ihtimam gösterirdi. 
Tüm bunları da sadece belediye başkanı olduğu 
dönemde değil, tüm yaşamı boyunca yapmıştı. Her 
anlamda “bakım veren” bir figürdü. 

Arşivde, 2001 yılında kurulmuş, İstanbul’un dış 
çeperlerindeki mahalleleri kendine mesken edinmiş 
İMECE Kadın Dayanışma Kooperatifi’nin belgelerine 
denk geldik. İMECE, kadınların yerel yönetimlerde karar 
alıcı konumunda bulunmasını teşvik eden ve hâlihazırda 
var olan dayanışma ve destek mekanizmalarını 
güçlendirmek üstüne kurulu bir model başlatmıştı. Bu 
uzak mahallelerde yaşayan kadınlar, genellikle sosyal 
olanaklardan ve feminist hareketin mücadelesini vermiş 
ve kazanmış olduğu yasal haklardan da uzak 
yaşıyorlardı. 

Elin’in İstanbul’da kaldığı otelde çalışan “dağdaki kadın” 
Şengül ile konuştuk. Doğu Karadeniz’in yüksek 
kesimlerinde doğup büyüyen Şengül, kanamayı 
durdurmak için hazırlanan hamur tarifi gibi, bizimle 
kentten uzaktaki bir yaşamdan hikâyeler paylaşırken 
şunu vurguladı: Bakım pratikleri sayesinde edinilmiş bu 
kadim bilgi sonraki kuşaklara aktarılmış olmasaydı, 
merkezlerden uzak dağ köylerindeki topluluklar hayatta 
kalamayabilirdi. 

Depo mekânında yer alan Çıkmaz Sokak, bugünün çevre 
krizlerine bir tepki olarak stratejik bir kentsel 
karşı-harekete dönüşme potansiyeli taşıyan evcil bir 
kamusal alan için hâlihazırda var olan bir model 

sunuyor. Yaşayan bir arşiv ve duyusal bir deneyim: Hem 
Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin an-arşivinde5 yer alan, 
hem de kırsal-kentsel olanı bir arada barındıran Balat 
Mahallesi’nden ve İstanbul’un farklı yerlerinden gelen 
kadınların gündelik yaşamlarından fotoğraflar, 
kupürler, yazışmalar ve sesler, bitkiler ve kelimeler, 
jestler ve güzergâhlar, bağlar ve duygularla iç içe 
geçmiş bir bilgiler ve tarifler koleksiyonu. 

Çıkmaz Sokak devam eden bir projedir: Sizi, kırsala dair 
bilgilerinizi ve tariflerinizi Depo’daki Çıkmaz Sokak’ın 
duvarlarında paylaşmaya davet ediyoruz.

1 “Geçmişten Bugüne Anadolu Kırsalında Kadın-Mekân 
İlişkileri” (2010) Kadın ve Mekân. Tutsaklık mı Sultanlık mı? içinde, 
yay. haz. Ayşen Akpınar, Gönül Bakay, Handan Dedehayır, 
İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2010.
2 age.
3 age.
4 Bkz: Müfide İlhan (1911–1996). Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivleri.
5  “An-arşiv” ifadesini Zeynep Sayın’dan ödünç aldık. 
Bkz.: An-Arşiv, “Arşivden Sonra” konuşmalar serisi, 11 Ekim 2017, 
Studio X İstanbul (https://youtu.be/uwP5wJT6iRM).

“Is this space really as narrow as 
it looks from the outside?”1

Azime, Besime, Eda, Fevziye, Füsun, Güllü, 
Makbule, Müfide, Meliha, Simla, Süreyya, 
Şengül and Zehra

The Blind Alley emerged from our 
common interest in women’s networks 
explored in relation to public space. By 
focusing on domestic life and everyday 
practices in The Women’s Library’s 
archive and connecting it to its close 
neighbourhood of Balat, the research 
led us to uncover lost connections. Not 
only between the private households 
and local women’s networks in Balat and 
the public institution of the Archive, but 
also between rural women and urban 
spatial circumstances and the Archive’s 
founding women’s network.

With an urge to approach the Archive 
from the outside as well as from within, 
we used the lens of ‘domestic care’ to 
include lives, invisibilities and blind spots 
not yet manifested. By mapping 
overlapping connections and vital 
knowledge of the women, a mesh of 
“orderly anarchy”2  was assembled. Our 
working process was driven by a social 
and intuitive exploration that made us 
understand a three dimensional, 
scaleless environment, a domestic public 
space, imagined and yet true. 

The Blind Alley evolved as an artistic and 
architectural exploration of the spatial 
borders of urban and rural women, 

beyond expectations around orderly 
organisations and neat boundaries. A 
project that seeks to understand existing 
domestic knowledge and skills, 
acknowledging a need to reconnect the 
rural within the urban, not only in terms 
of ecology but also in relation to 
questions of identity.

We started with spending time in the 
neighbourhood of Balat. One day we 
stepped into a fully furnished street: 
compositions of furnitures under a small 
roof, green plants in plastic pots right on 
the street, clothes on the clothesline, 
newly cut wood in a pile, a tabletop 
covered with a carpet, tools for 
gardening leaning against a wall and 
berries in big plastic boxes on a table. 
Was it a rural or an urban life that was 
lived here? No traces of people, but 
clearly a street organised by a thorough 
collective, caring engagement. 

Özge helped Fevziye hanging her wet 
laundry and we were let into the world of 
Azime, Güllü, Zehra, and the “fish 
woman” Makbule. The characteristics of 
the “blind alley”, a quiet urban pocket, 
had strengthened the street-based 
matriarchy's ability to handle everyday 
challenges by enlarging spaces using 
relational and practical means and 
sustaining the rural connection 
integrated in an everyday urban life. The 
alley’s semi-private qualities encouraged 
free patterns of socialisation and 
solidarity. 

When speaking to Füsun, one of the 
founders of the Women's Library we 
understood that the urban-rural traces 
of the “blind alley” were connected with 
her research in ethnoarcheology and 
ethnobotany she conducted by living in 
an Anatolian village for two years. Füsun 
emphasised that lost connections 
between rural and urban life hold a key 
to understanding the ecological crises in 
our society. Her mentor Besime had 
made her aware of the importance of 
the invisible structure of their village, its 
vital knowledge of edible plants, recipes 
for nutrition and medicine transferred 
from woman to woman, manifesting 
intrinsic sustainable values of their 
everyday life. 

“In the beginning of the 1950’s Stirling 
observed life in two villages in Central 
Anatolia. His research was focused on 
social organisation and hierarchical 
structures, but he was surprised to find 
that there was no official structure or 
leadership there (1965). Stirling 
observed this ‘lack of organisation’ and 
qualified it with a phrase borrowed from 
Evans-Pritchard, as ‘orderly anarchy.’ It is 
not surprising that as a male researcher, 
he could not observe the organisation 
he looked for among men. The network 
of relations women have created and 
sustained really does not follow the 
schematic structure of cut and dry or 
assumed tribal hierarchy.” 3

“Bu mekân gerçekten dışarıdan 
görüldüğü kadar dar mıdır?”1 

Azime, Besime, Eda, Fevziye, Füsun, 
Güllü, Makbule, Müfide, Meliha, Simla, 
Süreyya, Şengül ve Zehra

Çıkmaz Sokak, kadınların kamusal 
alanda kurdukları ağları keşfetmeye 
duyduğumuz ortak meraktan doğdu. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi 
arşivindeki ev içi yaşantı izlerine, 
gündelik pratiklere ve bunları 
Kütüphane’nin komşusu olan Balat 
Mahallesi ile bağlamaya odaklandık. 
Araştırmamız bizi kopmuş bağları 
bulmaya yönlendirdi: Sadece özel 
alan ve mahallenin kadın sakinleriyle 
bir kurum olarak Arşiv’in kamusallığı 
arasında değil, aynı zamanda kırsalda 
yaşayan kadınlarla, kent mekânının 
koşulları ve Arşiv’in temelini 
oluşturan kadınlar ağı arasında da 
kopmuş bağlar mevcuttu.

Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivine 
içeriden bakarken aynı zamanda 
dışarıdan da yaklaşma dürtüsüyle, 
yaşamları, görünmezlikleri ve henüz 
açığa çıkmamış kör noktaları dahil 
edebilmek için arşive “ev içi bakım” 
merceğinden bakmayı tercih ettik. 
Biz, örtüşen bağlantıları ve 
kadınlardan gelen yaşam bilgisini 
haritalandırırken, bir “düzenli anarşi”2 
ağı oluştu. Hayalî ama aynı zamanda 
hakiki, üç boyutlu ve ölçeksiz bir 
çevreyi, evcil bir kamusal alan olan 
çıkmaz sokak’ı kavramamızı sağlayan 

sosyal ve sezgisel bir keşfetme eylemi, 
çalışma sürecimizi şekillendirdi.

Çıkmaz Sokak, kentsel ve kırsal alanda 
yaşayan kadınların, uysal 
düzenlemeler ve muntazam sınırlara 
dair beklentilerin ötesine geçen 
mekânsal sınırlarının, sanatsal ve 
mimari bir keşfine doğru yavaş yavaş 
evrildi: Sadece ekoloji değil kimlik 
bağlamında da kent içindeki kırsal ile 
yeniden bağ kurma ihtiyacını kabul 
ederek, ev içine dair hâlihazırda 
mevcut olan bilgiyi ve yetileri 
kavramaya uğraşan bir proje. 

İşe, Balat Mahallesi’nde vakit 
geçirerek başladık. Bir gün, tamamen 
mobilyalarla döşenmiş bir sokağa 
denk geldik: Küçük bir çatı altındaki 
çeşitli mobilyaların bir kompozisyonu, 
yer döşemesinin üstüne dizilmiş 
plastik saksılar içindeki yeşil bitkiler, 
çamaşır iplerindeki çamaşırlar, yeni 
kesilmiş odunlardan oluşan bir yığın, 
halı ile örtülmüş bir masa, duvara 
yaslanmış bahçe araç gereçleri, bir 
masanın üstünde duran büyük plastik 
kutuların içindeki dutlar. Buradaki 
yaşam kırsal mıydı, yoksa kentsel mi? 
İnsanlardan iz yoktu, ama sokak belli 
ki tamamen kolektif ve özenli bir 
adanmışlığın ürünüydü.

Özge, Fevziye’nin çamaşırları 
asmasına yardım ettikten sonra, 
“balık-kadın” Makbule ile Azime, 
Güllü ve Zehra’nın dünyasına 

kendimizi bıraktık. Sessiz sakin bir 
kentsel hücre olan “çıkmaz sokak”ın 
bu fiziksel özellikleri, sokakta tesis 
edilmiş bir anaerkinin, günlük 
dertlerin üstesinden gelme becerisini 
güçlendirmişti. Bu da kadınların, 
ilişkisel ve pratik araçları kullanarak 
gündelik kent yaşamı ile bütünleşmiş 
biçimde kırsalla aralarındaki bağları 
sürdürmeleri sonucunda mekânlarını 
genişletmeleriyle kazanılmıştı. 
Sokağın yarı özel bir alan olma 
özelliği, sosyalleşme ve dayanışmaya 
dair bağımsız örüntüleri teşvik 
etmişti. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 
kurucularından Füsun ile 
konuşurken, “çıkmaz sokak”ın 
kentsel-kırsal izlerinin, bir Anadolu 
köyünde iki yıl boyunca yürüttüğü bir 
etnoarkeoloji ve etnobotanik 
araştırması ile de bağlantılı olduğunu 
anladık. Füsun, kırsal ve kentsel 
yaşam arasındaki kopmuş bağların, 
bugünün ekolojik yıkımını 
kavrayabilmenin anahtarı olduğunu 
vurgulamıştı. Füsun’un kılavuzu 
Besime, bir Anadolu köyündeki 
görünmez yapıların, bu yerin yenebilir 
otlarının ve kadından kadına 
aktarılmış yemek ve tıbbi tariflere 
dair bilginin önemine işaret ederek, 
burada yaşayan insanların gündelik 
yaşamının içkin ve sürdürülebilir 
değerlerini ortaya koymuştu.
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stand-in: the children’s babysitter Meliha. As a teacher, a 
mother of seven children and the first female mayor in 
Turkey, she was a hardworking and active woman who did 
not like to cook, her daughter Simla told us. She was a 
mediator between urban and rural life, riding a horse to the 
smallest villages taking care of her citizens, not only when 
she was a mayor, but also in her entire life, a caretaker in all 
senses. 

We found documents related to İMECE5 Women’s Solidarity 
Association in the archive, established in 2001 in the 
outskirts of Istanbul initiating a model to strengthen 
women’s already existing solidarity and support, partaking in 
decision-making processes of the local government. These 
groups of women are usually far away from reaching social 
facilities and the legal rights the feminist movement has 
been struggling for. 

We speak with Şengül, “the mountain-woman” working at 
the hotel where Elin stayed in Istanbul, originating from the 
highlands of the East Black Sea Region. She shares stories 
from a life lived far away from the city, like a recipe of a 
dough-bandage to stop blood from a wound. She 
emphasises that if this ancient knowledge, obtained by 
caring practices, would not be transferred to the next 

generation, her community could not survive in the remote 
mountain villages.

The Blind Alley is presented at Depo İstanbul as an existing 
model of a domestic public space with the potential to 
become a strategic urban countermovement for today's 
environmental crises. A living archive and sensory 
experience: collected knowledge and recipes entwined with 
photographs, cut outs, letters and sound files, plants and 
words, gestures, textures, itineraries, connections and 
feelings from the everyday life of the women both from the 
Women’s Library an-archive6 and from the rural-urban 
neighbourhood of Balat and many other places in Istanbul. 

The Blind Alley is an ongoing project: Please add your 
rural knowledge and recipes on the walls of The Blind 
Alley at Depo.

1  “How Women Relate to Space in Rural Anatolia” (2020) in 
Interdisciplinary Perspectives on Woman and Space in Turkey, ed. Gönül 
Bakay, Peter Lang, 2020. [The original in Turkish, 2010]
2 Ibid.
3 Ibid.
4 See: Müfide İlhan (1911–1996). Private Archives of the 
Women’s Library and Information Center Foundation.
5 İmece is a word used for traditional cooperation of 
peasants which includes doing everybody’s work all together 
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Tüm bunları da sadece belediye başkanı olduğu 
dönemde değil, tüm yaşamı boyunca yapmıştı. Her 
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denk geldik. İMECE, kadınların yerel yönetimlerde karar 
alıcı konumunda bulunmasını teşvik eden ve hâlihazırda 
var olan dayanışma ve destek mekanizmalarını 
güçlendirmek üstüne kurulu bir model başlatmıştı. Bu 
uzak mahallelerde yaşayan kadınlar, genellikle sosyal 
olanaklardan ve feminist hareketin mücadelesini vermiş 
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bilgilerinizi ve tariflerinizi Depo’daki Çıkmaz Sokak’ın 
duvarlarında paylaşmaya davet ediyoruz.

1 “Geçmişten Bugüne Anadolu Kırsalında Kadın-Mekân 
İlişkileri” (2010) Kadın ve Mekân. Tutsaklık mı Sultanlık mı? içinde, 
yay. haz. Ayşen Akpınar, Gönül Bakay, Handan Dedehayır, 
İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2010.
2 age.
3 age.
4 Bkz: Müfide İlhan (1911–1996). Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivleri.
5  “An-arşiv” ifadesini Zeynep Sayın’dan ödünç aldık. 
Bkz.: An-Arşiv, “Arşivden Sonra” konuşmalar serisi, 11 Ekim 2017, 
Studio X İstanbul (https://youtu.be/uwP5wJT6iRM).

“Is this space really as narrow as 
it looks from the outside?”1

Azime, Besime, Eda, Fevziye, Füsun, Güllü, 
Makbule, Müfide, Meliha, Simla, Süreyya, 
Şengül and Zehra

The Blind Alley emerged from our 
common interest in women’s networks 
explored in relation to public space. By 
focusing on domestic life and everyday 
practices in The Women’s Library’s 
archive and connecting it to its close 
neighbourhood of Balat, the research 
led us to uncover lost connections. Not 
only between the private households 
and local women’s networks in Balat and 
the public institution of the Archive, but 
also between rural women and urban 
spatial circumstances and the Archive’s 
founding women’s network.

With an urge to approach the Archive 
from the outside as well as from within, 
we used the lens of ‘domestic care’ to 
include lives, invisibilities and blind spots 
not yet manifested. By mapping 
overlapping connections and vital 
knowledge of the women, a mesh of 
“orderly anarchy”2  was assembled. Our 
working process was driven by a social 
and intuitive exploration that made us 
understand a three dimensional, 
scaleless environment, a domestic public 
space, imagined and yet true. 

The Blind Alley evolved as an artistic and 
architectural exploration of the spatial 
borders of urban and rural women, 

beyond expectations around orderly 
organisations and neat boundaries. A 
project that seeks to understand existing 
domestic knowledge and skills, 
acknowledging a need to reconnect the 
rural within the urban, not only in terms 
of ecology but also in relation to 
questions of identity.

We started with spending time in the 
neighbourhood of Balat. One day we 
stepped into a fully furnished street: 
compositions of furnitures under a small 
roof, green plants in plastic pots right on 
the street, clothes on the clothesline, 
newly cut wood in a pile, a tabletop 
covered with a carpet, tools for 
gardening leaning against a wall and 
berries in big plastic boxes on a table. 
Was it a rural or an urban life that was 
lived here? No traces of people, but 
clearly a street organised by a thorough 
collective, caring engagement. 

Özge helped Fevziye hanging her wet 
laundry and we were let into the world of 
Azime, Güllü, Zehra, and the “fish 
woman” Makbule. The characteristics of 
the “blind alley”, a quiet urban pocket, 
had strengthened the street-based 
matriarchy's ability to handle everyday 
challenges by enlarging spaces using 
relational and practical means and 
sustaining the rural connection 
integrated in an everyday urban life. The 
alley’s semi-private qualities encouraged 
free patterns of socialisation and 
solidarity. 

When speaking to Füsun, one of the 
founders of the Women's Library we 
understood that the urban-rural traces 
of the “blind alley” were connected with 
her research in ethnoarcheology and 
ethnobotany she conducted by living in 
an Anatolian village for two years. Füsun 
emphasised that lost connections 
between rural and urban life hold a key 
to understanding the ecological crises in 
our society. Her mentor Besime had 
made her aware of the importance of 
the invisible structure of their village, its 
vital knowledge of edible plants, recipes 
for nutrition and medicine transferred 
from woman to woman, manifesting 
intrinsic sustainable values of their 
everyday life. 

“In the beginning of the 1950’s Stirling 
observed life in two villages in Central 
Anatolia. His research was focused on 
social organisation and hierarchical 
structures, but he was surprised to find 
that there was no official structure or 
leadership there (1965). Stirling 
observed this ‘lack of organisation’ and 
qualified it with a phrase borrowed from 
Evans-Pritchard, as ‘orderly anarchy.’ It is 
not surprising that as a male researcher, 
he could not observe the organisation 
he looked for among men. The network 
of relations women have created and 
sustained really does not follow the 
schematic structure of cut and dry or 
assumed tribal hierarchy.” 3

“Bu mekân gerçekten dışarıdan 
görüldüğü kadar dar mıdır?”1 

Azime, Besime, Eda, Fevziye, Füsun, 
Güllü, Makbule, Müfide, Meliha, Simla, 
Süreyya, Şengül ve Zehra

Çıkmaz Sokak, kadınların kamusal 
alanda kurdukları ağları keşfetmeye 
duyduğumuz ortak meraktan doğdu. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi 
arşivindeki ev içi yaşantı izlerine, 
gündelik pratiklere ve bunları 
Kütüphane’nin komşusu olan Balat 
Mahallesi ile bağlamaya odaklandık. 
Araştırmamız bizi kopmuş bağları 
bulmaya yönlendirdi: Sadece özel 
alan ve mahallenin kadın sakinleriyle 
bir kurum olarak Arşiv’in kamusallığı 
arasında değil, aynı zamanda kırsalda 
yaşayan kadınlarla, kent mekânının 
koşulları ve Arşiv’in temelini 
oluşturan kadınlar ağı arasında da 
kopmuş bağlar mevcuttu.

Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivine 
içeriden bakarken aynı zamanda 
dışarıdan da yaklaşma dürtüsüyle, 
yaşamları, görünmezlikleri ve henüz 
açığa çıkmamış kör noktaları dahil 
edebilmek için arşive “ev içi bakım” 
merceğinden bakmayı tercih ettik. 
Biz, örtüşen bağlantıları ve 
kadınlardan gelen yaşam bilgisini 
haritalandırırken, bir “düzenli anarşi”2 
ağı oluştu. Hayalî ama aynı zamanda 
hakiki, üç boyutlu ve ölçeksiz bir 
çevreyi, evcil bir kamusal alan olan 
çıkmaz sokak’ı kavramamızı sağlayan 

sosyal ve sezgisel bir keşfetme eylemi, 
çalışma sürecimizi şekillendirdi.

Çıkmaz Sokak, kentsel ve kırsal alanda 
yaşayan kadınların, uysal 
düzenlemeler ve muntazam sınırlara 
dair beklentilerin ötesine geçen 
mekânsal sınırlarının, sanatsal ve 
mimari bir keşfine doğru yavaş yavaş 
evrildi: Sadece ekoloji değil kimlik 
bağlamında da kent içindeki kırsal ile 
yeniden bağ kurma ihtiyacını kabul 
ederek, ev içine dair hâlihazırda 
mevcut olan bilgiyi ve yetileri 
kavramaya uğraşan bir proje. 

İşe, Balat Mahallesi’nde vakit 
geçirerek başladık. Bir gün, tamamen 
mobilyalarla döşenmiş bir sokağa 
denk geldik: Küçük bir çatı altındaki 
çeşitli mobilyaların bir kompozisyonu, 
yer döşemesinin üstüne dizilmiş 
plastik saksılar içindeki yeşil bitkiler, 
çamaşır iplerindeki çamaşırlar, yeni 
kesilmiş odunlardan oluşan bir yığın, 
halı ile örtülmüş bir masa, duvara 
yaslanmış bahçe araç gereçleri, bir 
masanın üstünde duran büyük plastik 
kutuların içindeki dutlar. Buradaki 
yaşam kırsal mıydı, yoksa kentsel mi? 
İnsanlardan iz yoktu, ama sokak belli 
ki tamamen kolektif ve özenli bir 
adanmışlığın ürünüydü.

Özge, Fevziye’nin çamaşırları 
asmasına yardım ettikten sonra, 
“balık-kadın” Makbule ile Azime, 
Güllü ve Zehra’nın dünyasına 

kendimizi bıraktık. Sessiz sakin bir 
kentsel hücre olan “çıkmaz sokak”ın 
bu fiziksel özellikleri, sokakta tesis 
edilmiş bir anaerkinin, günlük 
dertlerin üstesinden gelme becerisini 
güçlendirmişti. Bu da kadınların, 
ilişkisel ve pratik araçları kullanarak 
gündelik kent yaşamı ile bütünleşmiş 
biçimde kırsalla aralarındaki bağları 
sürdürmeleri sonucunda mekânlarını 
genişletmeleriyle kazanılmıştı. 
Sokağın yarı özel bir alan olma 
özelliği, sosyalleşme ve dayanışmaya 
dair bağımsız örüntüleri teşvik 
etmişti. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 
kurucularından Füsun ile 
konuşurken, “çıkmaz sokak”ın 
kentsel-kırsal izlerinin, bir Anadolu 
köyünde iki yıl boyunca yürüttüğü bir 
etnoarkeoloji ve etnobotanik 
araştırması ile de bağlantılı olduğunu 
anladık. Füsun, kırsal ve kentsel 
yaşam arasındaki kopmuş bağların, 
bugünün ekolojik yıkımını 
kavrayabilmenin anahtarı olduğunu 
vurgulamıştı. Füsun’un kılavuzu 
Besime, bir Anadolu köyündeki 
görünmez yapıların, bu yerin yenebilir 
otlarının ve kadından kadına 
aktarılmış yemek ve tıbbi tariflere 
dair bilginin önemine işaret ederek, 
burada yaşayan insanların gündelik 
yaşamının içkin ve sürdürülebilir 
değerlerini ortaya koymuştu.

 


