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Kadın, Tasarım ve Mekan temalı bu ulusal sempozyum, en geniş ölçekte tasarım disiplininden başlayarak (kentsel 
tasarım, mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı, moda tasarımı vb.), tasarım disiplinine katkı veren insan ve toplum 
bilimleri (feminist kuram, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika vb), edebiyat, görsel (sinema, grafik, 
etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, reklam ve halkla ilişkiler vb) ve performatif (deneysel müzik, dans ve tiyatro) sanat-
ların tümü ile etkileşim içerisinde, geniş katılımlı, inter-disipliner bir tartışma ortamının oluşturulmasını amaçlamak-

tadır.

Kadın çalışmaları ekseninde, tüm disiplinlerden, kadına yönelik görüş, yaklaşım ve değerlendirmeleri sorgulayan, 
araştırma ve eleştirel çalışmaların davet edildiği bu sempozyum, bir tara�an farklı disiplinlerden gelen katılımcıların 
bir araya gelebileceği bir paylaşım ortamını oluşturmayı hedeflerken, diğer tara�an da sempozyum sonrası seçilen 

çalışmaların bir kitap olarak yayına dönüşeceği bir bellek üretimini de ortaya koyacaktır.
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Doç.Dr. Emine GÖRGÜL
İstanbul Teknik Üniversitesi, gorgule@itu.edu.tr

Lisans öğrenimini 1999 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. “Dekonstrüktif Söylemin Avant-Garde 
Bağlamda Tartışılması” başıklı tez çalışmasıyla 2002 yılında yüksek mimar (İTÜ) ünvanını aldı. Yine 2002 yılında başladığı İTÜ 
Mimari Tasarım Doktora Programı’nda Deleuzyen Kuram ve mimarlık ontolojisi üzerine ingilizce olarak kaleme aldığı “Space As A 
Becoming: A Discussion on Transfiguring Ontology of Space And Emergence of Spatial Mediators” başlıklı tez çalışmasıyla 2013 
yılında doktor ünvanını aldı. Mimarlık ve İç Mimarlık programlarında, lisans ve yüksek lisans gruplarında, stüdyo yürütücüsü 
olarak görev yapmakta, ve proje süreçlerinde yaratıcılık ve tasarım eğitimine ilişkin alternatif eğitim stratejilerini ve yöntemlerini 
içeren deneyler yürütmektedir. Ayrıca, tasarım kuramları ve eleştirisi ile, toplumsal cinsiyet ve mekana yönelik, lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde de çeşitli dersler vermektedir. Del� Teknoloji Üniverstesi-Hollanda (2008-009), Architectural Association-İngil-
tere (2009), Hong Kong Üniversitesi-Çin (2009), Auburn Üniversitesi Alabama-ABD (2015) gibi çok sayıda uluslararası kurumda 
misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, araştırmalar yapmış, ve stüdyo yürütücüsü olarak görevler almıştır. 2015 yılında Dünya’da 
Kim Kimdir? seçkisine aday gösterilmiş ve seçkide yer almıştır.

Ülkemizde, kamusal alanda kadının var olma süreci ve değişimi, kadına biçilen roller ve kadının kimliğini bulması yönünde ortaya koyduğu 
mücadele, uzun süreçli ve meşakkatli bir yolculuk olarak kendini ortaya koyar. Kuşkusuz bu süreç, toplumun bir kadın bireyi olarak bizleri de 
içine almakta, gerek gözlemcisi (tanığı), gerekse bir aktörü (etki veren bir bileşeni) olarak, olaylar ve politikalar üzerine söz söylemek, katkı 
koymak ve biçimlendirmek yönünde bizleri de tetiklemektedir. 

Bilindiği gibi, bir aşırı aşkındır farklı aşamalar ve ivmelenmelerle süre gelen Türkiye’deki kadın hareketi ve kadının kamusal alandaki var olma 
mücadelesinin, kimi zaman evrensel gelişmelerle eşgüdümlü ilerlediği, kimi zaman çağının gerisinde kaldığı, çoğu zaman da farklı dönemlerde 
farklı gerekçelerin uzantısında, sıklıkla kesintiye uğratıldığı ve baskılandığı yahut kontrol altında tutulmaya çalışıldığı gözlenir. 

Kadın, Tasarım ve Mekân Ulusal Sempozyumu kapsamında gerçekleşecek bu açılış sunuşunda, Ülkemizdeki kadın hareketinin evrensel ve 
yerel etkileşimler dahilinde gelişen tarihine odaklanılacak ve bağlamsal çerçeve kısaca aktarılacaktır.

Türkiye’de Kadın Hareketinin Gelişimine Hızlıca Bakış: Roller ve Tanıklıklar 
Emine GÖRGÜL



Toplumsal düzlemde kurgulanmış cinsel farklılık mekanizmaları Bauhaus okulunda nasıl konumlandı? Bauhaus’un 100. Yılı çerçevesinde 
gerçekleştirilen Lo�e Bauhaus’ da (Lo�e am Bauhaus, Yönetmen Gregor Schnitzler, 2019) filmi, bu bakışı sorgulayan bir kadın mimar 
monografisidir. Lo�e Brendel, Bauhaus okulu sayesinde cinsiyetçi ve sınıfçı bir sistemin öznesi olmaya karşı direnebilmiştir. Ancak Batı 
mimarlığının söylemsel, pratik ve stratejik temelini kuran akılmerkezci ve insanmerkezci Rönesans’tan beri, beden, mimarinin düşünsel ve 
eylemsel pratiklerinde erkek bedeni olarak kaydedilmiştir. Bauhaus’un sanat ve mimarlık eğitimi de, kurucusu Walter Gropius’un cinsiyetçiliği 
bertaraf etme çabasını ve özgürleşme arzusunu yansıtmasına karşın; son kertede kadınların erkeklerin üre�iği bir sanat eğitimine tabi 
tutulduğu bir kurumdur. Lo�e’nin modern kadın-özne konumu, kadınların tasarım atölyelerindeki ve pratik alandaki eğreti konumuna farklı 
bir perspektif kazandırmıştır. Bu sunum, filmin temsil e�iği gerçekliği, Weimar’dan Dessau’ya uzanan Bauhaus dünyasının sosyal, politik ve 
tarihsel kayıtları dolayımı ile tartışmayı hedeflemektedir.

Lo�e Bauhaus’da.. Bir Mimar-Özne olarak Kadın Olmak Üzerine Bir Film
Işıl BAYSAN SERİM
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Işıl BAYSAN SERİM
İstanbul Teknik Üniversitesi, ibaysan@gmail.com

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık lisansını ve yükseklisansının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Mimarlığın siyasi bir teknoloji (biyopolitik, genpolitik, nöropolitik teknolojiler) olarak biçim-
lenmesine yol açan gözetleme/görüntü mekanizmaları ile bunların mimarlık bilgisini nasıl inşa e�iği konusu başlıca çalışma 
alanıdır.  Bunun yanısıra, 2001 yılından beri, analog/dijital sinema teknolojileri ile mimari tasarım süreci arasındaki etkileşimlerin 
soruşturulduğu; ‘SİNETOPYA Hareketli Görüntüler Atölyesi’ başlığı altında muhtelif çalışmalar gerçekleştirmiştir.  Sinema, 
mimarlık ve kent arasındaki ilişkilerin mercek altına alındığı ulusal/uluslararası konferans, festival ve bienallere katılmış, bazıların-
da küratör ve jüri üyesi olarak yer almıştır. Çeşitli dergi, gazete, kitap ve internet portallerinde yazı, makale ve röportajları bulun-
maktadır. 2009 yılından itibaren muhtelif bağlamlarda Sinetopya dergisini yayınlamaktadır.
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Toplumda ikilikler üzerinden kurulmayan ilişki bulmak oldukça zor haldedir, tüm farklı politik perspektiflerden insanlar çoğunlukla ikilik 
inancında buluşur. İyi-kötü, doğru-yanlış, siyah beyaz, 1-0 ve daha nicesi hayatımızın birçok alanında temel oluşturur. İnsan nüfusunu da 
benzer şekilde kadın-erkek olarak ikiye böleriz. Kadın, olağan insan olan erkeğin olumsuz ötekisi olarak kurgulanmıştır. Bu ayrıma benzer 
olarak kamusal-özel ayrımı da erkek-kadın ikiliğiyle eşleştirilip; kamusal alan erkeğin mekânı, özel alan ise kadının mekânı olarak görülür. 
Dacheux (2012),- Habermas, Arendt ve Senne�’in çalışmaları doğrultusunda kamusal alanı: (1) Politikanın meşrulaştırılma yeri, (2) politik 
cemaatin temeli, (3) politikanın görünürlük kazandığı bir sahne olarak tanımlar. Bu tanım doğrultusunda aklımıza ilk sokaklar, meydanlar ve 
parklar geliyor çoğunlukla; ancak bu bağlamda en özel alan olarak tanımladığımız yuva oldukça kamusal bir alandır ya da tam tersi olarak 
bazen parklar veya kamu yapıları özel alandır. Kamusal-özel alan dikotomisi çoğunlukla ev ve dışarısı şeklinde tezahür eder. Evin tek bir 
biçimde var olduğu ve bunun da güvenli yuva olduğu düşüncesi oldukça yaygındır; ancak bu inanış sayısız örneklerle kolaylıkla çürütülebilir. 
Yuva, oldukça politik olarak, şiddetin, tacizin, tecavüzün, disiplinin, ayrımcılığın, sömürünün mekânı olabilirken; öte yandan sosyalleşmenin, 
örgütlenmenin, güçlenmenin de mekânı da olabilir. Buna zıt olarak ise toplumda yuva özel bir alan olarak, apolitik ve kadının mekânı (daha 
çok kapatıldığı mekân) olarak nitelendirilir. 

Duncan (2005), kamusal-özel dikotomisinin, patriarkal ve heteroseksist iktidar yapılarını korumak adına, toplumsal cinsiyet ve cinsel 
farklılıkları sıklıkla inşa e�iğini, kontrol e�iğini, disipline e�iğini, sınırlandırdığını, dışladığını ve baskıladığını iddia eder. Eş, anne, kız çocuğu 
olarak evle aidiyet ilişkisi kurulan kadın, aile ve heteroseksüel ilişkiyle tanımlanır. Bu yapıya uymayan, evinin kadını olmayan, ev hanımı 
olmayan, ev kızı olmayan kadın sıklıkla “evin reisi” tarafından baskılanır ve şiddete uğrar. Öte yandan toplumsal cinsiyet rollerine uymayan 
erkekler de aynı şiddete maruz kalır. Birçok lgbti+ birey için ev ne güvenli alan ne de sığınaktır, bilakis içinden çıkılacak closet’tır. Gloria 
Anzaldua, lezbiyen bir öğrencisinin homofobiyi ‘eve gitme korkusu’ olarak tanımlıyor (Duncan 2005). Marksist literatürde ‘işçinin emeğinin 
yeniden üretimi’nin (dinlenme, yemek yeme, uyuma, bakım vb) mekânı olarak tanımlanan konut, çoğunlukla kadınların mesai kısıtlaması 
olmadan, ücretsiz olarak çalıştıkları, sömürü mekânıdır. Birçok kadının bu mücadele esnasında fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddetle baş 
e�ikleri bir mekândır. Aynı zamanda kadınların mevcut veya eski eşleri/sevgilileri veya çocukları/ebeveynleri tarafından öldürüldükleri 
mekândır da. Öte yandan feminist mücadele tarihinde de bilinçlendirme toplantıları konutlarda gerçekleşmiştir ve kız kardeşlikle 
dayanışılmıştır. Benzer bir şekilde ABD’deki siyahilerin, ırkçılığa karşı mücadelesinde örgütlenme mekânı konutlar olmuştur. Toplumun ötekile-
ri, çoğunluğun kamusal mekânında var olamadığı için özeli kamusallaştırır. Feminist mücadele de siyahilerin mücadelesi de yuvanın kapalı 
ancak geçirgen kamusallığından faydalanarak güçlenmiştir. Konutlar tüm bu örneklerde de olduğu gibi Dacheux’un kamusal alan tanımını 
oldukça karşılamaktadır: politika meşrudur, politik cemaatin temeli burda atılır ve her yuvada benzer bir şekilde yaşanan (‘Kişisel olan politik-
tir.’) mücadale paylaşımlarla görünür hale gelir. Buna zıt bir şekilde oldukça kamusal görülen konut dışı mekânların ise yuva olarak kullanıldığı, 
evcilleştirildiği örnekler de oldukça yaygındır. 

Cinsellik sıklıkla özel alana ait görülür ve kamusal-özel sınırını güçlü bir şekilde çizer. İstanbul’da belirli hamamlar, eşcinsel cinselliğin mekânı 
olarak kullanılır. Oldukça kamusal olan hamam, tamamen yuvaya (ha�a yatak odasına) ait görülen bir eylem vasıtasıyla özelleştirilir. Zengin 
(2007), Harbiye (İstanbul) sokaklarında seks işçilerinin çalıştıkları bölgeleri ‘geçici evler’e dönüştürerek sahiplendikleri, özelleştirdiklerini ve bu 
bölgeye giren diğer seks işçileriyle çatıştıklarını belirtir ve çeşitli stratejilerle bu ‘geçici evler’i güvenli hale getirdiklerini ifade eder. Benzer bir 
şekilde ‘evsizler’ de çeşitli ‘kamusal alan’ları geçici sürelerde işgal ederek uyku, dinlenme, yemek yeme, içki içme gibi eylemlerle oldukça evcil 
mekânlara dönüştürebilir. ‘İşgal evi’ pratiği de, benzer bir şekilde kimseye ait olmayan bir mekân özelleştirilerek bir komünite tarafından 
evcilleştirilir; ancak ortak kullanım ve geçicilik doğrultusunda kamusal kimliğini de kaybetmez. Woolf (2017), yazmak isteyen bir kadının 
kendine ait bir odası, özel alanı olması gerektiğini ifade eder. Kamusallaşmak isteyen bir kadına, yolun özel alandan geçtiğini ifade eder, 
kamusal alan bir nevi özel alanın içindedir. Victor Hugo da Quasimodo için katedralin onun için ‘sırasıyla yumurta, yuva, ev, vatan, evren’ 
olduğunu belirtir ve salyongozun kabuğunun biçimini alması gibi katedralin biçimini aldığını ve kaplumbağa gibi kabuğuna yapışık olduğunu 
söyler (akt. Bachelard, 1996). Herkese ait bir mekân olan bir katedral, herkesle paylaşıldığı halde yuva olmaktan çıkmamıştır bu örnekte de ve 
ha�a bedenin bir parçası olacak kadar içselleştirilmiştir. Bachelard (1996), Mekânın Poetika’sında kuş yuvası üzerinden yuvanın aslında 
bedenle inşa edildiğine vurgu yapar. Cinsiyetin ve cinselliğin de performans üzerinden üretildiği gibi bu örneklerde de görüldüğü üzere, konut 
mekânı da beden ve performansla inşa edilir, kamusal ve özel olarak ikiye ayırmak, sabitlemek mümkün değildir, mekân dinamiktir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal-Özel Alan, İkilik

Konut Özelinde Kamusal-Özel Alan İkiliğinin Cinsiyetlendirilmesi ve Çelişkisi
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alanları feminizm, queer teori, mekân ve iktidar ilişkileridir.



Taşradaki alışveriş merkezlerinde kamusallık deneyimine dair bir potansiyel bulunabileceği önkabulüyle yola çıkacak çalışmanın altyapısını 
oluşturan izlek, kümülatif ve birbirleriyle ilişkili olarak ilerleyen üç alt bölüm üzerinden biçimlenecektir. Birinci alt bölümde öncelikle izini 
süreceği yerdeki (taşra şehirleri) kamusallık pratiklerini metropolle karşılaştırmalı olarak kısaca tariflenecektir. Ortaya atılacak hemcins odaklı, 
indirgenmiş ile heterojen kamusallık kavramları ise, çalışmanın bütününde kullanılabilme potansiyeli taşıyacaktır. 

İnceleme ölçeği olarak taşra şehirlerine odaklanacak ikinci alt bölümde, kadın ve erkeklerin hemcins odaklı, indirgenmiş kamusallık deneyim-
leri yayılım stratejileri (hangi mekanlarda ve zaman aralıklarında gözlemleniyor?), getirdiği mekansal düzenlemeler ve gözlemlendiği saikler 
(bilinçli veya toplumun yönlendirmesiyle) ortaya serilecektir. Taşradaki kadınların kamusallıkları da, deneyimlerinin daha fazla değişkene bağlı 
ve eylemsel karşılıklarının daha çeşitli olmasıyla çalışmanın kullanıcıya dayalı incelemesinin odağı haline gelecektir. Yine taşradaki kadınlar 
üzerinden irdelenen (alışveriş odaklı) görece heterojen kamusallıklar ise, nasıl bir mekansal atmosferle ve kimlerle karşılaşılabileceğinin 
öngörülebilirliğine göre dengeli ve değişken olmak üzere alt kategorilere ayrılacaktır. Daha sonra Bölüm 2’de bu iki alt kategori, taşradaki 
kadının alışveriş merkezindeki kamusallığını da tarifleyecektir. 

Taşradaki kadının indirgenmiş kamusallığı, kendi tercihinden çok kendisine biçilen toplumsal rol ve atanmış sınırlamalar üzerinden şekillenir. 
Haliyle taşradaki kadının deneyimlediği kamusallığın derecesi de, mekansal sıkıştırma ve algısal kısıtlama dereceleriyle doğru orantılı olarak 
değişkenlik gösterir. Taşra şehirlerinde sokaklarda salınma veya ticari mekanlarda vakit geçirme, genel olarak indirgenmiş bir kamusallık 
üzerinden tariflenir. Açık ve heterojen bir kamusallığın izlerini gözlemleyebilmemiz ise ancak kamusal alanların/kamu mekanlarının kullanımı 
ve bilhassa alışveriş eyleminin şekillendirdiği alanlar/mekanlar sayesinde mümkün olur. Taşradaki kadınların, deneyimlediği kamusallığın 
derecesini genellikle kendisi belirleyebilen taşradaki erkekle görece denk konumlanabildiği en sivil mekan ise alışveriş mekanlarıdır. Çünkü 
kadına uygulanan mekansal sıkıştırmalar ve algısal kısıtlamalar, konu kendisinin, ailesinin, evinin eksik gediklerini giderme, onlara öteberi 
almaya geldiğinde azalmaya başlar. 

Taşradaki kadın, alışveriş mekanlarının sunduğu görece heterojen kamusallığı ise iki temel algısal senaryo eşliğinde deneyimler. Birincisi pazar 
yeri, süpermarket gibi bütüncül olarak gözlemlenebilen mekanlardaki algısal bağlamda dengeli bir kamusallık deneyimidir. İkincisi ise, çeşitli 
noktalarında farklı işlevdeki dükkanların konumlandığı çarşı ve sokak (cadde, bulvar gibi farklı ölçeklerdeki varyasyonları ile) benzeri alanlarda 
karşılaştığı algısal bağlamda değişken bir kamusallık deneyimidir. 

Üçüncü alt bölümde çalışma, sonraki bölüme hazırlık olması amacıyla birinci alt bölümdeki ele alış ölçeğine, yani metropol-taşra şehirleri 
karşılaştırmasına (ancak Türkiye özelinde) geri dönecektir. Üçüncü alt bölüm, görece heterojen bir kamusallık deneyimine fırsat tanıyan ve 
alışveriş eylemini kurumsallaşmış bir yapısallıkta sunan alışveriş merkezlerine odaklanacaktır. Değerlendirmesi ve eleştirisi genel olarak 
metropoldeki karşılıkları üzerinden gerçekleştirilen alışveriş merkezlerini ise, taşradaki algısı ve karşılıklarıyla karşılaştırmalı olarak irdeleyece-
ktir. Sosyolojik, ekonomik ve mekansal çıkarımlar sonucunda, taşradaki örneklerin (metropoldekilerin sınıf odaklı, indirgenmiş kamusallığın-
dan) daha heterojen bir kamusallık üretebileceğini maddeler halinde ortaya çıkaracaktır. 

Mekansal atmosferini kapitalist tüketim olgusunun şekillendirdiği alışveriş merkezleri, Türkiye’deki liberalleşme atılımlarının ürünü olarak 
80’ler sonu-90’lar başından itibaren öncelikle büyük metropollerde karşımıza çıkmaya, 2000’lerden itibaren ise metropol-taşra farketmeksizin 
durdurulamaz bir hızla tüm Türkiye’ye yayılmaya başlar. Taşra şehirleri ise sürece ikinci periyo�an itibaren (yani 2000’lerin başından bugün-
lere) gerçek anlamda dahil olur. Metropollerin belirli bölgelerinde alışveriş merkezleri doygunluğa ulaşmaya başladıktan sonra yatırımcılar için 
sıra taşraya gelir. Taşradaki birey de globalleşen dünya düzeni ve yaygınlaşan kitle iletişim araçlarıyla hem metropoldeki alışveriş merkezi 
olgusundan haberdar olur, hem de ‘kendilerinin ne eksiklerinin olduğu’ argümanı üzerinden algısal olarak kendilerini hazırlar. Bugünlere 
geldiğimizde ise, neredeyse tüm taşra şehirleri (il merkezleri ve ha�a irileşmiş ilçeler) nihayet kendi alışveriş merkezlerine kavuşur. 

Sonuç olarak, aslında metropol ve taşra şehirlerindeki alışveriş merkezlerinin gelişim süreçleri, mekansal içerikleri, bulundukları yerin gündelik 
hayatıyla etkileşimleri ve kullanıcılarına deneyimletebildikleri kamusallık dereceleri bakımından üre�ikleri sonuçlar birbirinden farklılaşmak-
tadır. Taşra şehirlerindeki alışveriş merkezlerine yönelik çıkarımlar da, genelleyici bir bakıştan ziyade taşradaki örneklere odaklanan bir 
değerlendirmeyle daha sağlıklı biçimde oluşturulabilir. Bölüm 1’in yer (taşra şehirleri), kullanıcı (kadınlar) ve program (alışveriş merkezi) odaklı 
irdelemeleri (üç alt bölümü), kamusallık olgusunu şekillendiren sacayaklarıdır. Bölüm 2 ise, sacayaklarının üzerinde yükselen görece heterojen 
kamusallıkları (ayrıca durumlara/koşullara göre değişen kamusallık dereceleri) ve bunların kategorik yakınlıklarını (dengeli ve değişken deney-
imlerden taşıdığı izleri) araştırma nesnesi haline getirecektir. Marc Auge’nin ‘yer olmayan’ kavramı aracılığında kurulan diyalektik ilişkiler de 
araştırmanın kuramsal açıdan zenginleşmesine katkı sunacaktır.

‘Alışveriş merkezi her ölçekteki şehir için jenerikleşen bir anlama ve bağlama sahiptir’, ‘Kadınların alışveriş merkeziyle ilişkisi doğrudan kapital-
ist bir tüketim olgusu üzerinden tanımlanır’ cümlelerini eşiğin dışında bırakacak çalışma, genelleyici ve önyargılı bakış açılarına saplanmayan 
bir alışveriş merkezi değerlendirmesinin mümkünatını araştıracaktır. Alışveriş merkezine yönelik bundan sonraki değerlendirmelerin, ‘taşra 
şehirlerinde metropolden ayrışan mekansal bir algıya sahip olduğunun’ ve ‘taşra kadınları için tüketimin yanında bir kamusallık deneyimi de 
içerdiğinin’ bilinciyle yapılması ise çalışmanın geleceğe yönelik hedefidir.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezi, Taşra, Mekansal Algı, Kadın, Kamusallık

Alışveriş Merkezinin Taşra Şehirlerindeki Mekansal Algısı: 
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Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 2014'te araştırma görevlisi olarak aynı kurumda göreve 
başladı. 2017'de, aynı zamanda İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Programı tarafından desteklen, 'Mimari Tasarımda Hayali Gelecek 
Kurguları: Bir Zamanlar Arası Söküm Denemesi’ başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Halen Mimari Tasarım Doktora 
Programı'na devam editemektedir. Bireysel ve grup olarak çeşitli mimari tasarım yarışmalarına katılmış ve ödüller almıştır: LIXIL 
Uluslararası Üniversiteleri Tasarım Yarışması, PAÜ Mimarlık Fakültesi, Gelibolu Tarihi Alanı – Yeni Şehitlik Tasarımları, Bornova 
Belediyesi, Archiprix Türkiye 2014 Bitirme Projeleri Yarışması ve 2. İstanbul Tasarım Bienali ‘Yeniden Kent’ Proje Fikir Yarışması. 
Aynı zamanda çeşitli uygulamaları da bulunmaktadır.



Toplumun bireylere kadın veya erkek olarak yüklediği sosyokültürel roller ve sorumluluklar (toplumsal cinsiyet) kırılganlıkları ar�ırmakta afet 
risklerini daha da yönetilemez hale getirmektedir. Mevcut olan kırılganlıklar ve sosyal zarargörebilirlikler bir afet durumunda müdahaleyi 
karmaşık hale getirmekte, iyileştirme-yeniden yapılandırmayı daha da zorlaştırmaktadır. Kentsel afete dirençlilik bakımından katılımcı afet risk 
yönetiminin yaygınlaştırılmasında kadınları afetlerde mağdur ve riskli gruplardan kabul etmek yerine kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi 
amaçlayan yaklaşımların daha başarılı olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada kadınların kapasitelerini göz önüne alan yaklaşımla afet risk 
yönetimi planlama çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi ve katılımcı mekansal planlama süreçlerine altlık oluşturacak stratejik eylemler 
tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afet, Dirençlilik, Kırılganlık, Planlama, Risk Azaltma

Kentsel Dirençlilik ve Kadın
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alanında ve afete dirençlilik bakımından kadın konulu çalışmalar sürdürmektedir.



Prof.Dr. Nilgün OKAY
İstanbul Teknik Üniversitesi, okayn@itu.edu.tr

İTÜ’de lisans öğreniminden sonra Kuzey Atlantik ve Kutup Denizleri’nde çalışan ilk Türk kadın araştırmacısı olarak doktorasını 
tamamlayan Prof. Dr. Nilgün Okay, İTÜ’de Afet Zarar Azaltma, Deprem Risk Yönetimi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi 
yüksek lisans dersleri vermektedir. İTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi kurucu üyesi Nilgün Okay akademik yaşamda, yerbilimleri 
alanında ve afete dirençlilik bakımından kadın konulu çalışmalar sürdürmektedir.

Barınma, afet sürecinde ortaya çıkan önemli problem alanlarından biridir. Afetin türü, büyüklüğü ve etkilediği coğrafyaya bağlı olarak acil 
barınmadan kalıcı konuta kadar uzanan, zamana yayılı çözüm gerekebilmektedir. Dünya doğal afet istatistikleri sel, aşırı yağış ve deprem 
nedeniyle milyonlarca kişinin yer değiştirdiğini veya tahliye edildiğini göstermektedir. Türkiye’de afet sonrası tahliye alanları mahalle ölçeğinde 
park, spor alanları benzeri alanların tahsis edildiği “toplanma alanı”, çadır veya konteyner benzeri yapılarda geçici barınmanın bölgesel olarak 
gerçekleşeceği “geçici barınma alanları” olarak iki şekilde tanımlanmaktadır. Tahliye alanı olabilmenin gerekleri mülkiyet, büyüklük, 
kullanılabilirlik, kapasite, altyapı, ulaşım, erişilebilirlik, güvenlik, çevre koruma gibi birçok parametre ile ölçülebilmektedir. Afet sonrası barınma 
problemine yönelik çözümlerde genel beklenti, yeterli kapalı yaşam alanı bulunması, temel aktivitelerin yapılabilirliği, kültürel olarak tanıdık 
malzeme ve çözüm geliştirilmesi, iklimsel uygunluk, içerisindeki eşyaların korunabilmesi, mülkiyeti, gelecek kullanıma uyumluluğu, güvenlik ve 
mahremiyet koşullarını sağlayabilmesi ve barınma alanının sağlık, eğitim, kültür ve iş alanlarına ulaşılabilirliğinin olmasıdır. Barınma genel 
yerleşim alanı erişilebilir ve düz olması, barınma üniteleri ve ortak kullanım alanına ulaşım yolları engellerden arındırılmış ve herkesin kolaylıkla 
kullanabileceği biçimde tanımlanmış olması erişilebilirliği etkilemektedir. Barınma ünitesine girişlerin herkes tarafından kolayca erişebileceği, 
gerekli yerlerinde korkuluk, rampa ve yeterli düzlük içermelidir. Ünite içi sirkülâsyonda temel konu kapı genişlikleri ve kolay fark edilebilmeyi 
sağlayan kontrast renklerin kullanılmasıdır. Bölgesel ekonominin, kültür ve alışkanlıkların dikkate alındığı geçici yerleşim fikri, geniş yelpazede-
ki kullanıcının ihtiyaçlarının karşılanabilirliğini ar�ıracaktır. Bunun yanında ev ve aile bakım sorumluluğunu üstlenen kadının bu süreci en 
uygun şekilde yürütmesinde uygun mekânsal düzenlemenin dikkate alınmış olması önemlidir.

Afet açısından toplulukların hassasiyetini temel olarak yaş, cinsiyet, ırk ve sosyoekonomik statüsü ortaya koymaktadır. Sosyal kırılganlığın 
belirlenmesine yönelik olarak aile tipi, sağlık olanaklarına erişim, gelir durumu, konut mülkiyeti, eğitim, sigorta, araç sahipliği konuların da 
dâhil edilmesi mümkündür. Yaş bağımlı grup olarak tanımlanan çocuklar ve ileri yaştaki nüfus, afet sürecinde diğer gruplara göre daha hassas-
tır. Bir başkasının asistanlığına ihtiyaç duyan yaş bağımlı nüfus grubunda hastalık, yatağa bağımlılık, özel gereksinim durumu hassasiyeti 
ar�ırıcı unsurlardır. Aile yapısı da afet karşısında kırılganlığı belirleyici ölçütlerden biridir. Tek ebeveynli çocuklu aileler afe�en en çok etkilenen 
grup olmaktadır. Aile tipi, afet anında hareket serbestliği açısından avantajlı olsa da ekonomik ve insan kaynakları gücü açısından sınırlıdır. 
Kadın birçok toplulukta öncelikle barınma ve temel ihtiyaçlarda özel yaşamın sorumlusu olması nedeniyle her şeyi daha kolay yüklenir veya 
kriz dönemlerinde daha kolay etkilenebilir özelliktedir. Kadın, hem bakım sorumluluğu rolü gereği, hem de sınırlı ekonomi içinde yaşam beceril-
eri nedeniyle tehlikeler karşısında genellikle daha kırılgan gruptadır. Geçici barınmanın sınırlı mekân koşulları, günlük ihtiyaçların gerçekleştir-
ilmesinde kadının rolünü ve sorumluluğunu ön plana çıkarmaktadır.

Çalışmada afet sonrası geçici barınma kapsamında erişilebilirlik fiziksel olarak dikkate alınmış ve barınma ünitesi ölçeğinde değerlendirilmiştir. 
Barınma sürecinde günlük yaşam gereksinimlerinin mekânsal olarak karşılanabilirliği araştırılan çalışmada Türkiye’de son yıllarda afet sonrası 
uygulanan “konteyner” tipi geçici barınma ünitesi kullanımı ele alınmıştır. Günlük yaşamın temel unsurları ve genellikle kadın tarafından 
üstlenilen iş ve işlemlerin barınma ünitesi içinde gerçekleştirilme süreci mekânsal düzenlemelerle doğrudan ilişkilidir. Araştırma sonuçları 
geçici barınmada temel ihtiyaçlarının karşılandığı mahallerin geliştirilmeye gerekli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Dirençlilik, Kırılganlık, Planlama, Risk Azaltma
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2016 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık tarihi, teorisi ve eleştirisi 
bölümünde yüksek lisansa başladı. Çalışma hayatı boyunca kadın olması, şantiye, ofis vb. alanlarda dezavatajı oldu ve kadın 
çalışmalarına başladı. Halen, kent ve kadın üzerine çalışmalar yapmaktadır.

“Bir araştırmaya göre kadınlar genellikle banyo küvetinde intihar ediyormuş. 
Ardında kalanlara temizliği kolay olsun diye herhalde”

(Murathan Mungan, Mutfak, Metis,2013)

Konfor, mahremiyet, aile, sıcak yuva, güven, düzen gibi kelimeler ‘ev’ için kullanılan kelimelerden ilk akla gelenler olmaktadır. Hayallerimizdeki 
evler, yaşadığımız evler, kurguladığımız evler de çoğunlukla kim olduğumuza dair bir yansıma vermektedir. Entelektüel kimliğimiz, sınıfsal 
farklılıklarımız, gündelik haya�a yaptıklarımız ve/veya yapmadıklarımız çoğunlukla burada ortaya çıkmaktadır. Tarih boyunca üzerine bunca 
anlam ve imge yüklenen evlerin içinde kadınlar olarak en çok zaman harcadığımız mutfak bölümünü başka yerlerden de okumak mümkün 
müdür? 

Ev metaforu içinde, kamusal alanlardan yine yüzyıllardır dışlanan kadın, ev içinin en çok kullanılan alanı olan mutfağa sıkıştırılmış, yeni bir 
iktidar alanı olarak benimsetilmiştir. Çocukluktan bugüne gerek yetiştirilme tarzlarımızla, gerek toplumda bize yüklenen ‘iyi bir anne’, ‘iyi bir 
kadın’ olmanın kuralı ev içinde çalışmak ve bunun yegane mekanı olarak da mutfakta ‘iyi aşçı’ olmaktan geçmekte olduğunu çoğu toplum 
benimsemiş ve empoze etmiştir. Toplumsal kabullerin şekillendirdiği cinsiyet ve mekânın karşılıklı ilişkisinden hareketle, objelerin ve mekân-
ların formlarının, kullanım pratikleri ya da toplumsal algıda konumlandırıldıkları yer doğrultusunda, dişil ya da eril kodlarla eşleştirildiğini 
görmekteyiz. Toplumsal olarak kamusal yaşam alanlarından çıkarılmaya çalışılan biz kadınlar, önce ev eksenine, sonra mutfak içine 
sıkıştırılmış, dolayısıyla da bu mekanlar bir iktidar aracına dönüştürülmüştür. Mutfakta başarılı olmayan kadınlar, eksik, maharetsiz atfedilm-
iş; mutfak, aile içindeki kadınlar arasında dahi savunulması gereken bir alan olmayı başarmıştır.

Toplumun hapse�iği mekan-cinsiyet özneliği çoğu zaman içselleştirilmiş, bir fenomen olarak her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu bildiride 
mutfak ve onunla özdeşleştirilen kadının internet, yazılı basın, reklam örnekleri incelenecektir. Reklamlardan edebiyata kadar farklı metin 
formlarında mutfak ekseninde kadın temsilinin varlığına bakılacak, bu mekânın ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin kamusal ve özel haya�a nerede 
durduğu tartışılacaktır. Görseller üzerinden de mutfak mekânının kadınla özdeşleştirilmesinin tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Mekân, Beden, Temsil

Evrim KURTAR



Tasarım disiplinlerinde, mesleki pratikle bağlantılı düşünme alışkanlıkları, sınırları kişiden kişiye değişen fiziksel bir çevrede gerçekleşir. 
Tasarımcı bu fiziksel çevrede her tür düşünceyi kendi düşün dünyasında yoğurur, kurgular ve bir sonuç ürün elde eder. Her disiplin bu sınırları 
aşıp kendi özelinde farklılaşmaya çalışır. Bu disiplinlerden biri olan mimarlık ise sonuç ürün olarak mekânı fiziksel gerçeklik bağlamında tanım-
lar. Bu tanımlı mekânın tasarımı, gerek kuramsal gerekse pratik düzlemin sağladıklarıyla birlikte tasarımcının algı, bilgi ve hayal dünyasında 
kimliklendirdiği yaratıcı verilerle şekillendirir. Toplumun oluşumuna ve biçimlenmesine katkıda bulunan mekân; bu süreç içerisinde kendi araç 
ve yöntemleriyle, ilk zamanlardan günümüze kadar toplumsal cinsiyet bağlamında kadın-erkek imgesinin anlatım yollarından biri olmaktadır. 

Bu ilişki içerisinde birey mekânı üretirken, aynı zamanda üre�iği gerçeklikten etkilendiği bir döngü içerisinde evrilmektedir. Evrensel anlamda 
büyük dönüşümlere yol açan bilişim teknolojileri, kadın-erkek kimliğinin oluşturduğu toplumsal düzen açısından belirleyici bir güç konumuna 
gelmiştir. Bu bağlamda güncel teknolojik imkanlar; toplumun algılarını, tercihlerini, hayat standartlarını ve bunların yanı sıra yeni medya 
düzeninin toplumsal biçimlerini belirlemiştir. İnsanlar artık bireysel ve sosyal ilişkilerini bu teknolojik düzen üzerinden kurar hale gelmiş, 
kendilerini ifade etmek üzere Facebook, Twi�er, Youtube gibi çok yüksek kullanıcı potansiyeline sahip çeşitli paylaşım platformlarını günlük 
rutininin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanır durumdadır. Bu durum, toplumsal cinsiyet özelinde ele alındığında, toplumun benzer bakış 
açıları altında imgeler yara�ığını gösterirken; kadın-erkek kimliği bağlamında bireyin mekân ile kurduğu metaforların sosyal medya özelinde 
de bilinçli bir şekilde işlendiği fikrinin doğmasına sebep olmaktadır. 

Sosyal paylaşım platformu veya sosyal medya olarak adlandırılan sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir 
araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi ar�ırması bakımından önem taşımaktadır (Bat ve diğerleri, 2010). Günümüzde bir alışkanlık haline 
gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine yanıt verirken; aynı zamanda yara�ığı imgelerle 
oluşturduğu sosyal kimlikler üzerinden toplumu yeniden şekillendirdiği açıktır.

Medya ve toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşim günümüz kadın imgesinin mekân içerisindeki temsilinin öngörüsüdür. Bu öngörüden yola 
çıkarak birbirleriyle karmaşık ilişkiler içerisinde bulunan ve birbirlerini besleyen bu iki alan arasındaki bağı, kadın kimliğinin topluma yansıması 
bakımından sosyal paylaşım platformlarından biri olan Youtube’da milyarlarca kez tıklanmış video klipler üzerinden yorumlayarak, bu ilişkiyi 
görme biçiminin üre�iği imgenin işaretine ne gibi pozitif veya negatif açılımlarla imkân verebileceği mekân kavramıyla ilişki kurularak tartışıla-
caktır.

Çalışmanın amacı, izleyici kitlenin cinsiyetine göre imgenin temsili bağlamında tamamlayıcı olabilecek bir kurgu olan mekânın anlamı üzerin-
den toplumsal cinsiyeti ele alarak ne tür mesleki fikir ve pratiklerin geliştirilmesine, ne şekillerde katkı yapacağını incelemektir. Bu çalışma, 
Youtube sayesinde daha çok görünür hale gelen ve farklı açılardan gösterilen kadın imgesinin mekanla ilintili olarak çok yönlü temsili için 
arakesit arayışıdır. Bu arakesit, kurgulanan mekânın duyumsal ve fiziksel yönden kullanıcıyla iletişime ve etkileşime geçebileceği en güncel 
ifade ortamlarından biri olan video kliplerdir. Çünkü video klipler, bir anlamda, düşler üretmekte ve bu düşleri toplumsal bağlamda kadın veya 
erkek imgeleri üzerinden mekân içerisinde herkes için görünür kılmaktadır. 

Çalışma kapsamında, aktif olarak kullanılan bu sosyal alan çerçevesinde, fenomen olmuş şarkıcıların milyarlarca kez tıklanmış, defalarca kez 
izlenmiş olan video klipleri yoluyla kadın imgesinin mekanla ilişkili olarak topluma nasıl gösterildiği üzerine odaklanacaktır. Kategori seçimi ve 
görüntüleme kısıtları üzerinden Youtube filtresi kullanılarak çalışma örneklemi oluşturulmuştur. Bu bağlamda, dijital çağda, görüntü ve işitim 
diline dönüştürülmüş mekanlar ve bu yolla gösterilen kadın imgesi arasındaki ilişki, video kliplerdeki temsilleri üzerinden örneklenerek 
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Mekân, Beden, Temsil

Sosyal Medya ve Toplumsal Cinsiyet Arakesitinde Kadın İmgesinin Mekân İçindeki Temsili
Ceren KOÇ SAĞLAM
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Ceren KOÇ SAĞLAM
Marmara Üniversitesi, cerenkoc13@gmail.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2011 yılına Politecnico di Milano Facolta del 
Design'de iç mimari tasarım alanında master programına katıldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümünde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Çalışmaları, mekan ve gerçeklik, 3d printing teknolojileri ile tasarım, iç 
mimarlık eğitimi ve mobilya tasarımı konularına yoğunlaşmıştır.
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Yağmur YILDIRIM
Kadir Has Üniversitesi, yagmuryildirim@yandex.com

1989 İzmir doğumlu, mimar. Açık Radyo'da ha�alık yayımlanan Açık Mimarlık programını hazırlayıp sunuyor, iki ayda bir yayımla-
nan mimarlık dergisi Natura'nın editör ekibinde. Arredamento Mimarlık, Milliyet Kitap, Milliyet Sanat, Mimarizm, Mimarlık, T24, 
XXI gibi çeşitli yayınlarda mimarlık ve çağdaş sanat üzerine yazıları yayımlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu, 
Kadir Has Üniversitesi'nde Mimarlık ve Kent Çalışmaları yüksek lisans programında toplumsal cinsiyet ve mekânsal pratikler 
üzerine tez çalışmalarını sürdürüyor. Mekân, toplumsal cinsiyet ve feminizm üzerine yayımlanmış yazıları ve 2014-2016 yılları 
arasında Açık Mimarlık’ta yayımlamış program serisi bulunuyor.

Osmanlı’nın “ilk feminist dergisi” Kadınlar Dünyası, hem kadınların yirminci yüzyıl başındaki kent hayatına dair bilgi edinmek hem de dönemin 
kadın hakları mücadelesinin gündemini izlemek için eşsiz bir kaynak. Kadınlar Dünyası’nın okuyucu mektuplarına geniş yer ayırması, bu 
gündemi çok farklı seslerden takip etmeyi olanaklı kılmakta. Bugün tüm kopyaları Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivinde 
bulunan Kadınlar Dünyası’nın ilk 100 sayısı, 2009 yılında Latin harflerine çevrilerek, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafın-
dan iki cilt olarak yayımlanmıştır. Böylece, Kadınlar Dünyası üzerine araştırma yapmak kolaylaşmıştır. 2019 yılında ise, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın “Kadınların Belleği Dizisi 30. Yıl Projesi” kapsamında Osmanlı döneminden 32 dergi daha Latin harfler-
ine çevrilerek yayımlanmıştır. Bu dergiler arasında, Kadınlar Dünyası’nın yaratıcısı Ulviye Mevlan’ın eşi olan gazeteci Mevlanzade Rıfat’ın kadın 
mücadelesine destek vermek için çıkardığı ve 1913 yılında bir sayı yayımlanan “Erkekler Dünyası” da yer almaktadır. Erkekler Dünyası, 
kadınların toplumsal hayata katılmasını desteklemek ve “erkekler dünyası ile kadınlar dünyasını bir ‘insanlık dünyası’nda birleştirmek” amacını 
taşımaktadır. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivine dikkat çekme ve vakıf tarafından 2019 yılında yayımlanan eserleri gündeme taşıma 
amacı güden bu çalışma, modernleşme, kent ve toplumsal yaşam bağlamlarında Kadınlar Dünyası ve Erkekler Dünyası’na birlikte bakmayı 
amaçlıyor. Kadınlar Dünyası’nın yaratıcısı Ulviye Mevlan tarafından kurulan Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin programının 
duyurulduğu 55. sayıyı kapsayacak şekilde, çalışmada Kadınlar Dünyası’nın 51.-100. sayıları ve Erkekler Dünyası incelenecektir. Cemiyetin üç 
temel mücadele alanı olarak belirtilen, kadınların ev dışındaki giyimi, çalışma hayatı ve eğitim konuları, Kadınlar Dünyası’nda ve Erkekler 
Dünyası'nda yayımlanan yazılar üzerinden tartışılacaktır.

Kadınlar Dünyası, 4 Nisan 1913 ile 1921 tarihleri arasında, ilk 100 sayısı günlük, sonraki sayıları ha�alık olarak yayımlanmıştır. Bağımsız ve 
dayanışmacı kadın mücadelesinin Osmanlı’daki öncü örneği olan dergi, yalnız kadın yazarlara açık olması ve okurlarından gelen mektuplara 
geniş yer ayırması ile dikkat çekicidir. Derginin yazarları arasında İstanbul’dan kadınların yanı sıra, Konya, Ceyhan, Adana gibi farklı bölgele-
rden kadınlar, Rum kadınlar da bulunur. Türkçe bilmeyen kadınların pazartesi ve perşembe günleri saat 16.00’da derginin yazıhanesine gelebi-
leceklerine dair farklı dilde ilanlar yayımlaması, Kadınlar Dünyası’nın her mille�en kadına ulaşma çabasının göstergesidir. Yayımlanan yazıların 
birbirinden oldukça farklı üsluplarda oluşu, derginin çeşitli toplumsal kesimlerden kadınlarca takip edildiğine işaret eder. 

“Kadınlar, kadınlar!... Hürriyeti erkeklerimize vermediler, onlar cebren aldılar. Hak verilmez alınır, diyorlar. Biz kadınlar da hukuk-ı tabiiye ve 
medeniyemizi isteyelim, vermezlerse biz de cebren alalım! Yaşasın Hürriyet!” (Kadınlar Dünyası imzasıyla, 10 Temmuz lyd-ı Ekber-i Hürriye�ir, 
Numara 98, 10 Temmuz 1329, Demircioğlu, Tülay Gençtürk ve Fatma Büyükkarcı Yılmaz (2009) içinde, s. 494-495.) Kadınlar Dünyası, millet, 
din, toplumsal statü ayrımı yapmaksızın her kadının hakkını gözeten bir “kadın inkılabı”nı savunur; döneminin, özellikle Balkan Savaşlarının 
tetiklediği milliyetçi ortamı göz önüne alındığında bu ilkenin önemi anlaşılabilir. Kadınlar Dünyası erkeklerin dahil olmadığı, kadınların birlikte 
gerçekleştireceği bir kadın devrimini savunmuş, bunun bir parçası olarak da sayfalarını yalnız kadın yazarlara açma ilkesini benimsemiştir. 
Kadınlar Dünyası, “hukuk-i nisvan”ın [kadın hakları] yanı sıra, “feminizm” kelimesini de kullanır ve feminizme dair tartışmalara geniş yer verir. 
Gelen okuyucu mektupları, benimsenecek “feminist yöntem”e dair geniş gündem yaratır; şiddete başvurmadan, bilinç yükseltme yoluyla 
çalışılması savunulur.

Dergide ağırlık verilen konular kadınların toplumsal haya�a görünürlüğü, çalışma hayatına katılma, ev dışında giyime dair kuralların yeniden 
düzenlenmesi, kız çocuklarının eğitiminin iyileştirilmesi, kadınlara yükseköğrenim sağlanması, görücü usulü ile evliliklerin engellenmesi, ailenin 
iyileştirilmesidir. 

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren hızla yaygınlaşan, modernleşmenin getirdiği yeni kent ve toplum yapısı, “Batılı” yaşam biçiminin benimsen-
mesi, sanayileşmenin getirdiği yeni maddi kültür ve tüketim örüntüleri gibi olgular, Osmanlı’da ailenin ve toplumsal hayatın geleneksel 
anlayıştan uzaklaşarak yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştu. Öte yandan, İkinci Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamında, “siyasî inkılab”ı 
izleyecek bir “içtimaî inkılab” isteniyordu; bu da öncelikle “yeni hayat”ı gerektiriyordu. “Yeni hayat”, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel 
dönüşümleri kapsıyordu. “Yeni hayat”a göre geleneksel yaşam biçimleri bırakılmalı, dış dünyaya açılmalı, toplumsallaşmalı, özgürlükler 
genişletilmeliydi. “Yeni hayat”ta kadın, evini bırakıp sokağa çıkmalıydı. Öte yandan, devam eden savaşlar ve seferberlik nedeniyle erkeklerin 
askere alınması, kadınların daha önce “erkeklerin alanı” olan çalışma sahalarına girmesinin yolunu açacak, bu da kadının konumunu ve aile 
yapısını kaçınılmaz olarak değiştirecekti. 

Kadınlar Dünyası’nda kadınlar, yaşadıkları toplumu ve bu toplumdaki konumlarını sorgulamış, kendilerini kısıtlayan eşitsizliklere ve 
geleneklere karşı mücadele etmiş, İkinci Meşrutiyet döneminin özgürlüklerinden faydalanmayı talep etmişlerdir. Modernleşmenin getirdiği 
yeni kent yaşamında hayatlarını “yeni”leştirmek için çalışmış, bu çabayı örgütlü bir kadın hareketine dönüştürmüşlerdir. Aileye, çalışma hayatı-
na, hukuka, eğitime, toplumsal hayatın her alanına sirayet edecek bir “kadın inkılabı”nı savunmuştur. Bu inkılabın aracı olarak, Osmanlı’nın “ilk 
feminist dergisi” Kadınlar Dünyası, hem kadınların yirminci yüzyıl başındaki kent hayatına dair bilgi edinmek hem de dönemin kadın hakları 
mücadelesinin gündemini izlemek için eşsiz bir kaynak.

Anahtar Kelimeler: Kent, Toplumsal Hayat, Feminizm, Modernleşme, Tarih, Kadın Hareketi
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Göçte Kadın BAUMUS Panelinde göçte kadın başlığı göçmen kadınının mekan ile ilişkisi ve mekanı dönüştürmeye 
yönelik mücadelesi işlenecek. Bu panel göçmen kadının farklı hallerini farklı disiplinler ve farklı bilgi birikim 
mekanizmalarıyla açıklamayı amaçlar. Akademik bilginin yanı sıra gazetecinin ve sivil toplumun bilgisini göz ardı 
etmemeyi deneyen Göçte Kadın paneli, öznenin kendisinin hem dolaylı hem de dolaysız deneyim paylaşımını önems-
er. Göçte Kadın paneli, hem göçmen kadınları pasif ve edilgen bir halden ziyade hem göçmenliğin hem de kadınlığın 
kesişimselliğinde aktif etken bir aktör olarak değerlendirir, hem de kesişimselliğin ışığında “göçmen-olmayan” ve 
“kadın-olmayan” özneler ile ilişkiler ve karşılaşmalar üzerinden tartışır. Bu panelde öncellikle Didem Kılıçkıran’ın 
sunumuyla konut mekanları üzerinden göçmen kadının deneyimi ve kimlik okumasını değerlendireceğiz. Ardından 
Emel Coşkun Türkiye göç rejimi içinde kağıtsız göçmen kadın hallerini anlatacak. Daha sonra, Elvira Budaichieva bir 
göçmen kadın gazeteci gözüyle bu bağlamda gördüklerini aktaracak. Son olarak, göçmen kadına dair sosyal hareke-
tin içinden Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu deneyim paylaşımında bulunacak.

Konuşmacılar:
Göçmen Kadın ve "Ev"
Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN

Türkiye Göç Rejiminde Kağıtsız Göçmen Kadınlar
Doç. Dr. Emel COŞKUN

Bir Göçmen Kadın Gazetecinin Bakış Açısından Türkiye'deki Orta Asyalı Göçmen Kadınların Sorunları
Elvira BUDAICHIEVA

Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu Deneyim Paylaşımı
Pelin ÇAKIR

Göçte Kadın Paneli
BAUMUS’un Katkılarıyla
Moderatör: Doç. Dr. Ulaş SUNATA ÖZDEMİR
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Pelin ÇAKIR
Sınır Tanımayan Kadınlar

Türkiye’de yaşayan göçmen ve sığınmacı kadınların uğradığı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti görünür kılmak ve bu 
alanda politika üretmek amacıyla 2012 yılından itibaren bir ağ olarak faaliyet göstermektedir.

Elvira BUDAICHIEVA
Aza�yk Radyosu Türkiye Muhabiri, elvirarts@gmail.com

Kırgızistanlı gazeteci. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim fakültesi mezunu. 2005'te Yeditepe Üniversitesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü'de burslu yüksek lisansını tamamladı. Son on yıldır çeşitli uluslararası haber ajanslarının freelance 
muhabiri olarak, 2015'ten itibaren ise Kırgızistan'a yayın yapan Aza�yk radyosunun Türkiye muhabiri olarak çalışmaktadır. İnsan 
hakları, göçmen hakları, insan ticareti ve fuhuş konulu yüzlerce radyo programı, televizyon programı ve makale yayınlamıştır. Evli 
ve üç çocuk annesidir.

Doç. Dr. Emel COŞKUN
Düzce Üniversitesi, emelcoskun1@gmail.com

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, göç ve mülteci politikaları ve mültecilerle 
sosyal hizmet alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Toplumsal cinsiyet ve göç, kadın ticareti, kağıtsız göçmen 
kadınların işgücüne katılımı, Türkiye’nin sığınma rejimi, göç politikaları ve sosyal politika alanında araştırma ve çalışmaları bulun-
maktadır. Ayrıca Sınır Tanımayan Kadınlar Göçmen Kadınlarla Dayanışma grubu üyesidir.

Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN
Kadir Has Üniversitesi, dkilickiran@khas.edu.tr

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini 
ise The Bartle� School of Graduate Studies (UCL) den aldı. Doktora çalışması sırasında, 2002-2003 yıllarında The Bartle� UCL’de 
çeşitli araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldı. 2011’de Kadir Has Üniversitesi’ne katılmadan önce ODTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde mimari tasarım ve araştırma stüdyolarında öğretim yaptı. Kadir Has 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyolarının yürütücülüğünü üstlenmenin yanı sıra ev ve 
konut üzerine kuramsal içerikli bir ders vermekte , yüksek lisans düzeyinde de mimarlık söylem ve kuramları, toplumsal mekân 
kuramları ve toplumsal cinsiyet ve mekân üzerine dersler yürütmektedir. Mekânı, mimarlık, beşeri coğrafya, kültürel antropoloji, 
maddi kültür çalışmaları, feminist çalışmalar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları perspektiflerinden bakarak anlamayı hedefleyen 
çok-disiplinli araştırmalarla ilgilenen Kılıçkıran, “İstanbul’da Avrupalı Kadın ve ‘Ev’: Konut Mekânları Üzerinden bir Kimlik 
Okuması” başlıklı TÜBITAK destekli araştırma projesini 2016’da tamamlamış, bu proje dışında, TU Berlin’de yürütülen ve sonuçları 
2016’da Salt Galata’da sergilenen “Migrating Architecture” başlıklı projenin akademik danışma kurulu üyeliğini ve Dr. Billur 
Dokur’un "İstanbul'da Gezgin Göçmen Mutfakları: Yerel ve Küresel Kimliklerin Yemek Yolları Üzerinden Okunması" başlıklı, yine 
TÜBİTAK tarafından desteklenen doktora sonrası araştırma projesinin akademik danışmanlığını yürütmüştür. Çalışmaları ulusal 
ve uluslararası dergi ve kitaplarda yer alan Kılıçkıran, C. Alegria ve C. Hadrell ile “Space and Place: Exploring Critical Issues” 
(Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013) başlıklı kitabı derlemiş ve Ali Cengizkan ile “Yerin Sesi”ni (Ankara: Arkadaş Kitabevi, 2009) 
kaleme almıştır.

Doç. Dr. Ulaş SUNATA ÖZDEMİR
Bahçeşehir Üniversitesi, BAUMUS, ulas.sunata@eas.bau.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladıktan sonra Sosyoloji alanında 
doktora yeterliliğini aldı. Göç alanındaki araştırmaları nedeniyle Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar 
Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı gibi önemli burs ödülleriyle sosyoloji doktora çalışmasını Osna-
brück Üniversitesi’nde 2010 yılında bitirdi. Yaklaşık on yıldır Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tam zamanlı öğretim 
üyesi olan Sunata göç ve diaspora çalışmalarıyla akademide özel bir yere sahiptir. Almanya’da yayınlanmış iki kitabının yanı sıra 
göç, küreselleşme, diaspora, şehirleşme ve toplumsal cinsiyet alanlarında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi bulunmak-
tadır. Türkiye’deki diasporalar başlıklı kapsamlı bir proje yürütmüştür. Son yıllarda Çerkes diasporası ve Suriyeli mülteciler 
konuları ile ilgilenmektedir. Ayrıca uluslararası emek göçü, beyin göçü, mülteci eğitimi, göçte sivil toplumun rolü gibi başlıklarda 
saha çalışmaları yapmaktadır. Göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendiren ve disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını 
daha güçlendirmek adına Sunata, 2014 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’nin (BAUMUS) 
direktörlüğünü yapmaktadır.
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Odalık Bedeni Üzerinden Sosyo-Mekansal Teşhir
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Geleneksel mekân anlatılarını sosyal ve politik ilişkiler üzerinden tartışmaya açan araştırma ve tasarım projeleri üreten bir 
mimardır. Öznal’ın projeleri geleneksel mimarlık pratiğinde görünmez kılınan meseleleri kurgusal mekanlara taşıyarak polemik 
yaratmayı amaçlar. Başarı bursuyla okuduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Future 
Anectodes İstanbul tasarım stüdyosuyla birlikte Van Abbemuseum’ın koleksiyon sergisinin tasarım projesinde yer aldı. Yüksek 
lisansını Columbia Üniversitesi’nde MS. Advanced Architectural Design programından onur derecesiyle mezun olarak tamamladı. 
Şu anda Columbia Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına, Solomonoff Architecture Studio’da mimarlık pratiğine devam etmek-
tedir. Öznal’ın New York ve İstanbul arasında devam e�irdiği araştırma pratiği güncel mimarlığın politikayla ilişkisi ve toplumsal 
cinsiyet araştırmalarını kapsamaktadır.

Bildiri, beden-mekân-politika ilişkileri bağlamında hassas bir noktada konumlanan ‘odalık’ kavramı üzerinedir. Odalık, 19. yüzyılda yanlış 
yorumlamalarla bulanıklaştırılmış, adı cinsel ve mekansal olarak yüklü, kadın kölelere verilen bir ünvandır. Osmanlı İmparatorluğu'nda cinsel 
kölelik emperyal yönetimin ve elit kesimin çoğalmasının kritik bir parçasıyken, Türkiye'de odalık kavramı üzerinden sınırlı araştırma üretilmiş 
olması şaşırtıcıdır.  Bunun aksine, Batı’da odalık, bağlamından koparılıp çeşitli amaçlarla fetiş objesi haline getirilmiş ve mistik bedeni etrafın-
da farklı bir söylem şekillenmiştir. Birçok Avrupalı sanatçı ve yazar hiç bulunamadıkları mahrem alanı (harem) ve hiç görmedikleri bedeni 
(odalık) tekrar tekrar resmederek spekülasyon ve fantaziye dayalı tarihi belgeler üretmiştir. Batı, gerçeği bir düzleme indirgemeye çalışırken, 
Doğu gerçeğin ötesinde çok boyutlu bir simgeye dönüştürmeyi amaçlamıştır ve değişken temsiliyetler ve sınırlar içerisinde gerçek bastırılmıştır. 
Odalığın susturulmuş vücudu, birbiriyle çelişen imgelemler arasında kaybolan bir gizem olarak kalmamalıdır. Var olan odalık temsillerini bütün 
çelişkileriyle ortaya koymak ve paradoksal olarak tarihseleşmiş kurgusal fikirleri açığa çıkarmak onu inşa edilen rollerinden kurtarmak için ilk 
adımdır. Odalık bugün dahi kendine yeni çarpık anlatı katmanları eklemeye devam ederken, onu önce kendi bedeninden, sonra odasından, 
daha sonra din, güç dengeleri, gelenek ve üzerinde üretilen politikanın hapsinden kurtarmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Odalık, Kadın Rolleri, Beden Temsilleri, Kadın ve Toplum

Seda ÖZNAL



Bu çalışmada, mekan kuramlarıyla paralel olarak feminist okumaların yara�ığı potansiyeller açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Deleuze ve 
Gua�ari’nin kadın-oluş kavramı ile birlikte Irigaray’ın cinsiyetli özne olarak kadın okuması, mimarlık disiplinindeki kartezyen düşünüşle 
mücadele noktasındaki cepheleri belirginleştirir. Mimari tasarım ve kuramda, kadın-oluş kavramının tartışılması, hem cinsiyet ve mekan, hem 
de deneyim ve fikir ekseninde potansiyelli bölgeler barındırmaktadır. Biyolojik belirlenimci bir kadın inşasından farklı olarak, kadın-oluş’un öne 
çıkarılması, diğer oluşlara da referans vermesi açısından önemlidir. Aynı zamanda bu kavram diğer azınlıklar açısından arabulucu görevi de 
yapabilir. Deleuze ve Gua�ari’nin çizdiği genel tablo özelinde kadın-oluş kavramı, norm-dışı ve nitelik olarak minör bir noktadadır. 
Post-yapısalcılık ile birlikte bu düşünüş şekli, kadın ve erkek kavramlarını toplumsal cinsiyet içinde ifade eden basit bir ikilikten ziyade, 
karmaşık bir ilişkiyi göstermektedir. Bu ikili ayrımı dışlayan üçüncü bir alternatif, bizi mimari tasarım ve kuram içerisinde başka bir olanağa 
götürecektir. 

Kadın-oluş kavramını temellendirmek ve sürdürmek için öncelikle baskın mimarlık disiplinindeki normatif değerler sisteminin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu noktada, Haraway’in kısmi konumlanış fikri norma karşı türe�iği konumlanma biçimidir. Haraway, kısmi konumlanmanın 
feminist nesnellik için en olanaklı ve beklenmedik sonuçları ortaya çıkardığını söyler. Dolayısıyla izini süreceğimiz kısmi konumlar, aynı zaman-
da bir harekete ve akışa da işaret eder. Kartezyen düşünme sistemi içerisinde kalmış disipliner oluşumlar, kadın-oluş ile birlikte statik halden 
akışkan bir hale geçer. Normu oluşturan öğeler kendi öklidyen mekanını genel-geçerleştirilmiş öğelerle dayatırken, kadın-oluşun getirdiği 
cinsiyetli mekan kendi arzu akışlarını engellemeyen göçebe mekanını oluşturur. Bununla birlikte, Irigaray’ın kadın ile eşleştirdiği mağaralar, 
-yalnızca analojik olarak değil, aynı zamanda bir mesken olarak da- akıldışı ve ölçülemez özellikleri sayesinde öklidyen mekandan ve geometrik 
sistemden ayrılırak göçebe mekanın ortamını oluşturur. Bu mağaraların Hakim Bey’in T.A.Z. kitabından referansla, harita ile karşılaştırılması 
açıklayıcı olacaktır. Mağaralar, haritanın ölçeklendirilmiş ızgaraları arasında gizlenmiş/katlanmış/ölçek çubuğundan paçayı sıyırmış cinsiyetli 
mekanlardır.

Çalışmanın son kısmında, şimdiye kadar izini sürdüğüm kadın-oluş kavramı ve göçebe mekan okumasını, Irigaray’ın kendi cinsel organına 
dokunmak üzerine kurduğu erkek-kadın ikiliğini, kadının hem iç hem de dış katmanlı ve kıvrımlı oluşu üzerine sürdürmek anlamlı olabilir. İç-dış 
ilişkisi kadın-oluşun mekansal potansiyelleri açısından önemli bir yere sahiptir. Bu ilişkiyi hem felsefi, hem de mekansal açılım olarak Möbius 
şeridi ve Evi üzerinden sürdüreceğim. Möbius şeridinin tek yüzeyli, aynı anda iç ve dış olma özelliğinin mekan üzerindeki düşünce potansiyell-
erini ve virtüelliğini, Möbius Evi üzerinden okumaya çalışacağım. Bu okumada virtüel kavramı ile birlikte Irigaray’ın bahsini yaptığı akışkanlık 
kavramı kadın-oluş ile birlikte Mobius Evi için kavram setini oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadın-Oluş, Göçebe, Akışkan, Mekân

Kadın-Oluşun Mekansal Potansiyelleri
Armağan GÜLHAŞ
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İstanbul Teknik Üniversitesi, armagan.gulhas@gmail.com

2013’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı İç Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. Bu süreçte sanat, felsefe ve 
mimarlık arakesitinde çeşitli üretimlerde ve katılımlarda bulundu. Lisans sonrası ara vermeden devam e�iği İTÜ Mimari Tasarım 
Yüksek Lisans programında Doç. Dr. Aslıhan Şenel ile birlikte tez çalışmalarını sürdürmektedir. 2 sene boyunca içinde olduğu iç 
mimarlık pratiğinden sonra, araştırma görevlisi olarak kabul olduğu İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümünde kısa zaman sonra çalışmaya başlayacaktır.
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1996 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 
üçüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Mekanı ve konutu makine, mekanik ilişkiler ve makinenin yara�ığı dünyanın estetik değerleri üzerinden kurgulayan modernizm, fütürizm ve 
makine-mekan geleneğinin varisleri eril ve cinsiyetçi değerleri temel alan bir mimarlık/dünya tariflemektedir. Kendilerini bu değerlerin karşısı-
na koyan sürrealistler de ana rahmi-yuva talebinde bulunurken hala konut-kadın ilişkisini ancak doğurganlık-analık-döllenebilme’yle kurmak-
tadır. Mekânın materyal özelliklerinin biyolojik cinsiyetlerle eşleştirilmesi; birtakım fiziksel/mekanik özelliklerin kadın yahut erkek bedeniyle 
doğrudan ilintili görülmesi, toplumsal cinsiyet normlarınının tekrar tekrar üretiliyor olduğu anlamına gelir. Makine, insan ve mekân ilişkisinin 
toplumsal cinsiyet perspektifiyle tekrar ele alınması bu nedenle elzemdir, mekanla kurulan ilişki sadece tanımlanmış cinsiyet normlarını değil, 
bütün çoğullukları içine almalıdır. Bu bağlamda insan-makine melezi siborg (siber organizma) ve yumuşak makineler yirminci yüzyılın eril 
makine-mekân geleneğini tekrar düşünmek ve dönüştürmek için potansiyeli yüksek bir araç olabilir. Bu, mekânı cinsiyetsizleştirme yönünde 
bir çaba olmaktan ziyade toplumsal cinsiyet perspektifi içerisinde çoklukları içeren bir mimari dünya yaratma anlayışıdır. 
Rasyonel, öngörülebilir, renksiz, sert, soğuk, güçlü, hızlı, tıkır tıkır işleyen makine ve beraberinde getirdiği sanayi dünyası, Le Corbusier ve 
Filippo Tomasso Marine�i başta olmak üzere modernist ve fütüristler tarafından yüceltilen erkeğe ait bir düş. Hızı yaratan, gökdelenleri diken, 
kavgacı bir dünya. Bu dünyanın övülen sıfatları, kadına atfedilen sıfatları dışlamakta; rasyonel olmayan, keyfi, renkli, yumuşak, sıcak, zayıf ve 
ağır. Dişil konut bu perspekti�e çirkin, verimsiz, çürümüştür; eril değerlerle ıslah ve sterilize edilmelidir; renksizleştirilmeli, makineleştirilmelidir 
(Corbusier, 1999). Ve ha�a kadına karşı nefret yüceltilmeli, feminizm yerle bir edilmelidir (Marine�i, 1909). Öte yandan bu steril duruş 
karşısında da yine Tristan Tzara, Roberto Ma�a ve Salvador Dali’nin Freudyen rahim mekana övgüleri’ni; mekana kadın’ı değil, ancak kadının 
döllenebilme ve doğurma yetisini koyan sürrealistleri buluyoruz (Altınyıldız Artun, 2014). Sıcak, karanlık, amorf, organik, loş mekânlar. 

Bu geleneklerin miraslarını iki koldan seyretmek mümkün, bir tara�a Archigram’ın makine ütopyaları, Lebbeus Woods ve Bryan Cantley’nin 
teknomorfik makine mimarlıkları ve Daniel Libeskind’in okuma, yazma ve hafıza makineleri; diğer tara�a Frederick Kiesler’in rahim kozmos 
mekânları. Bu dünyaların merkezinde hala beyaz heteroseksüel erkeği ve onun arzularını buluyoruz. 

Günümüzde yumuşak robotik, biyonik mühendislik, yumuşak polimerler, kimya ve yazılım (so�ware) makineyi yumuşatmış, ‘yumuşak 
makine’yi yaratmıştır (Wihart, 2015). Yumuşak makineler esnek, şekil değiştirebilen, basınç altında deforme olan makinelerdir. Esnek matery-
allerden oluşabileceği gibi hareket, çalışma prensipleri de yumuşak prensiplerdir; bunlar fiziksel adaptasyona sahip, pasif sistemlerdir. Pasiflik 
ve yumuşaklık artık kadına dair ya da rahim, meme, karın, kalça gibi yumuşak beden parçalarıyla ilintili değil; fiziksel ve kavramsal potansiyell-
eri üzerlerinden okunmalıdır. 

Modernizmin kadın bedenini ve dişil değerleri dışlayan makine mimarlığı; sürrealizmin kadın bedenini ancak doğurganlık üzerinden işleyen 
organik, ana rahmi mekânları, öncelikle toplumsal cinsiyeti iki adetle sınırlamakta ve kabul edilmiş toplumsal cinsiyet normlarını tekrar 
üretmektedir. Yakın dönemde siborg ve yumuşak makine bizi bu düalizmin dışında bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. İnsan-makine melezi 
siborg ve yumuşamış makine sıcak ve soğuktur, renkli ve renksizdir, cinsiyetizdir, sabit bir kimliği yoktur, ‘öteki’dir; böylece bütün ilişkisel 
potansiyelleri içine alır. İnsan makine birlikteliğinin tanımı ve böylece mimarlık-insan-makine birlikteliğinin dinamikleri de değişmektedir. Omar 
Khan’ın çevreye duyarlı kolonları Open Columns (2007), Philip Beesley’nin Hylozoic Ground (2010) projesi, Michael Wihart’ın tasarladığı 
pnömorfikler ve yumuşak makineler bu yeni dinamiklerin mimari potansiyellerini araştıran örneklerdir. Yumuşak makinenin ve siborgun 
mekânsal kurgu elemanı olarak kullanılması bir dişilleştirme yolu değildir. Bu yeni mimari tasarısı, yeni mimarlık düşü makine-mimarlıkların, 
rahim-mimarlıkların düalist anlayışının ötesinde, kabul görmüş toplumsal cinsiyet rolleriyle sınırlı kalmayan mimarlıklar inşa etmede kullanışlı 
araçlar olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Makine, Siborg, Eril Mimarlık, Modernizm, Sürrealizm

Siborg ve Yumuşak Makine Mimarlığı: 
20. Yüzyılın Makine-Mekân ve Rahim-Mekân Kurgularına Feminist Bir Alternatif
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Feminizmin tarihsel süreci, 19. yüzyılından 21. yüzyıla kadarki dönemi kapsamakta ve üç dalgaya ayrılmaktadır. Bu feminist dalgalarda 
kadınlar, evrensel ve bireysel olarak meşru haklarını elde etmek için mücadele etmişler, birtakım dogmaları reddedip iş gücünde daha büyük 
katılım göstermişlerdir. Bu mücadeleler içerisinde kadınlar, eylemsel ve fikri yapılarını çeşitli ideolojilerden, farklı algı ve anlayışlardan ve 
kuramlardan faydalanarak şekillendirmişlerdir. Bunun sonucu olarak, farklı feminist yaklaşımlar ortaya çıkmış ve uluslararası ilişkiler disiplini 
içerisinde teorik bakımından katkı sağlayacak şekilde yer almıştır. 

Günümüzde kent, kadının yaşam alanını ev ve ev içi ile özdeşleştirirken erkekleri daha gündelik pratikler içinde toplumsal yaşamın farklı 
alanlarına yönlendirmiştir. Özel hayat dediğimiz kavramın politik boyutları, evlilikte, mutfakta, iş yerinde ve çocuklarla ilgili tüm meselelerde 
kadının hayatını tamamen şekillendirmiştir. Evdeki kadının yeri çoğu ülkede mimari tasarım ve kent planlamasının en önemli prensiplerinden 
biri olmuştur. Ev kadınları için tasarlanmış konutlar, mahalleler ve şehirler kadınları ekonomik, fiziksel ve sosyal olarak kısıtlamıştır. Toplumsal-
laşma, istihdam, eğitim ve siyasi alanda kadın erkek arasındaki mekansal ayrışmalar ve eşitsizlikler önemli bir toplumsal problem olarak 
değerlendirilmelidir.  

Kadın hareketinin son 15 yıl içerisinde yeniden ortaya çıkması, kamusal ve özel alanlarda görülen bu ayrışmalardaki rehabilitasyonlara olan 
ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma kadınların kentsel mekanlara ve kurumlara erişimde deneyimledikleri cinsiyete dayalı ve cinsiye-
tle iç içe geçmiş demografik, kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıkları kapsayan eşitsizlikleri ve engelleri araştırarak feminist ve radikal kent 
kuramları ışığında, feminist bir kente ilişkin olası kamusal ve özel alan senaryolarını ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Mekân, Toplumsal Cinsiyet

Feminist Bir Düzende Kente ilişkin Olası Kamusal ve Özel Alan Senaryoları 
Serap TOKGÖZ
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1992 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa'da Fatih Anadolu Lisesi’nde tamamladı.2017 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Toplumsal cinsiyet ve kentsel mekan konularına ilgi duymakta ve araştırmalar 
yapmaktadır. Halen mimar olarak çalışmaktadır.
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Bu bildiride Türk avangard edebiyatının en ayrıksı isimlerinden ve çağının edebiyatı içinde yepyeni bir performatif görme rejimi oluşturan bunu 
da “ ben okunmak için değil görülmek için yazıyorum” diye özetleyen Sevim Burak’ın tek romanı Ford Mach 1 üzerinden rizomatik bir okumayla 
kentsel dönüşümü, bir kadın bedeninin arabaya dönüşümü üzerinden Gilles Deleuze’un “organsız beden ve rizomlarıyla ye yer Kurt Schwit-
terz’in merzleriyle kimi zaman da Diana Arbus’un kent içinde gezinerek çektiği fotoğraflarla rizomatik bir harita gibi ağlar örerek okumaya 
çalışacağız. Burak’ın poetikasında Yanık Saraylar ile başlayan güçlü performatif mekanları Ford Mach içinde bir makineye enkaza dönüşen 
metin kent ya da kent metin üzerinden deneyimlemeye çalışacağız.

Sevim Burak, dili ve edebiyatı kekeleten bir yazardır; dilin sınırlarını ihlal eden bozguna uğratan, imlayı tersine çeviren bir edimle yazmıştır 
adeta. Dilin hiyerarşik kuralları içinde barınmak istemeyen herzaman sınırlarını genişletmeye çalışan “ötekilere yazan” bir yazardır. Onun 
edebiyatındaki ötekiler, dışlanmış, görmezden gelinen, düzenle ilgili sıkıntıları olan bireylerdir. Bu nedenle hayranlık duyduğu hocası olarak 
gördüğü Kafka’nın izinden giderek minor bir dilin içinde kendine köksaplar açarak yeni dişil bir dilin ve poetikanın da kurucusudur. 

Sevim Burak poetikası nelerden oluşur? Öncelikle kenti yaşayan nefes alan bir kolaja dönüştürür. Hurda ve otomatlardan oluşan adeta kent 
makinesinin fantazmagorik nesnlerini birbirine merzler.

Bu yazının güzergahlarından biri de Burak’ın korpus’unun en ayrıksı yönlerinden birini oluşturan edebiyatın dışından sana�an, plastik 
sanatlardan beslenen kolaj düşüncesini adeta kelimelerini parçalamasını, onların kabuklarından yeni anlamlar icat etmesini, bazı cümleleri 
hurdaya dönüştürmesini, sentaksı fosilleştiren merz poetikasınının hurdalardan, makineleşen bir edebiyat ekseninde buna eşlik eden kendisi 
fantazmagorik nesnelerle inşa edilen kent makinesi içinden okumaya çalışmak.

Anahtar Kelimeler: Sevim Burak, Ford Mach 1, Performatif Kent, Rizom, Merz

Ford Mach 1 -Performatif Kent ya da Makinalar, Rizomlar, Arzu Haritaları
Esen KUNT
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İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden lisans, Marmara Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema ve Siyaset 
Bilimi üzerine master derecesi aldı. Yüksek Lisans çalışmasında Postyapısalcı feminist kuramın ışığında filmler yoluyla kadınlık ve 
erkeklik rollerinin oluşumu irdeledi. Yöntem olarak Fransız postyapısalcı felsefi düşüncenin önemli isimlerinden Gilles Deleuze’un 
şizoanaliz yönteminden yola çıkmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema Üzerine Doktora tez çalışmalarına devam 
etmektedir. Fransız postyapısalcı felsefesinin önde gelen kuramcılarından Gilles Deleuze ve Zaman imge üzerine hazırladığı tezi 
“Deleuzeyen Zaman İmge bağlamından Ulusal Geçmişin İnşası” üzerinedir. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Bünye-
sinde sözlü tarih yönteminden yola çıkarak Sinematek ve Hülya Uçansu üzerine hazırladığı bir belgesel ve çeşitli video art çalışma-
ları mevcu�ur. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Forumu Cins Adımların da da bir hikaye anlatıcısıdır. Nişantaşı Üniversitesi 
Radyo Tv bölümün’de Göstergebilim, Çağdaş Sanat Metin Yazarlığı, Film Eleştirisi derslerini vermektedir.
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2004 yılında Hace�epe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamlandı. Ankara’da ve 
İstanbul’da farklı kurumlarda İngilizce eğitmeni olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
İngilizce Dil Programı’nda öğretim görevlisidir. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Kaya Özkaracalar danışmanlığında “Türk 
Korku Filmlerinde İslami Motifler” başlıklı yüksek lisans tezini sundu. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışma-
ları programında doktora öğrencisidir.

1970lerin ikinci yarısında Türk sinemasında önce yabancı ithal filmlerin ve ardından Yeşilçam yapımı yerli benzerlerinin üzerinden bir seks 
filmleri furyası başlamıştı. O dönemin sinema yayınlarında oluşan bu seks filmleri furyasına dair ötekileştirici bir söylem, zaman içinde sinema 
tarihi çalışmaları içinde de kendine yer edinmiş ve günümüze dek hakimiyetini sürdürmüştür. 2000li yılların başında kitap, film, belgesel gibi 
farklı türde çalışmaların bu dönemi konu etmesi neticesinde bu söylemin mutlakıyetinin kırılarak daha çoğulcu bir yapıya büründüğü 
tartışılmıştır. Ancak söylemin hala bu filmlerin izleyici ve emekçilerini ötekileştirerek hakimiyetini devam e�irdiği söylenebilir. 

Cihan Demircinin 2004 tarihli “Araya Parça Giren Yıllar” adlı kitabı, kendi deyimiyle, 19 yıllık bir araştırma ile bu dönemi oyuncu röportajları, 
anı ve anekdotlar, seyirci tanıklıkları gibi farklı bilgi ve belgelerin bir toplamı olarak sunan son dönemdeki yayınlardan biridir. Demircinin kitabı 
dönemin sinema emekçisi kadınlarıyla yaptığı röportajları malzeme edinmesi ile bu döneme dair emek ve sömürü ilişkisini anlamamız bakım-
dan önemli olabilir. Demirci de zaten bu kitap ile amacının Türk sinemasının en ‘karanlık’ bu dönemine toplumsal bir yüzleşme sağlayarak, hem 
bu filmlerin üretim ve tüketim pratikleri hakkında arka planda kalmış ayrıntıları ortaya çıkarmak, hem de “seks filmlerinin o ‘hüzünlü’ kadın 
oyuncularına özel bir yer açarak kadına karşı olan ‘ikiyüzlü’ bakış açımızı da inceden yüzümüze” vurmak olduğunu belirtmiştir. Ancak kitap 
boyunca takındığı mizahi gazeteci dil bir yüzleşme yoluyla hakikate ulaşmayı sağlayan bir anlam üretiminin ötesinde, hakim ötekileştirici 
söylemin bir başka biçimde yeniden üretimi ile sonuçlanmıştır. 

Bir başlangıç çalışması olan bu sunumda Cihan Demircinin dönemin seks filmi kadın emekçileri hakkında bir yüzleşme sağlamayı amaçlarken 
aslında bu kadınlar hakkında hakim ötekileştirici söylemi nasıl yeniden üretmiş olduğu tartışmaya açılacak ve bu söylemin üzerini ör�üğü 
dönemin sömürü pratiklerine bir ışık tutulmaya çalışılacaktır. Böylelikle Türk toplumunda kadının temsili ve kadın cinselliği üzerinden üre-  
tilmeye devam ederek cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete sebep olabilen ötekileştirici söylemleri eleştiren tartışmalara bir katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Seks filmleri, Hâkim Söylem, Tarih, Ötekileştirme, Yeşilçam

Araya Parça Giren Yıllar: 1970ler Türk Kadın Seks Starlarının Ötekileştirilmesi
Tuğba GÖRGÜLÜ



20. yüzyıl, kadın hareketlerinin başladığı, çalışmak, oy vermek gibi temel hakların meydanlarda talep edildiği bir dönemdir. Kadınlar dünya 
savaşlarıyla beraber, ev hayatından sıyrılarak, daha fazla sosyal hayatın içinde yer almaya başlamıştır. Özellikle savaşa giden erkeklerin 
işlerine kadınlar yerleşmiş, erkekler savaştan geri döndüğünde de bu pozisyonları geri vermeyi kabul etmemişlerdir. Fransa Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından kadınları işi bırakmaya zorlamakla kalmadı, bakanlık genelgesiyle işletmelerin kadınları işten çıkartmasını zorunlu hale 
getirdi. Hemen akabinde, kürtajı ve boşanmayı da yasakladı. Avrupa’nın diğer ülkeleri oy verme hakkı tanıdılarsa da, ev kadını olmayı idealize 
ediyorlardı.

Çalışma hayatına giren, korseyi, kabarık etekleri çıkarıp, pantolon ve daha kısa boylu etek giymeye başlayan kadınlar, bu seçimleri yüzünden 
de eleştirilmeye başlandı. Sosyal haya�a kadınların edindiği tüm haklar giyim-kuşam aracılığıyla sembolize edilmeye başlandı. Sokakta sigara 
içmeken, kırmızı ruj sürmeye kadar geniş bir yelpazade giyim- kuşamları eleştiriliyor ve kontrol altında tutulmaya çalışılıyordu.

Giyim, kadın hareketini; sosyolojik açıdan sembolize eden önemli bir temsil aracıdır. Giyim, etek boyları, pantolonlar, savaş sonrası cezaland-
ırılmak için saçları kazınan kadınlardan, 20’lerde tavır biçimi olarak kısacık saç kestirmeye kadar; erkeklerden tarafından yapılan kadın tanımı-
na karşıt duran pek çok tartışmaya yol açmıştır. Bu araştırmada kadın hareketinin görsel kültür açından sosyolojik bir incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Moda Tarihi, Kadın, Moda Sosyoloji

20. Yüzyıl Kadın Özgürleşmesini Moda Tarihi Üzerinden Okumak
Sümeyra Merve İLBAK TAHMAZ

To
pl

um
 v

e 
Ka

dı
n

Kadın, Tasarım ve Mekan Ulusal Sempozyumu 
8-9 Mart 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Fakültesi, Türkiye

Dr. Sümeyra Merve İLBAK TAHMAZ
Nişantaşı Üniversitesi, sumeyramerve.ilbak@nisantasi.edu.tr

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokulu İrfan Koleji’nde, Liseyi Ümraniye Kız Meslek Lisesi, Kadın Giysi Tasarımı bölümünde 
tamamladı. 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden Onur Belgesi ile mezun oldu. Yüksek 
Lisans ve Sana�a Yeterlik eğitimini Haliç Üniversitesi’nde, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında tamamladı. Moda Tarihi ve Moda 
Sosyolojisi alanında araştırmalarına devam etmektedir. 2012 yılından beri Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır.
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Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalında “Tekstilde Yüzey ve Yapı Oluşturma Yöntemi Olarak; Keçeleştirme” tezini 2008'de tamamladı 
ve aynı kurumda sana�a yeterlik programını kazandı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014'te “Tekstil Yüzey Tasarımı Yaratı Sürecinde Renk” adlı tezle sana�a 
yeterlik derecesini aldı. 2016 yılından itibaren aynı kurumda Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmekte-
dir. Kişisel sergileri bulunmakta ve ulusal/uluslararası karma sergilere katılmaktadır.

İlkel insanın hava koşullarından korunma ihtiyacını gidermek için başla�ığı tekstil, bugün büyük bir endüstri koludur. Farklı coğrafyalarda 
farklı hayvan ve bitkilerden elde edilen lifler her kültürün kendine özgü tekstiller üretmelerine sebep olmuştur. Gelişen teknolojiler sonucunda, 
tekstil başlangıcından günümüze materyal çeşitliliği ve kullanım alanının genişlemesi ile tasarım dünyasında önemli bir paya sahiptir.

Tekstil sanayi, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de başlayan Endüstri Devriminin itici güçlerinden biri olmasının yanı sıra kadınların iş hayatına 
adım atmalarını sağladığı için de önemlidir. Sanayileşme öncesi tekstil çoğunlukla evlerde kadın ve çocuklar tarafından kendi ihtiyaçlarını 
gidermek için yapılmaktaydı. Toplumun ihtiyacı için atölyelerde gerçekleşen üretimde ise erkek egemenliği söz konusu idi. Makineleşme ile seri 
üretimin başlaması hem yeni üretim yerleri olan fabrikaların kurulmasını hem de fabrikalarda çalışacak yeni bir çalışan sınıf olan işçi sınıfının 
doğmasına sebep olmuştur. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun çi�çi olduğu ve kırsalda yaşadığı bir dönemde; köyden kente göç ile köklü 
bir sosyo ekonomik dönüşüm başlamıştır. Sanayi devrimi el ile üreten zanaatkarları yok etmiş, işin ustası olmasına gerek olmayan seri üretim 
içinde sadece makineyi besleyecek insanlar yaratmıştır. Zaten evinde yaptığı bir iş olan dokuma ile özdeşleştirilen kadınlar tekstil sanayinde 
maalesef çocukları ile birlikte çok zor şartlar altında iş dünyasına adım atmışlardır. Kadınların iş hayatı, tekstil fabrikalarının dışında eve iş 
alma ile kısıtlı kalmıştır. 1914 yılında I. Dünya Savaşı nedeni ile cepheye giden erkeklerin de işlerini devralmak zorunda kalan kadınlar, 1918’de 
biten savaş sonucunda evlerine ve ev ile ilgili çalışma alanlarına dönmüşlerdir. 1939 yılında patlak veren II. Dünya Savaşı sonrası ise kadınların 
aldıkları görevler değişmiş ve bu dönemden sonra iş yaşamında kalıcı olmuşlardır. Sanayi Devrimi ile başlayan süreç sonunda 1950’lere 
gelindiğinde toplumsal yapıda meydana gelen köklü değişimler kadınlara yeni ve farklı roller sunmuştur. 

İngiltere’de Endüstri Devrimi sonrasında kitlesel üretimin nasıl olması gerektiği sorgulaması, makineyi reddeden ve sanat-zanaat birlikteliğini 
savunan Arts and Cra�s hareketi ile cevaplanmaya çalışılmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinde de Art Nouveau ve Jugendstil gibi tasarım hareketler-
inin doğmasına yol açan Arts and Cra�s’ın sanat-zanaat birlikteliğine makineyi de ilave ederek, endüstriyel üretime yönelik bir eğitim 
uygulayan Bauhaus Okulunun 1919’da Almanya’da açılması ile tasarım ve tasarımcı kavramları oluşmaya başlamıştır. Yeni bir meslek grubunun 
doğduğu bu dönemde kadınların da yer aldıkları görülmektedir. Yeni oluşan bir meslekte, erkek egemen bir dünyada, var olmanın ötesinde 
öncü roller üstlenen ve farklı ülkelerden belirlenen kadın tasarımcılardan oluşan seçki, tarihsel süreç içerisinde verilmiştir. Seçkide; Liubov 
Popova, Jacqueline Groag, Gunta Stölz, Anni Albers, Sonia Delanuay, Lucienne Day, Armi Ratia, Majio İsola, Barbara Brown, Ruth Adler 
Schnee ve Reiko Sudo yer almaktadır.

Rusya’da Konstriktivist sanat akımı etkisinde yaptığı sahne-dekor ve tekstil tasarımları ile bilinen Liubov Popova’nın 1920’lerde, Sovyet tekstil 
tasarımının geleneksel desen anlayışından çağdaş yorumlara geçişindeki rolü önemlidir. 1920’lerde Avusturya’da, Wienner Werkstä�e’te 
çalışan Jacqueline Groag, iki dünya savaşı içerisinde hem doğduğu hem de göç e�iği ülkede tasarımcı olarak yara�ığı naif çizgisini koruyabilm-
iştir. Bauhaus Okulunda açılan Dokuma Atölyesinin ilk öğrencilerinden olan Gunta Stölz, mezun olduğunda okulda ‘genç ustalar’ olarak 
adlandırılan atölyelerden sorumlu eğitmen olarak görev almıştır. Stölz, görev yaptığı süre boyunca atölyede yeniliklere ve iyileştirmelere imza 
atmış böylece endüstri için donanımlı tasarımcılar yetişmesini sağlamıştır. Stölz gibi atölyenin öğrencilerinden Anni Albers de yeniyi arayışta 
dönemin soyutlama ve geometrik ifade biçiminden etkilenmiştir. Art Deco akımının önemli isimi Sonia Delanuay sanatsal üretimini tekstil 
tasarımlarına başarılı bir şekilde aktarmış ve 1910’larda baskı ve giysi tasarımını birlikte ele almaya başlaması ile öne çıkmıştır. İngiltere’de 
çağdaş tasarım kavramının 1950’lere damgasını vuran ismi Lucienne Day, sanat-tasarım arasındaki dinamiği seramikten, halıya çeşitli yüzey 
tasarımları ile başarılı bir şeklide yansıtmıştır. 1951’de Finlandiya’da Armi Ratia tarafından kurulan Marimekko, çok renkli baskıları ve rahatlık 
sunan tasarımları ile öne çıkmıştır. Firmanın hem kurucusu hem de tasarımcı olan Ratia, çoğunlukla kadınlardan oluşan bir ekip ile çalışmıştır. 
Bunlardan biri de markanın çiçek deseni yasağını delen Majio İsola’dır. 1960’larda İngiltere’de optik sanatının etkisinde çeşitli canlı renklerde 
optik illüzyonlar oluşturmak için matematiksel formüller kullanan Barbara Brown, bugünkü dijital dünyayı yansıtan tasarımları ile öne çıkmak-
tadır. Çağdaş tasarımın Amerika’daki temsilcisi, Ruth Adler Schnee, 1940’larda önce iç mimar sonrasında ise mimarlık eğitimi almıştır. Ancak 
mimarlık ofislerinde bir kadın olarak yer almanın zorluğu yaratıcılığını tekstil tasarımına aktarmasına sebep olmuştur. Gelenek ve teknolojinin 
kusursuz birleşimi olarak nitelendirilen Japon tasarımında Reiko Sudo, 1984’ten günümüze geleneksel tekstillerin tekniklerini, materyallerini 
ve estetiğini yeni teknolojilerle yeniden yorumlayarak yara�ığı çağdaş tekstil tasarımları ile öne çıkmaktadır.

Yapılan seçki ile 20 yüzyılın tasarım dünyasında isimlerinden söz e�iren 11 kadın tasarımcı, yüzyılın sosyo-ekonomik dinamikleri içinde yaşam-
larını ve tasarımlarını biçimlendiren olaylar çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerle 21. yüzyılı biçimlendirecek olan kadın tasarımcı adaylarına 
ilham olmaları amacı ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Tasarımı, Kadın Tasarımcılar, 20. Yüzyıl

Tekstil Tasarımında Öncü Kadınlar
Semra GÜR ÜSTÜNER



Türkiye’de kadınların çalışma ve sosyal hayata katılımlarını sağlamış ya da sağlayacak kadın istihdam merkezleri, 
akademileri ve atölyeleri gibi projeleri bir araya getirip, bu projelere farkındalığın artırılmasını amaçlanmaktadır. Bu 
konularda hayata geçirilmiş örnekler üzerinden kadınlara yönelik mekânların geliştirilmesi konularına ışık tutmak ve 
sayılarının artırılmasına teşvik etmek hedeflenmektedir. 

İç mimarlık disiplininden gelen bir dernek olarak, projelendirilmiş veya uygulanmış projelerin yaratıcılarının bir araya 
getirilmesi ve bu bağlamda deneyimlerini, yaklaşımlarını paylaşarak bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. 
Seminer sonrasında yapılan aktarımın kayıt altına alınması yoluyla, benzer projelerin geliştirilmesine zemin yarat-
mak hedeflenmektedir. 

Panel dört proje sunumunu kapsamaktadır. Sunumlardan ilki Arçelik-Lg’den Şafak Tankurt’un aktarımıyla “Shemdi 
Kadın Bandı” projesi olup, Sayın Tankurt üretimde kadın çalışanların sayısını ar�ırmayı ve fırsat eşitliği yaratmayı 
hedefledikleri bu projenin sürecini paylaşıyor olacak. Bir sonraki sunum, “İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur” sloganıyla 
yola çıkan “Kadın Ustalar” projesinin genel müdürü Sayın Seyhun Ayhan tarafından yapılacak. Aktif olarak kadın-
ların sahaya katılımını destekledikleri süreçlerini aktarıyor olacak. İlk iki proje kadın istihdamına yönelik ve sektöre 
alt eleman yetiştirme hedefi barındıran iş geliştirme projeleriyken; panelin ikinci yarısında kadınlar için yapılmış iki 
mimari proje ele alınacak. Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı yarışmayı kazanarak Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademi-
si’nin uygulamasını gerçekleştiren “İki Artı Bir Mimarlık” ofisinin mimarlarından Gülcan Afacan’ın aktarımıyla 
gerçekleşecek üçüncü sunumda Türkiye’de yapılmış bir kadın akademisinin mimari sürecini konuşulacak. Son olarak 
mimarlık ve tasarım alanlarında gönüllülerin bir araya gelip kurdukları bir platform olan “Herkes İçin Mimarlık” 
ekibinden Merve Gül Özokcu, AÇEV ile ortak geliştirdikleri “Kadın ve Çocuk Mekanları” projesi üzerinden toplum 
yararına ve toplumla birlikte neler yapılabildiği konusunu aktaracak.

Konuşmacılar:
Arçelik LG-Shemdi Projesi
Şafak TANKUT

Kadın Ustalar Projesi
Seyhun AYHAN

İki Artı Bir Mimarlık-Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Projesi
Gülcan AFACAN

Herkes İçin Mimarlık-Anne ve Çocuk Mekânı Projesi
Merve Gül ÖZOKÇU

Kadınlara Mekanlar-Projeler Paneli
Kadın İçmimarlar Derneği’nin Katkılarıyla
Moderatör: Y.İç Mim. Betül AY
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Merve Gül ÖZOKÇU
Herkes İçin Mimarlık

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra "Mimarlık Alanında Alternatif Bir Süreç; 
Herkes İçin Mimarlık Ovakent Projesi" teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Halen doktora çalışmalarına devam etmektedir. Sosyal 
problemlere mimarlık içinden çözümler arayan Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin üyesidir ve aktif olarak proje yürütücülüğü 
yapmaktadır. Çeşitli üniversitelerde proje stüdyoları yürütmekte ve dersler vermektedir. Çırakoğlu Mimarlık'la Abdullah Gül 
Üniversitesi Kampüs Projesi ve Greyder Ayakkabı Fabrikası projelerinde çalışmıştır. Çeşitli mecralarda yayınlanmış yazıları, 
sergilenmiş ve ödüllendirilmiş işleri bulunmaktıdır.

Gülcan AFACAN
İki Artı Bir Mimarlık 

1991 yılında Denizli’de doğdu. 2009 yılında Denizli Nevzat Karalp Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Mimarlık eğitimine 
2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başlayıp, 2013'te mezun oldu. 2017'de DEÜ Mimarlık Fakültesi Bina 
Bilgisi Anabilim dalında ''Seferihisar'daki Turizm Yapılarının Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi'' konulu tez 
çalışmasıyla Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2013 yılından itibaren kariyerini İki Artı Bir Mimarlık'ta devam e�irmektedir. 
Öğrenci ve Ulusal Mimari Proje Yarışmaları’nda ödülleri bulunmaktadır.

Seyhun AYHAN
Kadın Ustalar 

1978-İzmir doğumlu olan Seyhun Ayhan, Celal Bayar Üniversitesi İktisat bölümünün ardından Okan Üniversitesi’nde İşletme 
yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamlamıştır. Uzun yıllar yerli ve yabancı birçok Şirke�e Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde 
bulunan Seyhun Ayhan tanınan bir çok sosyal sorumluluk projesi ve eğitim operasyonlarında liderlik görevleri üstlenmiştir. Kamu 
İlişkileri, Pazarlama Stratejileri ve Proje Yönetimi ihtisaslarına sahip olan Ayhan, dünyada alanında bir ilk olan ve Kadınların iş 
hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen ‘Türkiye’nin Kadın Ustaları Projesi’nin Kurucusu ve Genel 
Müdürü’dür.

Şafak TANKURT
Arçelik LG

1980 İstanbul doğumludur. 1998 yılında Kabataş Erkek Lisesi, 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği bölümünü; 2013 yılında da Koç Üniversitesi E-MBA programını tamamlamıştır. 2004 yılından beri Arçelik-LG Klima 
San.Tic. A.Ş. de Tedarik Zinciri ve Üretimin çeşitli fonksiyonlarda görev almıştır. Halen aynı şirke�e Satış planlama ve Lojistik 
Müdürü olarak görevini sürdüren Şafak TANKURT, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Y. İç Mimar Betül AY
Kadın İç Mimarlar Derneği

1987 yılında Antalya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nda sırasıyla iç mimarlık lisans ve mimari tasarım yüksek lisans 
diplomaları aldı. Ardından burs kazanarak gi�iği Domus Academy, Milano’da “Interior and Living Design” programını tamamladı. 
2014 yılından bu yana profesyonel yaşantısını Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde sürdürmekte olan Betül Ay, Kadın İç Mimarlar 
Derneği’nin kurucu üyelerindendir.
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Etrafımızdaki nesneler nasıl gündelik hayatımızı şekillendiriyorsa, benzer şekilde bu nesnelere yüklediğimiz anlamlar da gündelik hayat 
pratikleri neticesinde ortaya çıkmaktadır. Gündelik yaşamımızda önemli bir yere sahip olan tek kullanımlık torbaların nasıl bir kullanım pratiği-
nin parçası olduğu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Poşet kavramı sadece plastik market poşetinin yanı sıra mağazaların alışveriş 
sonunda verdiği karton/kağıt poşet veya çantaları da kapsamaktadır. Çalışma tek kullanımlık market poşetlerinin ücretli olmasından önce 
gerçekleştirilmesine rağmen Türkiye’de ‘kullan-at’ mantığından ziyade kültürel bir koleksiyon nesnesine doğru dönüşen alışveriş poşetlerinin 
üstlendiği sosyo-kültürel roller ve değişen anlamları üzerine bir okuma niteliğindedir. Bu biriktirme ve yeniden kullanma davranışı; alışverişi 
örgütleyen, mutfağı yöneten, eşya giriş çıkışını organize eden ve alınan malzemeyi ev içinde dönüştüren kadınlar üzerinden araştırılmıştır.

12 kadın katılımcı (4 ev hanımı, 8 çalışan) ile gerçekleştirilen bu çalışmada, araştırma metodu olarak sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan ‘Photo 
Elicitation Interview (PEI)’, yani bilgiyi kullanıcı fotoğraflarıyla ortaya çıkarmaya yarayan görüşme yöntemi kullanılarak; katılımcılardan 
evlerinde biriktirdikleri poşetleri detaylı bir şekilde fotoğraflamaları istenmiştir. Daha sonra çektikleri fotoğraflar aracılığı ile poşet biriktirme 
alışkanlıkları üzerine yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek ‘’kullanılan poşet türleri, 
depolama mekanları, saklama biçimleri’’ gibi temalara göre tablolaştırılmış ve poşet biriktirme alışkanlıkları tarif edilmeye çalışılmıştır. 
Böylelikle ‘taşıma’ görevini icra e�ikten sonra basit bir atığa dönüşen poşetin gündelik yaşam içerisinde yeniden var olma biçimi kültürel 
bağlamda ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maddi Kültür, Kadın, Ev, Alışveriş Poşeti, Koleksiyon

Kadınların Geri Dönüşüm Koleksiyonu: Alışveriş Poşetleri Üzerine Bir Araştırma
H. Kübra DOLAP YILDIZ
Şebnem TİMUR

Prof.Dr. Şebnem TİMUR
İstanbul Teknik Üniversitesi, timurseb@itu.edu.tr

1974 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1994 yılında lisans, Bilkent 
Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden 1996’da yüksek lisans ve 2001 yılında doktora derecelerini aldı. 1995-2002 yılları arasın-
da ODTÜ EÜTB’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2002 yılında University College London, Antropoloji Bölümü’nde maddi kültür 
üzerine doktora sonrası araştırma yapmak üzere TÜBA Bursu ile altı ay bulundu. 2003 yılından beri İTÜ’de öğretim üyesi olarak 
lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitime katkı sağlamaktadır. Araştırma konuları; endüstriyel tasarım, grafik tasarım, 
tasarım kuramları, metodları, göstergebilim, maddi ve görsel kültür çalışmaları, etnografi ve kültürel olgular olarak “nesne”ler 
üzerine odaklanmaktadır.

H. Kübra DOLAP YILDIZ
İstanbul Teknik Üniversitesi, dolaph@itu.edu.tr

1989 yılında Eskişehir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 2013 yılında bölüm birincisi olarak mezun 
olduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde evrensel tasarım ve sürdürülebilir 
ürün tasarımı alanında yaptığı çalışması ile yüksek lisans derecesini aldı. Şuan da İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü’nde evrensel / kapsayıcı tasarım ile ilgili çalışmalarına devam ederek doktora yapmakta ve aynı bölümde araştır-
ma görevlisi olarak çalışmaktadır



Menstrüel kanama, üreme sisteminin biyolojik bir oluşumudur ve kadın üreme sağlığının en önemli göstergelerinden birisidir. Bir kadın, 
hayatının yaklaşık olarak dör�e birini menstrüel kanama yaşayarak geçirir, bu nedenle menstrüasyon, kadınların yaşamlarında göz ardı 
edilemeyecek bir rol oynar. 

Menstrüasyon her ne kadar biyolojik bir aktivite olsa da, menstrüel deneyimler toplumsal söylemler çerçevesinde kodlanabilmektedir. 
Menstrüasyon üzerindeki bu kodlama, kadınların özellikle menstrüel ürün kullanım pratiklerini ve günlük yaşam rutinlerini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Menstrüasyon ve menstrüel kanama üzerindeki toplumsal algının; antik dönemlerdeki lanetlenmiş olma kabulünden, 
günümüz biyoloji bilgisine evrilmesine, ve ha�a, feminist hareketler ve aktivist yaklaşımlarla anlam değiştirmesine rağmen; çoğu kültürde, 
kadınlar hala menstrüel ürünlerini ve pratiklerini toplumsal normlar çerçevesinde yaşamaktadırlar. Bununla birlikte, menstrüel ürünlerin 
tasarımı ve pazarlanması da toplumdan topluma farklılık göstermekte, içinde yer aldığı yaşayışın kabullerine göre şekillenmektedir. 

Yapılan literatür araştırmasında, menstrüel kanama ve pratikler üzerinden ortaya çıkmış söylemlerin kadın üreme sisteminin biyolojisi ve 
gizeminden türetildikleri gözlenmiştir. Bu söylemler temel olarak iki başlık altında, fiziksel ve kültürel olarak, toplanabilir. Fiziksel söylemler, 
menstrüasyonun biyolojik ve fizyolojik semptomları üzerinden okunmuştur. Kültürel söylemler ise, toplumun benimsediği kültüre göre 
farklılaşabilen, spiritüel ve dini inanışlara göre şekillenebilir, soyut anlamlandırmalar çevresinde kurgulanmıştır. 

Türkiye bağlamına odaklanacak olursak; kadınların, menstrüel ürün tercihi ve kullanım pratiklerini dini, kültürel, ve sosyal kabulleri 
çerçevesinde şekillendirdiklerini söyleyebiliriz. Örneğin, Batılı toplumlarda, kadınların özgürleşmesi olarak görülen tampon kullanımı ve atık 
oluşturmama kaygısıyla popülerliği artan menstrüel kapların tercih edilmelerinin aksine; Türkiye’de yaşayan kadınlar üzerine yapılan çalışma-
lar, dini ve kültürel söylemlerin önemli etkilerini ortaya koymuş; özellikle kırsal kesimde halen daha ev yapımı, yıkanabilir kumaş parçalarının 
vajinal akıntıyı absorbe etmek için kullanıldığı, ticari olarak satılan ürünler arasında da tampon ya da menstrüel kapların yerine menstrüel 
pedlerin daha çok tercih edildiği bulgulanmıştır. Bu çalışma, ev yapımı ürünlerden ziyade, endüstriyel olarak üretilen menstrüel pedlerin 
tasarım kararlarındaki toplumsal söylemlerin etkilerini incelemiş; yapılan tasarım müdahalelerinin temel bir amaç çevresinde şekillendiğini 
keşfetmiştir: kamufle etmek.

Türk kültüründe menstrüel aktivitelerin, utanılan ve saklanması gereken deneyimler olarak kodlanmış olması; bu kabullerin kendi kalıplarını 
kırıp değişim içinde olduğunu gözlemlememize rağmen, kadınların günlük hayat pratiklerini ve ürünlerin tasarımındaki kararları doğrudan 
etkilemektedir. Örneğin, ped ambalajları tarihsel bir gelişim içinde kamufle ediciliklerini; desen, renk ve malzeme değişiklikleri ile ar�ırmış, 
başka bir deneyimin parçası haline getirilmeye çalışılmıştır. Bir diğer örnek ise, menstrüel pedlerin saklanması ve saklanarak taşınmasında 
kullanılan yardımcı/tamamlayıcı ürünlerin kendilerine bir pazar oluşturmasıdır. Bu ürünler, geçmişte ev yapımı malzemelerle kurgulanan, 
dikilen, ya da taşıma işlevini sağlayan cüzdan benzeri ürünler iken; günümüzde endüstriyel tasarımın ve üretimin etkisi alanına girmiştir.Sonuç 
olarak, menstrüasyon ve menstrüel pratikler sadece kadınların sorumluluğunda olan ve erkeklerin farkındalığından uzak tutulması gereken 
deneyimler olarak görülmektedirler. Bu çalışma, Türkiye’de pazar payı bulmuş menstrüel pedlerin ve pazara dahil edilen yeni ürünlerin 
tasarımında; menstrüasyonun kamufle edilmesi gereken bir deneyim olarak kabul edilmesinin yansımalarını, tespit edilen örnekler üzerinden 
ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menstrüasyon, Menstrüel Ürünler, Ürün Tasarımı, Menstrüel Ped Tasarımı, Ambalaj Tasarımı

Menstrüasyon Üzerine Söylemler ve Ürün Tasarımındaki Yansımaları
Pelin EFİLTİ
Şebnem TİMUR
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Prof.Dr. Şebnem TİMUR
İstanbul Teknik Üniversitesi, timurseb@itu.edu.tr

1974 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1994 yılında lisans, Bilkent 
Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden 1996’da yüksek lisans ve 2001 yılında doktora derecelerini aldı. 1995-2002 yılları arasın-
da ODTÜ EÜTB’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2002 yılında University College London, Antropoloji Bölümü’nde maddi kültür 
üzerine doktora sonrası araştırma yapmak üzere TÜBA Bursu ile altı ay bulundu. 2003 yılından beri İTÜ’de öğretim üyesi olarak 
lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitime katkı sağlamaktadır. Araştırma konuları; endüstriyel tasarım, grafik tasarım, 
tasarım kuramları, metodları, göstergebilim, maddi ve görsel kültür çalışmaları, etnografi ve kültürel olgular olarak “nesne”ler 
üzerine odaklanmaktadır.

Pelin EFİLTİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, efilti@itu.edu.tr

1992 yılında Eskişehir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans Programı'ndan 2015 yılında 
bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra, aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini aldı, şu an da Doktora Programı'na devam 
etmektedir. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi 
olarak çalıştı, şu an da İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmak-
tadır.
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Dr. Hakan ÇİLOĞLU
Marmara Üniversitesi, hakanciloglu@gmail.com

1989’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bölümün 
Araştırma Görevliliği sınavını kazandı. 1992’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 1996’da yine 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sana�a Yeterlikten mezun oldu. 1999 yılında Öğretim Görevsi, 2003 yılında 
Yardımcı Doçent unvanı aldı. Halen; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ nde 
öğretim üyesidir. Teorik ve uygulamalı tasarım dersleri vermektedir.

İnsan hayatında ev ile ilgili konuların pek çoğu kadın faktörlüdür. Dolayısıyla Türk kültüründe evin yaşam alanlarını kaplayan halı sanatının 
oluşumu ve gelişiminde en önemli rol kadına ai�ir. Halıları dokuyanların hiçbir görsel sanat eğitimi olmadan, tarihi derinliklerden gelen gözlem, 
düşünme, farkındalık ve kültür birikimi nedeniyle estetik çözümlemeleri oldukça ileri düzeye ulaşmıştır. Profesyonel sanatçıların kendi duygu 
ve düşüncelerini kişisel formlarla yüzey tasarımlarına ve sanat eserlerine aktarmaları gibi, halıları dokuyanlar da geçmişten günümüze yaşam-
dan izleri, kendi iç dünyalarından gizemli mesajları desen ve motiflerle estetik olarak dokumaların yüzeylerine yansıtarak, dokudukları halılara 
gelecekte birer sanat eseri olarak anılmayı kazandırmışlardır. Ayrıca; dokunduğu bölgeye ait doğal boyarmaddelerle yapılan renkler, dokuma 
kalitesi ve tekniği halıların sanat değerine güç katmıştır. Bu nedenle kadınlar sayesinde Türk Sanatı içinde köklü ve önemli bir yer oluşturan 
halı sanatımız fonksiyonel özelliğinin yanında, kompozisyonlarındaki estetik başarılarından dolayı sanat eseri ve geçmişten gelen bir öğreti 
belgesi olarak günümüzde müze ve özel koleksiyonlarda yer almaktadırlar.

Halıları dokuyan kadınlar doğa ve hayatın içinde değişen yaşam farkındalığını görsel anlatım dilinin kavramsal özelliklerini içeren desen 
kompozisyonları ve motif zenginliğiyle halılara yansıtmışlardır. Görsel anlatım dilinin üç ana formu olan kare, üçgen ve daire formlarının 
yapısal ve kavramsal özelliklerine bakıldığında kare; yatay ve dikey dört kenarının birbirine 90 derecelik açılarla bağlanması nedeniyle, alan 
yapısı olarak diğer iki ana form olan üçgen ve daire formlarını bünyesinde kapsar. Zemine sağlam, durağan ve kararlı bir şekilde oturur ve bu 
yapısıyla güven hissi oluşturur. Bu nedenle sağlam duran, geniş kullanım alanı istenen tüm unsurlar kare ve dikdörtgen formlardan oluşur. 
Üçgen; geniş tabanıyla zemine sağlam oturarak, doğanın yaşam şartlarına karşı koyabilen en dayanıklı formdur. Yer çekimi, rüzgar ve diğer 
hava şartlarının zirveden aşağıya doğru azalan miktar etkisi, yeryüzünde sağlam duran üçgen formundaki görünümleri oluşturur. Bu oluşuma 
dağlar ve tepeler en iyi örneklerdir. Diğer yandan üç köşesinin sivri yapısı nedeniyle sertlik ve aktiflik içerir. Daire formunun üçgen gibi sert ve 
aktif görünümü yoktur. Yumuşaklık kavramı içerir. Günlük yaşamda hareketin arzulandığı alanlarda daire formu kullanılır. Üç ana renk içinde 
sarı ve kırmızı sıcak, mavi ise soğukluk hissi veren bir renktir. En sıcak renk ise, sarı ve kırmızı rengin birleşiminden oluşan ara renk turuncudur. 
Sarı en aktif renk olarak hayatın rengidir. Kırmızı ise durağan bir renktir. Doğada günlük yaşam sarı ışıkla başlar, kırmızı ışıkla sona erer. 

Kayıp giden zaman kavramı içinde doğanın tamamı, miktar içeren yaşam prensiplerinden oluşur. En önemli iki temel kavram başlangıç – bitiş 
ve varlık – yokluk kavramlarıdır. Yaşamın her saniyesinde ve her olayda başlangıç ve bitiş çizgisi içinde değişen miktar içeren geçişler gözlem-
lenebilir. Uzak – yakın, büyük – küçük, açık – koyu, net – bulanık, sertlik – yumuşaklık, azlık – çokluk, sıcak – soğuk gibi daha pek çok miktar 
içeren kavramlar yaşam içinde oluşurlar. Hayatın içinde değişen miktar farklılıklarını Güneşin doğuşu ve batışı, bir yaprağın büyümesi, sonba-
harda düşmesi, suyun buhardan buza ve tekrardan buhara dönüşümü ve daha pek çok örneklerle çeşitlendirilebilir. Bütün bu miktar kavram-
ları yöntem, etki ve görünümleriyle farklı olsalar da başlangıçtan bitişe giden yolda, Güneş ışığının değişik yüzeylerde oluşturduğu farklı etkiler 
gibi, ya da bir şarkının farklı enstrümanlarla çalınması gibidir. Başlangıçtan bitişe, vardan yoka giden yolda tüm yaşam olayları aynı sözü 
söyler. Yalnızca görünüm ve etkileri farklıdır. Hayatı gözlemleyen ve düşünen insan aktifliklerle dolu yaşamın bilinen sonun dışına çıkılamayan 
kararlı, akan fakat değişmeyen zamana bağlı olarak başlangıç – bitiş ve varlık – yokluk kavramları üzerine kurulu olduğunu bilir ve sonsuzluğa 
özlem duyar. Geceleri gökyüzündeki derin karanlığın içinden parlayan yıldızları izler. En iyi temennilerini sonsuzluk içeren ifadelerle belirtir.

Halıları dokuyanlar genelde kırsalda belirli ve izole yaşamış olsalar da, hayatın ve doğanın yaşam farkındalığını görsel anlatım dilinin kavram-
sal özelliklerini içeren desen ve motiflerle dokudukları halılara yansıtmışlardır. Dolayısıyla motifleri somut benzetme çabaları yerine, desen ve 
motiflerdeki kavramları görmek ve kompozisyonlardaki düşünselliği anlamak daha önemlidir. 

Halıların kompozisyonlarına bakıldığında genelde gökyüzü ve sonsuzluk kavramlarının konu olduğu görülür. Tekrar eden desenler belirli sonun 
dışına çıkılamayacağı mesajını veren bordürlerle durdurulmuştur. Orta zeminde zamanın içinde yaşamdaki hareketleri temsil eden üçgen 
motiflerle birlikte, bunları kapsayan kare kompozisyonlar, yaşamdaki tüm hareketliliğe rağmen, hayat denen sürecin dışına çıkılamayacağı, 
kararlı ve durağan yapıyı temsil eder. 

Anahtar Kelimeler: Halı, Kompozisyon, Desen, Motif, Estetik

Türk Halı Sanatında Kadın-Farkındalık ve Estetik
Hakan ÇİLOĞLU



Deepfake yapay zeka tabanlı bir insan imgesi sentez tekniğidir. Mevcut görüntüleri ve videoları kaynak görüntüler veya videolar üzerinde 
birleştirmek (superimpose) için kullanılır. Yüz tanıma algoritmalarının, neural network ile ulaştığı bir dizi görsel ile gerçeklik üretmesi ise 
deepfake’i grafik bir ara yüz yapar. Bu grafik arayüz sayesinde bir yüzün başka bir yüz ile, bir yüzün daha önce sergilemediği ifadeler ile 
birleştirilir. Bilgi havuzlarından çekilen, yüz fotoğraflarını uzuvlar ve ifadeleri deşifre ederek, yeni bir ifade yaratılmasını sağlar. 2018 yılının 
başında Reddit kullanıcılarının Deepfake ortamında üre�ilen, ünlüleri konu eden pornografik görüntüler ve Barack Obama videoları; gerçek-
liğin yeni bir kanıtı olarak teknolojik görselin bir kez daha gündeme getirmiştir.

Teknolojik görsel (görülür olabildiği andan itibaren) sadece temsil e�iğini değil, teknolojisini de içeren bir imgedir. Fotoğrafın içerdiği bilgi 
açısından çok çeşitlidir. Analog yöntemlerden dijital kayıt alma tekniklerine geçildiğinde, fotoğraf, görünür olduğu medya dahil, içeriğine dair 
kapsayıcı bir evrim geçirmiştir. Analog imajı oluşturan kimyasal aracılar, yerini elektronik bir bilgi havuzuna bırakır. Analog fotoğrafın 
optik-kimyasal kayıt işlemlerini dijital fotoğraf bu kez piksel, konum, zaman gibi verilerle fotoğrafa ilikler. Dijital fotoğrafın, analog koşullarda 
terk e�iği teknik bilgi ve ara yüzleri ise dijital ortam zaman içerinde başka bilgi yumağına dönüştürecektir.
Görüntüleme işleminin katmanlaşması, sadece nesnelerin kategorizasyonu ile sınırlı kalmaz. Fotoğraf görünür-görünmez içeriği ile insanların 
bedenlerinin de kayıt edilmesi, kontrol edilmesi, görünür olmayanın açığa çıkarılması, teşhis edilmesi gibi çeşitli işlemler için de kullanılır. 
Parmak izi kayıt, iris taraması gibi insana dair parçaların çeşitli tespit-ispat işlemleri için kullanılması ise, yine teknolojik görsel bilginin 
depolanması ve karşılaştırılabilmesi ile mümkün olmuştur.

20. yüzyıl itibari ile teknolojik görsel bu açıdan insan beden parçalarını kategorize etmek için de kullanılır olmuştur. Teknoloji ile beden 
çözülerek, daha önce olmadığı kadar ufalanarak, cinsiyet ve kimlikten öte parçalanabilmiştir. Bu parçalanma, yaratıcının ve oluşan imajın bir 
yeni beden olmasını sağlamıştır. Deepfake bilgi havuzunda ise bu işlem, bit'lere indirgenerek yapılmaktadır. Görüntüler bedenden soyutla-
narak, kesintisiz bir akışın dijital bir ortamda bir araya gelmesi sağlanır. 
Teknolojik imajın çözümlenmesi ve parçalara ayrılması, gerçekliğinin sorgulanması, bütünsel olarak kabul edilip edilemeyeceğine iddia eden 
bir dizi bozma, yeniden dizme işlemleri grafik sanatçılar tarafından yirminci yüzyılın başlarında bir propaganda aracı olarak kullanılmıştı. Bu 
kolaj çalışmaları, fotoğrafı parçalayıp yeniden dizerek, fotoğrafın dışında bırakılmış bazı gerçeklerin, aynı kare içine girmesini sağlamıştı. 
Teknolojik görselin gerçekliğinin (bütünselliği), fotoğraf ile çeşitli montaj yöntemleri ile yeniden düşünülmesi sadece fotoğra�a değil, imgenin 
de gerçekliği, imge var olduğundan beri, gerçekliğin imge üzerindeki etkileri tartışmalıdır. John Berger fotoğrafın gerçek görüntülerden alıntı 
yaparak gerçeği yorumlayamayacağını, gerçeğin tam kendisi olduğunu söyleyerek, dijital imaja yeni bir alan açar. Gerçeklikten alıntılar 
yapması dahi fotoğrafın tam gerçeklik oluşturacağını kanıtlamak, her imge kendi gerçekliğini yaratabilmektedir.

Teknolojik imaj, gerçek parçalarını yeni bir gerçeklik oluşturmak üzere, teknolojiden beslendiğince yeniden üretecektir o halde. Durağan bir 
imaj ya da akış halinde imajlar dizisinin (video) kayde�iği görüntüler hem bir bilgi havuzundan (beden görüntüleri, bedensel ifadeler ve ses) 
parçalar seçerek, hem de bu havuza yeni gerçeklikler ekleme üzere bir araya getirilmiştir. Deepfake teknolojisi, insana ait ifadelerin tanınması, 
ifadelerin yüz hareketlerine işlenmesi, ve bunu yapacak kaynağın bulunması işidir, bu montajlama seslerin de bir araya getirilmesine olanak 
sağlar. Bedenin yeniden dizilimini, bedene ait parçalarla, yeni bir bütün yaratılması sağlanır. 2018 yılında Barack Obama’nın çeşitli sağlayıcılar 
üzerinden edinilen fotoğraf ve videoları kaynak kullanarak, öğrenen algoritmalarla ile üretilen daha önce hiç yapmadığı bir konuşmanın 
videosu, böyle bir dijital havuzun varlığına dayanarak, teknolojik görselin yapabilecekleri konusunda yeni gerçekliği mümkün kılmıştır. Obama 
imajı (herhangi bir gerçeklikte varolan imaj), deepfake gerçekliğinin üretilebilmesi açısından çok fazla veriye (video, fotoğraf ve ses) sahiptir. 
Böylesine bir havuzda ise bu yeni dizginin oluşabilmesi kolaylaşmaktadır.

Yüz tanıma (face detection) Viola&Jones’un 2001 yılında geliştirdiği yüz ve ifadelerini piksel kümelerine indirgeyerek yaptıkları kodlamalar ile 
ilk kez gündeme gelir. 2001 yılından itibaren dijital görselin sahip olduğu çözünürlük, spektral tarama gibi teknolojiler sayesinde yüz daha ufak 
parçalara ayrılarak, kişiye özgü parçalardan çıkarımlar yapmak mümkün olur.

Geniş ölçekli bir görsel kütüphaneye erişim (dataset), görselin çeşitli seviyelerde algılama becerisi edinmesi, yüzün tanınması, yüzün parçaları-
na ayrılması, ifadenin tanımam, sesin tanınması ve ifade-sesin yerleştirilmesi gibi bir dizilimi olan deepfake ile 2001’den günümüze, farklı ama 
türdeş parçaların dijital yollarla çözümlenip, kaynak özelinde yeniden işlenebilir olması dijital imajın ilk defa, dijital olarak, manuel olmadan, 
gerçeklik kriterlerine sadık kalarak, sahte bir kurmaca yaratılması sağlanmıştır. Bu sahte kurmaca, bedenin normları ötesinde bir yeniden 
üretimdir. Çalışma, (pornografik imajdaki) kadının farklı parçalardan oluşabilme ihtimalinin, dijital bir beden sayesinde bütün beklentileri 
karşılamak üzere yeni bir tüketilme şekline olanaklı hale getirmesine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deepfake, Dataset, Yapayzeka, Beden

Deepfake: Fizyognomik Montaj
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İTÜ İç Mimarlık Bölümü'nden 2011, Mimarlık Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında Barcelona’da EMBT | Enric 
Miralles - Benede�a Tagliabue | Arquitectes Associats ofisi ve vakfında çeşitli sergi ve mimari projelerde çalışan Uzal, 2018 yılı 
itibariyle İTÜ Mimari Tasarım Doktora programında Doktora öğrencisi ve MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Araştırma 
Görevlisi'dir.
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Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul ve Budapeşte geçirdi. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nnden mezun 
oldu. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi programına devam etmektedir.

Araştırmanın temel amacı kuşaklararası ortak mekân kullanımının otobiyografik belleğe etkisini araştırmaktır. Örneklem 21-79 yaş aralığındaki 
aynı aileye mensup 6 birey; 3 nesilden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, “Otobiyografik Bellek Testi”, “Olayın Merkeziliği 
Ölçeği” (CES Berntsen & Rubin, 2006), “Anı Deneyimleri Ölçeği” (MEQ Sutir & Robins, 2007), ve “Mekâna Bağlılık Ölçeği” (Place A�achment 
Scale Li, 2012) kullanılmıştır. Katılımcıların otobiyografik bellek bağlamında algılarını değerlendirmek için uzun süre yaşamış oldukları Çamlı 
Apartmanı ile ilgili anı anlatmaları istenmiştir. Araştırmanın hipotezi; genç ve yaşlı bireylerde ortak mekân kullanımına ilişkin algının farklı 
düzeylerde olduğudur. Çalışmada mekansal belleği kurgulayan bileşenlerden biri olan mekânın kullanıcılarının otobiyografik bellek oluşumuna 
etkisi incelenmektedir. Bu durum; mekanların kimliğinde etkisi olduğu öngörülen otobiyografik bellek ile aidiyet duygusu arasında dehliz 
oluşturduğu düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla benlik tanımlayıcı anılar üzerinden mekansal kimliğin oluşumunda mekânın 
geçmiş kullanıcılarının etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışma, otobiyografik belleğimizin ne tür bir işleve sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olması beklenen Olayın Merkeziliği Ölçeği’nin 
(CES, Berntsen & Rubin, 2006) uygulanması ve analizinin üzerinden çıkarımlarda bulunularak gerçekleştirilmiştir. McLuhan’ın ünlü “İleti, 
iletişim aracının kendisidir” sözü, bellek oluşumunda ileti aracının anlam iletme, dolayısıyla da anlam üretme ve tüketme süreçlerinden 
etkilendiği vurgusunu yapabiliriz. İnsanların geçmişi nasıl kurguladıkları, yaşamadıkları olayların anlatı üzerinden hafızalarında yer edinmesi 
ve konut özelinde yaşadıkları anıları ile mekâna duydukları aidiyet duygusu arasında ilişki olabilir mi sorusuna kapsamlı bir şekilde yanıt 
arayan bu çalışmanın otobiyografik bellek çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir.
Araştırma bireyin mekanla oluşturduğu olumlu veya olumsuz anılarının belleğinde biriktiğini, bu birikmenin hafızada yer e�iğini ve bunun için 
belli bir zaman dilimine ihtiyaç duyulması fakat aynı zamanda bellekten geri çağrılabilmesi için de hafızanın belli bir dinçliğe sahip olmasını 
ortaya koymaktadır. Araştırmada görüşülen bireylerin Çamlı Apartmanı’na ilişkin anlatıları, geçmişe yönelik uzun süreli bellekte kodlanan 
mekansal verilerin geri çağrılması olarak nitelendirilebilir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, mekâna bağlılığın, daha çok 
mekân ve mekânın önceki/sonraki kullanıcılarıyla kurulan ilişkilerden etkilenmesi yönündedir.
Anket yapılan tüm bireylerde Çamlı Aprtmanı’nın “yadigâr” olma durumunun günümüzde de hafıza üzerinden sürdürüldüğüne dikkat çekmek-
tedir. Bireylerin belleğinde biriken ve birbirleri ile ilişki içinde olan tüm veriler, kullanımı gerçekleşen ortak mekânda birer referans noktası 
teşkil etmektedir. Bu çalışma ile bireylerin mekâna ilişkin anılarına referans olan kişilerin, ha�a bu kişilerin geçmiş ve geleceklerinde varlıklarını 
sürdürecek olması, mekâna karşı aidiyet duygusu kazanmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında 
mekânın kullanıcısı tarafından kurulabilecek bağlantılar, bireyin mekâna ilişkin aidiyet duygusuna sahip olmalarına olanak sağlayacaktır. 
Çalışmanın bir diğer önemli yönü ise, bireysel olmayan geçmiş yaşam olaylarının, yani bir üst nesilden aktarılarak edinilmiş belleğin şimdiki ve 
gelecek zamanda bireylerin yaşamları üzerindeki etkisini incelemiş olmasıdır. Otobiyografik bellek çalışmaları daha çok otobiyografik anıların 
ait oldukları kişilerin özelliklerine odaklanmıştır. Oysa bu çalışmada “bireylerin dinlenerek edinilmiş, aktarılmış, bireysel olmayan geçmiş 
kurgusu üzerinden mekânı değerlendirmesi”” durumu sorgulanmış ve bu sorgulamayla birlikte, otobiyografik anıları düşünme süreçlerinin 
bireylerin mekanla kurdukları bağlılık duygusunu etkileyip etkilemeyeceğine bakılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, otobiyografik 
belleğin iki ayrı işlevine işaret etmektedir; geçmişten/gelecekten beslenme ve yakın çevre kullanımı temelinde mekâna bağlanma.

Anı Deneyimleri (MEQ, Sutir & Robins, 2007) ve Mekâna (Apartmana) Bağlılık (Place A�achment, Scale Li, 2012) düzeyi arasında teorik 
etkileşimler sunulmasına rağmen bu bağlantıyı geçmişten aktarılan anılarla oluşan hafıza üzerinden ele alan bir araştırma yapılmamıştır. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde araştırma literatüre katkı sağlayan bir öncül örnek niteliği taşımaktadır.

Genç ve yaşlı nesilden ziyade, yetişkin bireyler geçmişlerini genç bireylere kıyasla daha kapsamlı şekilde değerlendirebildiklerinden ve yaşlı 
bireylere nazaran zihinleri daha berrak olduğundan kuşaklararası ortak mekân kullanımında otobiyografik bellek çerçevesinde 
düşünüldüğünde aidiyet duygularının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otobiyografik Bellek, Öztanımlayıcı Anı, Aidiyet

Otobiyografik Bellek Üzerinden Mekâna Bakmak:
Kuşaklararası Ortak Konut Kullanımı İncelemesi
Zeynep Nur ŞAHBAZ
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Narin TEMEL
Bitlis Eren Üniversitesi, narintemel@gmail.com

2015 yılında Mardin Artuklu Mimarlık Fakültesi’nde mezun oldu. 2018 yılında, "Türkiye Mimarlık Dergilerinde Kadın Toplumsal 
Kimliğinin İnşası" adlı tez çalışmasıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi yüksek lisans programın-
da yüksek lisansını tamamladı. Tez çalışmasında kadının özelde mimarlık mesleği, genelde ise toplumsal düzlemde nasıl konum-
landırıldığını sorunsallaştırmaya çalıştı. Halihazırda mimarlık tarihi alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarında 
mimarlık-politika, kent, gündelik yaşam, kadın ve toplumsal dinamikleri sorunsallaştırması konularına odaklanmaktadır. 

Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmasına, yeni kavramlar ve bakış açılarının gündeme gelmesine karşılık, yüzyılların biyolojik odaklı kadın 
yapısı çerçevesinde kurulan ‘cinsiyet söylemi’ anlatılarında önemli bir değişim yaşandı mı, yoksa mevcut yapılar değişirken, yenidünya ekono-
mik düzeniyle beraber siyasal kurallar ve pratikler değişirken ‘kadın’a yönelik bakış açısı ve kadına yüklenen temel toplumsal roller hala geçen 
yüzyılla aynı mı? Daha da önemlisi durumu açıklayan kavramların nasıl bir değişim yaşadığı ve ne şekilde kullanıldığından ziyade; gerçek 
haya�a kadın kimliğine ilişkin çeşitli pratiklerin cinsel kimlik söylemlerinin tanımladığı şeyle aynı olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu durumun 
mimarlık geleneği içinden nasıl okunabileceğinin, somut veriler üzerinden ele alınmasını içeren bu metin, araştırmanın sadece mimarlık pratiği 
için geçerli bir durum olmadığını, kadın toplumsal kimliğinin algılanma biçiminin bir uzantısı olarak, mimarlık disiplinin de kadın meselesine 
yaklaşımı netleştirmektedir. Kadın toplumsal kimliği probleminin cumhuriyetin kuruluşundan itibaren görünürlük kazandığı ileri süren 
yaklaşımlar neticesinde, metnin kapsamı cumhuriye�en günümüze kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır. Birincil kaynakların içerik 
taramasının analizi üzerinden gerçekleşen araştırma, mimarlık disiplini içinden kadına bakışı sorunsallaştırmaktadır. Bu sorunsallaştırma 
mimarlık disiplinin önemli bir bileşeni olan süreli yayımlar(dergiler) içinde üretilen kaynaklar üzerinden yapılmaktadır. Arkitekt, Yapı ve Arreda-
mento Dergilerinin tüm sayıları taranmış ve çeşitli alt başlıklar etrafında kadının mimarlıkta görünme durumları analiz edilmiştir. Sonuç 
bölümünde mimarlık pratiği içinden varılan sonuçlar, diğer alanlarda yapılan çeşitli verilerle desteklenip; modern dünya düzeninde sıklıkla 
karşılaştığımız bir mesele olan kamusallık üzerinden kadının, kamusallaşma, görünebilme durumlarının ne düzeyde olduğu, sadece fiziksel 
olarak değil aynı zamanda entelektüel anlamda ne denli görünürlük kazanabildiği, hem mimarlık içinden hem de diğer alanlarda var olan 
verilerle deşifre edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Yayıncılığı, Mimarlık Süreli Yayınları, Kadın Toplumsal Kimliği, Mimarlık Mesleği, Mimarlıkta Görünürlük 

Türkiye'de Kadın Mimar Olmanın Perde Arkası
Narin TEMEL



Türkiye’de kadının 20. yüzyıl konutu bağlamındaki yerine dair söylem ve bilgi eksikliği mimarlık ve evsellik üzerine araştıran mimarlık tarihçileri 
için bir hayal kırıklığıdır denebilir. Geç kalınmış bu çalışma alanında üretim yapmak, kadının sözlü ve yazılı tarihte çokça hariç bırakılması ile 
daha zordur.

İstanbul’un konut iç mekanları ve mekânsal karakterleri 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Cumhuriyet yönetimine geçilmesiyle 
hızlanan bir dönüşüm halindeydi. Mimarlık üretimi, 20. yüzyılın ilk yarısında oluşan ve ulaşılmak istenen yeni ülkenin en etkin araçlarından 
biriydi. Tek bir ailenin barınması için mimarlarca tasarlanan müstakil konutlar veya müteahhitlerin de aktörlüğünü yaptığı arsa sahiplerine kar 
e�iren apartman konutları “yeni”nin ve “modern”in bu bağlamda destekçisiydi. Eski ve gelenekselin yerini yeni ve moderne bırakması 
görünürde kesintisiz bir geçiş ile olsa da konut iç mekanlarının dönüşümlerinde güçlü olarak biçim, kullanım ve anlam değişimlerini 
beraberinde getirmiştir.

Teşvik edilen modernleşme programı yeni ülkenin konutlarında barınanları sosyal bağlamda özgürleştirmiştir de: Hangi statüden olursa olsun 
kadınlar evlilik kurumu, bir diğer deyişle evsel yaşam dışında sosyal bağlantılar deneyimlemeye başlamışlardı. Bu değişim tam olarak konut 
içinde çerçevelenen kadının artık konut haricinde de söylemleri olduğuna işaret ediyordu. 

Bu çalışma, Moda Bölgesi’nden ele alınan örnek konut(lar) üzerinden kadınların konu�aki barınma biçimlerini, konak ve köşklerdeki geniş aile 
ile yaşamdan tek ailelik müstakil konutlar veya apartman konutlarına geçişteki dönüşümlerini ve durumlarını inceleyecektir. Yeni ve modern 
ülkenin temsili yüksek eğitimli meslek sahibi kadınlar ile birlikte ev yönetimini kontrol eden emek işçisi kadınlar mercek altında olacaktır. 
Konutların iç mimarisindeki mahremiyet ve kullanım biçimleri üzerinden sözlü tarih kaynakları ile birlikte inceleyecek ve yüksek eğitimli meslek 
sahibi çalışan kadının evin kadını sayılması ile ev yönetimini sürdüren emek işçisi kadın arasındaki özgürleşme biçimlerini okuyacak olan bu 
çalışma, yeni ülkenin modernleşme sürecinde söylem ile kültürün konu�aki yaşam pratiğinde zıtlaşan kısımlarıyla konuyu destekleyecektir. 
Çalışma ülkenin mimarlık tarihi yazımına iç mimarlık, kadın ve mekân pratiği üzerinden katkıda bulunacak; henüz üzerine söylem konulmamış 
Muhlis Türkmen, Zeki Sayar, Leyla Baydar ve diğer Moda Bölgesi Cumhuriyet dönemi mimar aktörlerin ürünlerini mimarlık tarihçisi gözünden 
okuyacak ve sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konut İç Mimarisi, Evsel Yönetim, Meslek Sahibi Kadınlar, Özgürleşme

Yeni Bir Ülke Yapımında Konu�aki Kadınlar
Pınar SEZGİNALP
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Dr. Pınar SEZGİNALP
Özyeğin Üniversitesi, pinar.sezginalp@ozyegin.edu.tr

Lisans derecesini 2008’de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde, yüksek lisans derecesini 2011’de İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları bölümünde Doç. Dr. Güven İncirlioğlu danışmanlığında yazdığı “Deleuze Kavramlarının 
Güncel Sanat Eserleriyle İlişkisi” üzerine tez çalışmasıyla tamamladıktan sonra, 2013’te KU Leuven’de Hilde Heynen ile araştırma-
larını sürdürmüş, doktora çalışmasını Prof. Dr. Elvan Altan danışmanlığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi 
bölümünde “İstanbul Moda bölgesi Konutlarının İç Mekan Dönüşümleri: 1930lar-1970ler” teziyle tamamlayıp, 2017’de doktora 
derecesini almıştır. 2015-2016 yıllarında Kadir Has Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde mimarlık ve iç mekân tarihi, sanat ve 
tasarım tarihi, temel tasarım stüdyosu ile görsel iletişim stüdyosu dersleri vermiştir. 2018’den bu yana Özyeğin Üniversitesi İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor; burada iç mimari stüdyosu, mimarlık tarihi ve Türkiye’de 
modern mimarlık ve iç mekân tasarımı dersleri vermektedir.
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Çağda TÜRKMEN
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, turkmen.cagda@gmail.com

1991 İstanbul doğdu. Lisans öğrenimini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, 
Teorisi ve Eleştirisi yüksek lisans programında tez çalışmalarına devam etmekte ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi olarak görev yapmaktadır.  

Arama motoru Google “kadın mimarlık öğrencisi” sorgusuna, ilgili alanlarda kullanılmak üzere çoğu telif ödemeli pek çok “mutlu” imaj getiriyor, 
Baudrillard “…kadın, görünümden başka bir şey değildir” derken bunu kast etmemiş olsa gerek. Bunların dışında 2015 yılından meslekteki 
cinsiyet ayrımcılığına dair bir Arkitera görüşü, 2016 yılı akademik dönem açılışına dair bir Mimarizm haberi, bir araştırma ekibini tanıtan 
yabancı kaynaklı bir Mimdap çevirisi ve talihsiz bir Avusturya gayrimenkul sitesi geliyor.

Akademide ve sektörde “kadın mimar” görünürlüğü üzerinden pek çok değerli araştırma devam etmekte iken kadın mimarlık öğrencisi olmaya 
dair bir literatür eksiği olduğunu açıktır. Mimarlık eğitiminden bir çıkışla öğrenci inisiyatiflerini araştırırken lisans stüdyolarında değişken kadın 
kimliğini de buradan okuma fırsatı doğdu. Bunu da ülkenin tüm lisans kurumlarında sürecek etraflı bir çalışmaya kadar, inisiyatiflerdeki 
seçilmiş örneklem üzerinden sorgulamak yararlı ve tamamlayıcı olacaktır.

Bu çalışma, geçtiğimiz yıl gerçekleşen iki Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması’nın bileşenleriyle gerçekleştirilecek görüşmeler ışığında 2018 
yılında Türkiye’de kadın mimarlık öğrencisi olmayı öğrenci inisiyatifleri üzerinden okumayı amaçlamaktadır. Bunun için açık ve kapalı uçlu 
sorular doğrultusunda (EK) gruplar “organizatör” ve “katılımcı” ikiliğine bir de “kadın” ve “erkek” ikili kimlikleri eklenerek çıkan veriler bu katego-
riler bağlamında yorumlanacaktır.

Mimarlık eğitiminde kadın mimarlık öğrencisi tartışmasına ikili bir yaklaşımın günümüz gerçekliğine yeterli gelmeyeceği elbe�e ortadadır. 
Bilindiği gibi feminist hareketin üçüncü dalgasıyla birlikte muğlaklaşan ve aynı zamanda yeniden biçimlenen kimlik sorgularını sonsuza çoğalt-
ma gereği doğmuştur. Fakat böylesi ilksel bir çalışma dahi ülkemizde şimdiye dek eleştiriye sunulmamış olduğundan, kuir kuramcıların da bu 
ikili çalışmayı bir başlangıç olarak kullanabileceği açıktır.

Çalışma sonucunda Türkiye’deki çeşitli okulların mimarlık lisans stüdyoları ile bu iki öğrenci inisiyatifli etkinlik arasında eşzamanlı bir 
karşılaştırma yapılacağı umulur. Böylece kadın mimarlık öğrencisi olmanın erkek ve kadın mimarlık öğrencileri için güncel olarak okullarında 
ve bu etkinliklerde ne anlama geldiği tespit edilip ilgili literatürün yardımıyla yorumlanabilecektir. Sonuçta mimarlık lisans eğitiminin kurum-
larıyla karşılaştırılarak inisiyatiflerin kurum dışı, melez, değişken ve performansta tanımlı karakterinin toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde bir 
özgürleştirici etkisi olup olmadığı okunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Çalışmaları, Mimarlık Eğitimi, Öğrenci İnisiyatifleri, UMÖB

Kadın Mimarlık Öğrencisi: Güncel Bir Okuma
Çağda TÜRKMEN



Gündelik mekân pratiklerinde, kentsel hak taleplerinde ve organizasyonunda, çeşitli mesleklerin profesyonel ve 
akademik yapılanmasında, sana�a ve tasarımda kadının varlığına ve temsiline dair farklı perspektiflerde pek çok 
okumanın sunulduğu bu sempozyumun yeni araştırmalara ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz. Bu alandaki 
akademik çalışmaların son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de ar�ığını mutlulukla gözlemliyoruz. Özellikle yeni 
nesil akademisyenlerin alanının genişlemesindeki payı büyük. Bu nedenle, sempozyumun zengin bir tanışma ve 
tartışma ortamı yaratacağını, bilimsel çalışmaların yanı sıra eğitimde ve meslek pratiklerinde daha çoğulcu uygu-
lamaları canlandıracağını umuyoruz.

Kapanış Oturumu
Moderatör: Doç.Dr. Işıl ÇOKUĞRAŞ
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Doç.Dr. Işıl ÇOKUĞRAŞ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, isil.cokugras@bilgi.edu.tr

2005’te İTÜ Mimarlık Bölümü’nden, 2008’de “Ken�e kamusal mekân örüntüleri: Beyoğlu örneği” başlıklı tezi ile İTÜ Mimari 
Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 2013’te YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndan doktora derecesi 
almış, doktora çalışması sırasında Central European University Tarih Bölümü’nde araştırmacı bursiyer olarak bulunmuştur. Dokto-
ra tezi “Bekâr Odaları ve Meyhaneler: Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân (1789-1839)” adı ile 2016 yılında İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü’nden yayınlanmıştır. Kent ve modernleşme tarihi, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarlığı, kamusal 
alanlar ve kadın mimarlar üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Modernleşme dönemi İstanbul’unda kentsel 
düzenlemeler üzerine İrem Gençer ile birlikte yürü�üğü araştırması “The Development of O�oman Urban Regulations: Istanbul 
1700-1900” başlığı ile Routledge Yayınevi’nden 2018’de çıkan “Building Regulations and Urban Form, 1200-1900” adlı kitapta 
yayınlanmıştır. İrem Gençer ile birlikte 2016 yılından beri sürdürdüğü Mualla Eyüboğlu-Anhegger Arşivi projesi hakkında 2019’da 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden basılmak üzere bir kitap hazırlamaktadır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakülte-
si’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, tasarım stüdyoları ve tasarım tarihi derslerinin yanı sıra film-mekân ilişkisi ve toplum-
sal cinsiyet ve mekân üzerine dersler vermektedir.
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