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Soylulaştırma kavramı, fiziksel olarak dönüşen bir mekânda değişen sınıfsal yapıya işaret eder; örneğin, 

Hackworth soylulaştırmayı, kısaca, 'mekânın daha varlıklı kullanıcıların kullanımına açılmak üzere dönü-

şümü' olarak tanımlar (Hackworth, 2002, p.815).  Soylulaştırma aynı zamanda toplumsal cinsiyet ilişkileri-

ni de dönüştürür ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yeniden üretimini etkiler. Son dönemde soylu-

laştırma ve toplumsal cinsiyet ilişkisine dair yapılan uluslararası çalışmaların sayısında artış olmasına rag-

men, literatür konuya dair kısmı bir tablo sunmaktadır. Yapılan araştırmaların çoğu, soylulaştırmanın orta 

sınıf kadın ve LGBT+ bireylerin hayatını nasıl olumlu etkilediğine odaklanmış ve alt sınıf kadın ve LGBT+ 

bireylerin deneyimleri hesaba katılmamıştır. Oysa Lees, Wyly ve Slater‟in önerdiği üzere, yanıtlanması ge-

reken soru şudur: „Soylulaşan kent merkezleri her kadın için özgürleştirici bir rol oynar mı?' (Lees vd., 

2008, p.213). Kanımca, bu soruya soylulaşan kent merkezlerinin her LGBT birey için özgürleştirici olup 

olmadığı da eklenmelidir. Türkiye‟de ise, soylulaştırma kentsel alanlarda hızla yayılmakta ve buna paralel 

olarak soylulaştırma literatürü de hızla gelişmektedir. Ancak, Türkiye kentlerinde hızla yaşanan bu 

mekânsal ve sınıfsal dönüşümü aynı zamanda bir toplumsal cinsiyet inşa süreci olarak algılayan ve mekân 

ile toplumsal cinsiyetin birlikte yeniden yapılandırılışının resmini çizen çalışmalar sayıca pek azdır. 

Bu çalışma, literatürde var olan bu boşlukları doldurmayı hedefler ve soylulaştırma sürecinde mekân ve 

toplumsal cinsiyetin yeniden inşa edilişini inceler.  Istanbul‟un Tarlabaşı semtinde yaşanan soylulaştırma 

sonucu yerinden edilme tehdidi altında yaşayan ya da hâlihazırda yerinden edilmiş alt sınıf kadınların dene-

yimlerini semtte yaşayan ve çalışan 26 kadınla yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler ve 

katılımcı gözlemlere dayalı olarak aktarır.  Çalışma semtteki soylulaştırma sürecinin alt sınıf kadınların ha-

yatını ekonomik ve sosyal olarak zorlaştırdığını, semtte beraber yaşayan ve çalışan trans kadınları yerinden 

ederek onları homofobik tehditlere daha açık hale getirdiğini, semtte yaşanan yıkımla beraber sokakların 

tekinsizleştiği ve bununla beraber de kadın bedeni üzerinde erkek egemenliğinin arttığını bulgulamıştır. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Sosyal Yardım Rejiminde Kadınların Toplumsal Cinsiyet ve  

Mekân Deneyimleri: 

Hane, Mahalle, Muhtarlık ve Kurumlardan Saha Gözlemleri 

 

Denizcan Kutlu 

 

Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 

 

Bu bildiri, toplumsal cinsiyet ve mekan ilişkisini, Türkiye‟de sosyal yardım başvurusunda bulunan ve/veya 

alan kadınlar bakımından sorunsallaştırmaktadır. Türkiye‟de yoksulluğun ve yoksulların yönetiminde başat 

bir politika aracı olan sosyal yardımlar temelinde bir sosyolojik alan oluşmaktadır. Kadınların toplumsal 

cinsiyet ve mekan deneyimleri, bu alanın dışında oluşmuş toplumsal cinsiyet norm ve eşitsizliklerini yan-

sıtmakta, -yenilerini ekleyip- yeniden üretmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Bu deneyimler; hane, mahalle, 

muhtarlık ve sosyal yardım kurumları olmak üzere dört boyutta incelenebilir.  

Sosyal yardımlar, kadının toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünden kaynaklı hane içi ve dışı yükümlülükle-

rini yeniden üretmekte; emek gücünün ve hanenin yeniden üretimine dönük gündelik yaşam pratiklerinin 

bir parçası olarak kabul edilmekte ve hane içi ikincil konumunu pekiştiren muhafazakâr ataerkilliği besle-

mekte; kadını hane içerisinde tutmanın bir aracı olarak da işlev görmekte; bunda kadının işgücü arzını en-

gelleyen bir boyut taşıması etkili olmaktadır. Hane, kurumlarca yapılan hane ziyareti biçimindeki, kadının 

bu sürecin ağırlıklı muhatabı olduğu damgalayıcı ihtiyaç tespiti süreçlerinin de bir mekanıdır. Mahalle bo-

yutunda, kadınlar yardım dağıtımlarında, sırada bekleme, teslim alma ve taşıma biçimindeki bir işbölümü-

nü deneyimlemekte ve sosyal yardımlar kadınlar arasında hane ve mahalle temelli gündelik yaşam tarzının 

bir parçasını oluşturacak şekilde gündeme gelen bir konudur. Muhtarlıklar, sosyal yardım almada bilgi ve 

belge sağlanan kurumlar olmasının dışında, yardım bağlanması karşılığında cinsel ilişki/istismar deneyim-

lerinin oluşumuna kaynaklık eden mekandır. Bu deneyim, sosyal yardım rejimine içkin hiyerarşik yardım 

alma ve verme pratiğinin, toplumsal cinsiyet temelli egemenlik ilişkilerine dayalı olarak, mekan bağlamlı 

bir gerçekleşme biçimidir. Cinsler arası işbölümü temelinde hanenin kurumla kurulan bağı kadın üzerinden 

oluşmakta; kurumlar toplumsal cinsiyet örüntülerini yeniden üreten mekanlar olmaktadır. 

Bildiri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin özgün; ancak ele alınmayan bir alanı olan bu mekanlarla/

mekanlarda kadınların ilişkilenme biçimlerini incelemektedir. Başvuru, ihtiyaç tespiti kapsamında hane 

incelemesi, kurumla ilişkiler ve yardım almayı içeren süreç, cinsler arası bir işbölümüne tabiidir. Bildiri bu 

işbölümünde kadın deneyimlerine odaklanmakta, 4 farklı ilde sosyal yardım alan ve verenlerle yapılan gö-

rüşme ve gözlemlerden oluşan, tamamlanmış iki alan araştırmasına dayanmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mersin’de Kadın Olmak: Doğu Akdeniz’de Kozmopolit Bir Şehirde Yaşamaya 

Dair Hristiyan Ve Müslüman Kadınların Anlatıları 

 

Esen Ergin 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü 

 

Geç Osmanlı döneminde ticaretin yoğunlaştığı bir liman kenti olarak öne çıkan Mersin, bu dönemde alma-

ya başladığı göçlerle etnik ve dini yönden kozmopolit bir nüfusa kavuşmuştur. Doğu Akdeniz periferisinde 

yer alan bir kent olmasına rağmen, liman kenti olmanın getirdiği avantajlar sayesinde günümüzde de çok 

dinli bir nüfusa sahip olan Mersin‟de, iki farklı dine mensup kadınların, bu şehirde kadın olmaya dair anla-

tılarının toplumsal cinsiyet ve mekân çalışmalarına yeni bir soluk getireceği açıktır. Çalışma kapsamında 

yetmiş yaş üzerinde olup, Mersin‟de doğup büyümüş ve orada yaşamakta olan orta ve üst-orta gelir grubu-

na mensup yedi Müslüman, altı Hristiyan kadın ile sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmecilerin er-

ken Cumhuriyet dönemi ve o dönemdeki Mersin‟e dair anlatılarından yola çıkılarak toplumsal cinsiyetin bu 

kadınların ve ailelerindeki diğer kadınların yaşantıları üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Sözlü tarih ve de-

rinlemesine mülakat yöntemleri aracılığıyla, bugün Türkiye‟deki Hristiyan nüfusun az sayıdaki yerleşkele-

rinden biri olan Mersin‟in yerlisi Hristiyan kadınların büyüdükleri ve an itibariyle yaşamakta oldukları 

Mersin‟e dair algıları ve anlatıları, Müslüman kadınların aynı hususlardaki anlatılarıyla karşılaştırılmıştır. 

„Kamusal ve özel mekânda kadın olma‟ya „Mersinli Hristiyan‟ kimliğinin eklenmesinin, Mersinli Müslü-

man kadınların aynı konudaki deneyimlerinden farklı olarak ne gibi getirileri olduğu üzerine yoğunlaşıl-

mıştır. Bu iki ayrı etno-dinsel grubun kadınlarının Mersin‟i, erken Cumhuriyet dönemini ve mikro-politik 

yönden günlük hayatlarını nasıl deneyimlediklerine yer verilmiştir. Görüşmecilerle çocuklukları, eğitim 

hayatları evlilikleri ve meslek hayatları irdelenmiş, Mersin gibi kozmopolit bir şehirde Hristiyan ve Müslü-

man bir kadın olmayı nasıl algıladıkları incelenmiştir. Görüşmecilerin „ev‟den çıkarak yüksek eğitim alma-

larını sağlayan sosyo-politik koşullar üzerinde durulmuş ve „şehirde kadın olma‟ya dair algıları ve dene-

yimleri incelenmiştir. Hristiyan görüşmecilerin anlatılarında, Cumhuriyet‟in kuruluşundan sonra Türkiye 

genelinde giderek azalan Hristiyan nüfusa rağmen, kamusal ve özel alanda kimliklerini muhafaza edebil-

mekle ilgili deneyimlerine değinilmiştir. Hristiyan görüşmecilerin, annelik kimliğine ek olarak günümüzde 

de mümkün olduğunca devam ettirilen endogamiye ilişkin görüşleri tartışılmıştır. İki etno-dinsel grubun 

kadınlarının anlatılarında da dominant bir Mersin algısına ve nostaljik bir özleme rastlanmıştır. Görüşmeci-

lerin tümü, Mersin‟in bugünkü sosyo-kültürel yapısına ve yaşanan kentsel dönüşüme yönelik kuvvetli eleş-

tiriler yöneltmiştir.  

         

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Queer Mekân Olarak Maçka Demokrasi Parkı 

 

Ezgi Yılmaz 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi  

Araştırma Görevlisi, Sabancı Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı  

 

Bu araştırma yüksek lisans tezi kapsamında, İstanbul‟un kamusal mekânlarını, mekânın sosyal üretimi bağ-

lamında, queer teori ile birlikte analiz etmektir. Bu doğrultuda, bu çalışma Maçka Demokrasi Parkı‟na 

odaklanmaktadır. Queer kavramını heteronormatif sistemi yıkan anlamda, mekânın sosyal üretimi bağla-

mında ele alacağım. Queer mekân, normatif mekânın yıkımı ya da normatif olmayan bir mekânın üretimi 

olarak düşünülebilir. Parkın İstanbul‟un diğer kamusal alanlarıyla kıyaslandığında, normatif olmayan bir-

çok eyleme sahiplik yapması; kamusal-özel ikiliğini yıkması; cinselliğin mekânı oluşu ve lgbti+ bireyler 

tarafından sıklıkla kullanılması, Maçka Demokrasi Parkı‟nı queer yapan temel argümanlar olduğu iddia 

edilebilir.  

Parkın aynı zaman dilimi içinde yemek, içmek, uyumak, güneşlenmek, oyun oynamak, çeşitli sporları yap-

mak, akrobatik hareketler yapmak, okumak-yazmak, sevişmek, köpek gezdirmek, eylem yapmak, toplantı 

düzenlemek gibi birbirinden farklı eylemleri barındırması, işlevselci normatif mantıkla bakıldığında burası- 

queer‟in kelime anlamında olduğu gibi- “ne idüğü belirsiz” bir mekân olarak görülebilir. Ayrıca mekânın, 

diğer parklara oranla, tasarlanmış rotaların kullanılmaması ve de oturma elemanlarından ziyade- çeşitli kul-

lanımlara imkân sağlayan- çimlerin ve ağaçların kullanılması da eylemleri çoğullaştırır. Bununla birlikte, 

normatif akla göre bu eylemlerin bir kısmı kamusal mekânlar için tanımlanırken, bazıları ise özel alanda 

yapılması uygundur. Heteronormatif iktidar kamusal ve özeli, karşıtlık ilişkisi kurarak erkek-kadın ikiliğiy-

le özdeşleştirir; ancak bu mekân hem kamusal-özel ayrımı yapmayı imkânsızlaştırır hem de cinsiyet ikiliği-

nin ötesinde kimlik pratiklerine ev sahipliği yapar. Lgbti+ örgütleri/bireyler burada sıklıkla etkinlik düzen-

ler ve bayraklarıyla kendilerini temsil ederler, sadece görünür olmakla kalmaz mekân da kurarlar, bulun-

dukları kamusal alanı geçici olarak özelleştirirler. Homofobik şiddet sebebiyle belki de birçok kamusal 

alanda fiziksel yakınlık göstermeyen bireyler için, burası –nispeten- güven içinde var olabildikleri bir 

mekândır. Mekânın fizikselliğiyle, engebeli topoğrafyası ve bitki örtüsü sayesinde, cinselliğe imkân sağla-

masının yanında parkın güvenlik görevlilerin ahlak polisliği arasında bir çatışma vardır.  

Sonuç itibariyle, bu çalışma queer teori ve mekân ilişkisini mevcut teoriler ve kişisel gözlemler vasıtasıyla 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın analizini amaçlar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Yerin Altında-Yerin Üstünde: 

Maden Kentlerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkileri 

 

Figen Uzar Özdemir-Atilla Barutçu 

Araştırma Görevlisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü 

 

Biz bu çalışmada, bir maden kenti olarak Zonguldak‟ı ve Zonguldak‟ta toplumsal cinsiyet-mekân ilişkisini 

merkez alan uzun ve kapsamlı bir saha çalışmasının dâhil olduğu bir projenin ön çalışması olarak, maden 

işçiliğinin homososyal yapısının ve maden kentlerinin yer altı/yer üstü ayrışmasının kentteki toplumsal cin-

siyet dinamiklerine nasıl etki ettiğine odaklanacağız.  

Bu çalışmada dünyanın önde gelen maden kentlerine dair yaptığımız literatür taramasından elde ettiğimiz 

bulguları ve bu bulgulardan hareketle maden kentlerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair ortaklaşan 

özellikleri ortaya koymaya çalışacağız. Bu literatür taraması sonucunda bu çalışma dahilinde ele alacağımız 

noktaları kadınlık, erkeklik ve mekan odaklı birbiriyle ilişkili üç dinamik çerçevesinde şekillendirebiliriz: 

(1) Her ne kadar madencilik erkek mesleği olarak düşünülüp sadece erkekleri kabul eden bir alan olsa da, 

kadınlar yeniden üretim süreçlerinde oynadıkları annelik ve ev kadınlığı rolleri üzerinden bu mesleğin gö-

rünmez emekçileri konumundadırlar. 

(2) Maden işçiliğinin ağır çalışma koşulları, işçilerin boş vakit azlığı, evde geçirilen zamanın kısıtlılığı, ya-

şanan kazalar/hastalıklar, erken emeklilik gibi faktörler maden kentlerinde o kente özel yerel bir erkeklik 

formu yaratmaktadır. 

(3) Yer altı ve yer üstü mekânsal ayrışmasının cinsiyet dinamiklerine etkisi, hem erkeklere hem de kadınla-

ra belli sınırlar yarattığı gibi belli özgürleşme alanları da sağlamaktadır. 

Çalışmamızın ana çerçevesi, maden kentleri ile ilgili daha önce yapılmış araştırmalarda bu üç dinamiğin 

nasıl ele alındığı ve bu çalışmaların toplumsal cinsiyet-mekân ilişkisi açısından ne tür bulgular sunduğu 

üzerinden ilerleyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Mekân Odaklı Araştırma Yöntemleri  
Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Analizinde  

Ne Tür Katkılar Sunar? 

 
 

Gökben Demirbaş 
Dr., Glasgow Üniversitesi, Sosyoloji 

 

 

Toplumsal cinsiyet ve mekânın birbirini nasıl yeniden ürettiği üzerine odaklanan feminist coğrafya alanının 

sosyal bilimlerde giderek artan yeri yapılan araştırmalarda mekân odaklı yöntemlerin kullanımının da art-

masını sağlamıştır. Fakat bu yöntemlerin uygulanışı, ne tür veriler ürettiği, sahada yaşanan deneyimler ve 

benzeri konuları ele alan yayın sayısı görece azdır. Bu bildirinin amacı 2014-2015 yılları arasında toplamda 

8 aylık bir süre içerisinde saha çalışması kısmı gerçekleştirilen ve kadınların mahalle düzeyinde eğlence, 

dinlence, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını konu edinen doktora projesinde kullandığım mekân 

odaklı araştırma yöntemleri hakkındaki deneyimlerimi aktarmaktır. Yöntemlerden ilki, yürüyerek yapılan 

mülakat olarak Türkçeleştirebileceğimiz “walk and talk interviews”dir. Yürünen rota katılımcının tercihine 

bırakılmış ve GPS teknolojisi ile telefona kaydedilmiştir. İkinci yöntem zihin haritaları kullanılarak yapılan 

odak grup görüşmeleridir. Görüşmenin ilk yarısı kadınların mahallenin fiziksel mekânını nasıl algıladıkları 

ve kullandıklarını, ikinci yarısı ise gündelik hayatlarını haritalandırmaları ile başlamıştır. Son olarak araş-

tırma yapılan iki mahallede çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, çay bahçesi, piknik alanı gibi sosyal alanlarda 

katılımlı gözlem uygulanmıştır. Söz konusu yöntemler toplumsal cinsiyet- mekân ilişkisini anlamada katı-

lımcılara kendilerini ifade etme açısından sözel anlatımın sınırlarını aşabilecek yeni imkânlar sunarken, 

araştırmacı için de geleneksel yüz yüze görüşmelerde akla gelmeyecek yeni soruların sorulmasına olanak 

sağlayan araçlardır. Örneğin, katılımcıların çizdiği mahalle haritaları oldukça zengin içerikleriyle kadınla-

rın toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik ayrımlar ve benzeri daha geniş ölçekli sosyal ayrımları yerel yaşam alan-

larında nasıl deneyimledikleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla, bu yöntemler kullanılarak elde 

edilen veriler sosyal olguların çok-katlılık ve karmaşıklığına ayna tutar niteliktedir ki bu da bizi yapı-özne 

ilişkisinin tabi olma- direnme ikilemi ötesinde anlaşılması gerektiği noktasına götürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yaşam Deneyimlerinin Resim Sanatına Yansıtılması: Taşçıoğlu Konağı  

Apartmanı’ndan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Nedeni ile Göç Eden Kadınların  

Resimleri ve Hikâyeleri 

 

Dr. Ressam Gökçe Sözen 

 

Bu çalışmada, yaklaşık 60 yıllık mazisiyle metruk hale gelmiş bir mekân olan Taşçıoğlu Apartmanı‟nda bir 

süre boyunca bir arada yaşamış komşular konu edilmiştir. Bu komşularla çalışma yapılmasının çıkış nedeni 

kullanıma elverişsizliğinden ötürü apartmanın tasfiye edilecek olmasıydı. Zaten çoğunluğu göçle bu kente 

gelmiş olan apartman sakinleri tekrardan göç edip taşınmak zorunda kalacaklardı. Kentin genelinin de 

problemi olan bu yersiz yurtsuzluk hali merceğe alınarak bu apartman projesiyle mikro ölçekte incelendi. 

Bu araştırma komşularla sözlü tarih görüşmeleri yapılarak, onların hatıraları ve yaşam odalarındaki eşyalar-

dan faydalanılarak görsel malzemelerle anlatılmaya çalışıldı. 

 

Sözlü tarih görüşmeleri boyunca ister istemez insanların mahremleri açığa çıktı. Zaten bu görüşmeler önce-

sinde komşuların evlerinde yani mahrem alanlarında kendi yaşam halleri içerisinde birçok fotoğraf ve vi-

deo çekimi gerçekleştirilmişti. Bütün bu görsel ve işitsel malzemelerin yardımıyla daireler içerisinde bir 

kolaj oluşturulup, bütün bunların bir aradalığıyla görsel bir coğrafi mozaik gerçekleşmiş olabilir. Çünkü bu 

insanlar yoksulluklarından ötürü birlikte yaşayıp komşuluk yapmış olan ancak kültürel ve politik olarak 

birbirleriyle pek de alakaları bulunmayan insanlardı.  

 

Taşçıoğlu Apartmanı yaklaşık olarak 40 haneli bir apartmandır. Bu apartmanın dönüşüme uğramadan önce-

ki son zamanlarına şahitlik etmiş sakinler arasından 15 aile ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu aileler ara-

sından 6 tanesi eser metni projesi içerisinde yer almaktadır. 15 aile arasından seçilmiş kişiler özellikle eği-

limleri açısından birbirinden farklıdır. Örneğin Nakşibendi eğilimli Çingene ailenin yanı sıra Ulusalcı Çin-

gene aile de vardı. Muhafazakâr aileler,  özgürlükçü aileler ya da dekadan sembolü oluşturan eski İstanbul-

lu insanlar bir arada yaşıyordu. Ortak özellikleri yoksullukları ve madunlukları idi. 

 

Bu çalışmalar esnasında sanat tarihinden bilhassa seçilmiş benzer dönemler incelendi. Ev içi gündelik ya-

şam resimleri araştırıldı. Eser metni çalışması ve kapsadığı dönem ile sanat tarihinden seçilmiş benzer ör-

nekler ve dönemleri arasında bir karşılaştırma yapılarak köprü kuruldu. Çalışmada karşılaşılan zorluklarla 

başa çıkmak açısından dönemler arası sosyolojik fark ve benzerliklerin kıyaslanması ve irdelenmesi fayda 

sağlamıştır. Aynı zamanda da sonuca varmaya büyük ölçüde destek olmuştur. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Kadınlara Özel ‘Helal’ Tatil Mekânları 

 

Zeynep Merve Uygun 

 

PhD, Edinburgh Üniversitesi, Disiplinlerötesi Belgesel Film 

                                 

 

Bu çalışma Türkiyeli dindar kadınlar, haremlik-selamlık tatil mekânları ve „helal‟ tatil pratikleri arasındaki mekânsal ve bedensel 

etkileşimleri incelemektedir. En temelde, günümüzde kadınlara özel plajların nasıl oluştuğu, plajdaki kadın bedeninin çevresini 

kültürel ve sosyal olarak nasıl dönüştürdüğü, ne gibi sınırlar ördüğü ya da hangi sınırları kaldırdığı sorularına cevap aranmakta-

dır. Uygulamalı belgesel film doktorasının teorik altyapısını oluşturan çalışmanın verileri, kadınlara özel 3 farklı plajda yapılan 

saha çalışması, 20 mülakat ve çalışma sırasında çekilen 6 filmden yararlanılarak oluşturulmuştur. “Toplumsal Cinsiyet ve Mekân 

İlişkisine Yakından Bakmak” konferansında Türkiye‟deki ilk kadın plajının açıldığı yer olan Yalova-Esenköy saha-film çalışma-

sından örnekler sunulacaktır.  

 

1600‟lü yılların sonunda Osmanlı‟da yeni yeni oluşmaya başlayan haremlik-selamlık deniz hamamlarının sayısı, 1800‟lerin so-

nuna gelindiğinde 70 civarına ulaşmıştır. Neo-Osmanlı pratiklerin çokça ziyaret edildiği günümüzde helal tatil tahayyülleri ve 

inşası da bu tarzdan büyük ölçüde etkilenmiştir. Konferansta sunulacak bildiride öncelikle Osmanlı‟daki deniz hamamları ile 

günümüzdeki kadın plajları arasındaki paralelliğe „toplumsal cinsiyet‟, „mahremiyet‟, „kadın bedeni‟ gibi kavramlar üzerinden 

bakılacaktır. İkinci olarak kadınlara özel plajlardaki mekânsal ve davranışsal sınırlar ile kadın-kadına sosyalleşme biçimleri ince-

lenecektir. Bununla birlikte, plajların oluşumun ve idare sürecindeki kadın emeğine değinilecektir. Üçüncü olarak, kadın plajları-

nın çevresinde oluşturduğu ekonomik ve mekânsal hareketlilik incelenecektir. Son olarak da; kadın plajlarında bir araştırmacı-

belgeselci olarak bulunmanın tecrübeleri ve imkânları/imkânsızlıkları tartışılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kütahya’daki Somalili Kadınların Gündelik Hayatları 

 

Burcu Hatipoğlu 

 

Doktora Adayı, Ankara Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 

 

Araştırmanın merakı “taşrada kadın olmak ne demek?” üzerinden başladı. Bu soru “taşra neresidir?” 

sorusunu coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik olarak tanımlamayı gerektirdi. Araştırmanın konusu olan 

taşra neresiydi? sorusuna cevap ise Kütahya olarak belirlendi. “Neden?” sorusunun cevabı bir başka so-

runun cevabıyla kesiştiği için onu burada, aklımıza yazıp diğer soruya geçiyorum.  

Ardıl soru “taşrada uluslararası koruma kapsamında kadın olmak ne demekti?” diye şekil buldu. Bu soru da 

şartlı mülteci, mülteci, sığınmacı, geçici koruma altında olanlar gibi hukuki kavramları açıklamayı gerek-

tirdi. Öyleyse bu gruplar içinden hangisi bu araştırmanın öznesini oluşturacaktı? Cevap; uluslararası 

koruma altında ya da şartlı mülteci diye statülenen Somalili kadınlardı.  

Nihayetinde, araştırma için Kütahya’nın ve Somalili kadınların seçilmesinin oluşturduğu birleşime değine-

biliriz. Türkiye’ye yönelen düzensiz göç ile birlikte devlet eliyle 62 Anadolu şehrine uluslararası koruma 

kapsamında yer alan gruplar yerleştirilmeye başlandı. Bu şehirlerden biri de Kütahya idi. Kütahya’nın 

mekân olarak seçilmesindeki diğer neden ise Donna Haraway’ın konumlu bilgiler tanımlamasına da-

yanıyordu: Araştırmacı olarak bu taşra şehri ile organik bir bağım ve araştırmamın sahası için de sosyal 

ilişki ağlarım vardı.  

Somalili kadınlar ile Kütahya’nın bağlantısına dönersek, elbette Kütahya’ya resmi olarak yerleştirilmiş 

olmaları önemliydi. Ancak en önemlisi Somalililerin 2008’den beri Kütahya’da yaşıyor olmalarıydı. Bu 

taşradaki yaşamı deneyimlemek için oldukça yeterli bir zaman dilimiydi. 

Bir sonraki aşamada kadınların gündelik hayatı üstünden mekân ve toplumsal cinsiyet ilişkisine bakabil-

irdim. Kadınların hangi mahallelerde oturduklarını, kimlerle ilişki kurduklarını, hangi zaman aralıklarında 

evde kaldıklarını/ dışarı çıktıklarını, toplumsal cinsiyet rollerinin ilişki ağlarını nasıl etkilediğini, bir işte 

çalışıp çalışmama durumlarını, yanlarında erkek olmadan göç etmelerini (göçün kadınlaşması), kendileri ve 

çocukları için yeni bir hayat kurmalarını derinlemesine mülakatlarla öğrenmeye başlamıştım.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 

Genç Kadınların Mekân Kullanımında Sınırlar ve Stratejiler:  
Kâğıthane Örneği 

 
Rabia Demirci 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Yerel Yönetimler ve 

Kent Politikaları Bölümü 
 

Bu bildiri, Kâğıthane’de yapılan  saha çalışmasına bağlı olarak, genç kadınların iş yeri, okul, alışveriş 

merkezi gibi gündelik hayatlarındaki mekân deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet üzerin-

den ve aile bireylerinin kararlarıyla sınırlandırılma çabalarını ve genç kadınların bu sınırları aşmak için  

geliştirdikleri stratejileri tartışır. Kent ve toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadınların mekân deneyimleri 

genel olarak yerel yönetimlerin eril politikalarını ve mekânların kullanımındaki kadın-erkek arasındaki 

ayrışmayı ve eşitsizliği ele alır. Bununla birlikte özellikle de genç kadınların gündelik  hayatlarında 

mekânla kurdukları ilişkilere odaklanan çalışmalar görece olarak azdır. Bu çalışmanın gösterdiği gibi, genç 

kadınların belirli  bir saatte evde olmak zorunda olmaları, eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara verdiklerinde 

yalnızca mahalle sınırlarında bulunan bir iş yerinde çalışmalarına izin verilmesi, okula giderken ailelerin 

servisleri tercih etmeleri ve böylece eve geliş ve gidiş saatlerinin kontrol edilmesi gibi nedenlerle kent mo-

bilizasyonları sınırlanmaktadır. Bütün bu sınırlılıklara karşılık genç kadınlar, mahalle dışında bir okulda 

eğitim almak, şehir dışında üniversite okumak, okulda olmaları gereken zamanlarda farklı mekanlarda za-

man geçirip akşam servisle eve dönmek, trafiği bahane ederek eve daha geç bir saatte gelmek, kameraların 

ve güvenliliğin olması gibi nedenlerle ailelerin vakit geçirmelerine izin verdikleri alışveriş merkezlerine 

gitmek için izin alıp çeşitli kafelerde vakit geçirmek gibi stratejiler geliştirirler. Ayrıca, genç kadınlar için 

sosyal medya gerek kurdukları arkadaşlıklar gerekse açtıkları sahte hesaplar yoluyla sınırlılıkları aşmak 

için geliştirilen bir strateji olarak ortaya çıkar. Böylece, genç kadınlar mekân kullanımlarını evde 

olduklarında bile sosyal medyayı da içine alacak şekilde genişletirler. Çalışma 2017 yılında başlayan ve 

yaklaşık bir yıl süren etnografik yöntemle kent merkezine yakın, kentsel yaşam deneyimi hakkında bilgisi 

olan Kâğıthane’de alt-orta sınıf mahallesinde gerçekleşmiş olup ailesi ile birlikte yaşayan, evlilik deneyimi 

hiç yaşamamış, eğitimine devam eden ya da farklı nedenlerle eğitimine devam edemeyen ve ücretli bir işte 

çalışan veya iş hayatında yer almayıp vaktini evde geçiren 15-24 yaş arası 25 genç kadınla yapılan der-

inlemesine mülakat ve bu genç kadınların vakit geçirdiği mekânlardaki katılımcı gözleme dayanır. 

Dolayısıyla, çalışma kent merkezine erişim olanağı ve kentin yarattığı fırsatlardan yararlanma olasılıkları 

bulunan genç kadınların sosyo-mekânsal olarak karşılaştıkları sınırlamalara ve bu sınırlara karşı geliştirdi-

kleri stratejileri analiz eder. 

 

 

 



 

 

 

Yırca Köyü’ndeki Mekânsal Değişimin  

Kadınların Yaşamında Yarattığı Dönüşüm Üzerine Bir İnceleme 

 
Sare Öztürk 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

 
 
Manisa‟nın Soma ilçesinde bulunan Yırca Köyü‟nde yer alan termik santral köyde yapılan tarımsal faali-

yetleri değiştirmiştir. Köylünün geçim kaynağı tarım olmakla birlikte sanayinin çevrede yayılması ile tarım 

alanları azalmış, bölgede yapılan tütüncülük faaliyeti mevcut santralin atıklarından kaynaklı bitmiş, yerini 

zeytinciliğe bırakmıştır. Dolayısıyla bölgede sanayinin gelişmesi tarımsal faaliyetleri  doğrudan etkilemiş-

tir. Tüm bunlar zamanla erkek işgücünün sanayi alanına kaymasına ve tarımın kadınlaşmasına yol açmıştır. 

Bu doğrultuda da bölgedeki tarım işlerinde, köylü kadınların aile işletmelerinde ücretsiz olarak çalıştıkları 

ya da gündelik işçi olarak başkasının tarlasına gittikleri bilinmektedir.  

 

2014 yılında köyde yapılması planlanan ikinci termik santral için acele kamulaştırma kararı alınmış, köylü-

nün toprağı kamuya devredilmiştir. Köylünün 50 günlük direnişine rağmen süreç, 6600 ağacın yok edilme-

si ile sonuçlanmıştır.  Zeytin katliamından sonra kadınların tek kamusal alanları olan tarımın azalmasıyla 

kadınlar daha çok ev içine kapatılmıştır. 

 

Tarımda aile işletmelerinde karşılıksız çalışan köylü kadınların, zeytinliklerin yok edilmesinin ardından 

yüksek duvarlı avlularından çıkarak bir araya geldiler.  90 yıllık eski taş evi atölyeye dönüştüren kadınlar 

sabun, mum, ekmek, salça ve tarhana gibi ürünleri kapsayan birlikte üretime dayalı “Yırca Hanımeli El ve 

Ev Ürünleri” adıyla kendi işletmelerini kurdular. Bu kapsamda araştırma, bir yıl boyunca aralıklarla köye 

yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleşmiştir. Yöntem olarak derinlemesine görüşme ve katılımlı gözlem kul-

lanılmıştır. Çalışmada, köydeki ev biçimleri, avlular, kadınların çalışma alanları, mutfağın yapısı, banyo-

nun ve tuvaletin konumu ve tüm bunların kadınların ev içi emeklerini ve gündelik hayatlarını nasıl etkiledi-

ği incelenmiştir. Mekânsal açıdan eski köy evinin yapısının değişip dönüşmesi  kadınların yaşamlarında 

nasıl etkiler yarattığı, kadınların kamusal alandaki faaliyetlerinin onların bireysel hayatlarını, ev içi emeği, 

köy ile kurulan ilişkiyi nasıl etkilediği, dönüştürdüğü ve kadınlar arası dayanışmanın mekân ile nasıl örülüp 

örgütlendiği bu çalışma çerçevesinde tartışılacaktır.  

 
 
 


