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“Her çocuk er geç aynı şeyi yaşar: Bir zaman gelir, onun için ev olmaktan çıkar ev. Ne erken
çocuklukta olduğu gibi keşfedilecek bir dıştır artık, ne de dış dünyaya karşı sığınılacak bir iç.
Tam olarak ne zaman yaşarız bunu: Evin dışarıya karşı bir sığınak olduğu kadar bir engel de
olduğunu fark ettiğimiz an mı? Evin geçici, ana babamızın güçsüz, ölümlü olduğunu sezdiğimiz
an mı? Yoksa evin bize bir iç dünya bağışlarken aynı zamanda büyük bir iç sıkıntısı da verdiğini,
bir iç dünyası olmanın bedelinin bu iç sıkıntısı olduğunu fark ettiğimiz an mı?
Bu duygunun zamanı, yoğunluğu, katlanılabilirliği evden eve, çocuktan çocuğa değişir kuşkusuz. Tek bir şey dışında: Ömür boyu bize eşlik eden mutluluk imgelerimizin olduğu kadar,
kurtulmak için hep çaba harcayacağımız korkularımızın, dağıtmak için her yolu denediğimiz iç
sıkıntımızın da kaynağı, kaynağı değilse bile ilk sahnesi orası. [...]”
									

Ev Ödevi, Nurdan Gürbilek1

…
‘Ev’. Çoğumuz için belki de en sıradan kelimelerden biri. Gündelik hayatın koşuşturmacası sonrasında geri
dönüp tazelenebileceğimiz, bir sonraki güne hazırlanabileceğimiz bir yerimiz varsa eğer, anlamı üzerine
hemen hiç düşünmeden kullandığımız kelime. Oysa Nurdan Gürbilek’in yukarıdaki alıntıda ifade ettiği
gibi, yine hemen hepimiz için hayatın belli dönemlerinde büyük bir soru işareti haline gelen, açık açık
olmasa da içten içe sorgulanan, yoğunlaşan bir kavramın ağırlığını taşıyor. Dışardaki – ‘dışarı’yı her nasıl
tanımlıyorsak - tehlikelerden bizi koruyan bir sığınak mı ev, yoksa başka tehlikelerin bizi beklediği yer
mi; mutlu olduğumuz yer mi, yoksa mutsuzluklarımızın odağı mı; kim olduğumuzu bulduğumuz yer mi,
yoksa kimliklerimizi tekilleştiren, keskinleştiren ve farklı olanlara kapılarımızı kapadığımız yer mi; bizi
mekânda sabitleyen bir şey mi ev, yoksa sadece yola çıktığımız başlangıç noktası mı; gitmeli mi, kalmalı
mı … ve benzeri soruların, endişelerin çevrelediği bir ağırlık. Bir de hiç evi olmamış olanlar var; ya da evlerini, isteyerek veya istemeyerek terketmiş olanlar; geride bıraktığı evi sakladığı anahtarında, başka yerlere
taşıyıp durduğu eşyalarında, eski fotoğraflarda yaşatanlar. Geri dönebileceğimiz bir ‘ev’ varsa eğer, evden
bahsetmek kuşkusuz daha kolay.
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Bu sayı, bir yüzü ne kadar hafifse diğeri bir o kadar ağır olan bu kavram üzerine. Güncel uluslararası literatürde üzerine çok şey yazılan bir kavram bu. Hatta öyle ki, sosyal ve beşerî bilimlerde ‘ev’in neredeyse
en çok tartışılan kavramlardan biri haline geldiği rahatlıkla söylenebilir. Yaklaşık son yirmi yıldır sosyolojiden antropolojiye, felsefeye, coğrafyaya; maddi kültür çalışmalarından toplumsal cinsiyet çalışmalarına,
göç ve diaspora çalışmalarına uzanan geniş bir alanda akademisyenler ve araştırmacılar eve dair farklı
şeyler söylediler; kimi diğerlerinin izinden giden, onları tamamlayan, kimi ise önceden yazılanlara radikal eleştiriler getiren farklı kuramsal çerçeveler sundular. Türkiye’de ise ancak yeni yeni ev üzerine
tartışılmaya, araştırmalar yapılmaya, tezler yazılmaya başlandığı görülüyor. Giderek artacak gibi görünen
bu ilgiye en büyük katkılardan birini geçtiğimiz yılın ‘ev’ ve ‘komşuluk’ kavramları etrafında şekillenen
‘İyi Bir Komşu’ temalı 15. İstanbul Bienali’nin yaptığını söylemek yanlış olmaz. Bienali izleyenler pek de
tanıdık olmadığımız bir ev imgesiyle, daha doğrusu evin düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir olgu
olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldiler. Salt konut iç mekânına, özel alana odaklanan çoğu çalışma dahi, evin
bir ‘iç’ten ibaret olmadığını, ev ve çağrıştırdığı her şeyin aslında çok daha geniş bir dünyayla ve karmaşık
toplumsal süreçlerle doğrudan ilişkili olduğunu, göçlerin, siyasi gelişmelerin, mahallede, kentte, ülkede ya
da küresel ölçekte yaşanan olayların özel alanın sınırlarından nasıl sızıp onu nasıl dönüştürdüğünü gösteriyordu. Bu anlamda Bienal, evin kapısını aralayarak içerideki zengin dünyaya göz atmamızı, farklı yönleri
üzerine düşünürken içinde yaşadığımız zamana, topluma ve kendimize de bir ayna tutmamızı sağladı.
Bu sayıda da hedeflenen, Dosya’nın elverdiği ölçekte, evin farklı yönlerine bakmak. Sayıdaki yazıların
çoğu mimarlar tarafından yazılmış olsa da, bunların pek azı mimarlıkla doğrudan ilişkili. Yazılar için çağrı
yaptığımda, yazarlardan ‘ev’in kendilerine neleri çağrıştırdığını düşünmelerini istedim ve akademik yazım
geleneklerine bağlı kalma endişesi olmadan diledikleri konuda ve formatta yazabileceklerini ilettim. Kısa,
öznel denemelerin, fotoğraf albümlerinin ve hatta şiirlerin de bu sayıda yer alabileceğini öngördüm – ev
üzerine söz söylemenin zorluğunu da göz önüne alarak, bu ortamın elverdiği ölçüde sözümüzü farklı
biçimlerde de iletebileceğimizi düşündüm. Dolayısıyla elinizdeki sayıda akademik makalelerin yanı sıra
farklı formatlarda yazılar, derinlikli bir araştırma sürecine dayanmaktan ziyade, ilk bakışta doğrudan evle
ilgili olmasa da onu çağrıştıran şeyler üzerine yazılan ya da evin kapısını yazarların kendi deneyimlerine
bakmak üzere aralayan denemeler de bulacaksınız. Bu giriş yazısında ise ben, ev üzerine çalışan veya
çalışmayı amaçlayan araştırmacılara yardımcı olabileceğini umduğum bir çerçeve çizmeye çalışacağım.
Bu elle tutulması pek de kolay olmayan kavram üzerine çalışırken hangi kavramsal dayanaklardan destek
alabiliriz? Ev üzerine derinlikli bir anlayışa ulaşmak, evin ötesindeki ‘ev’e bakmak istiyorsak kendimize
nasıl bir düşünsel rota çizebiliriz? Göçmenlik bağlamında kadınların ev deneyimleri üzerine yürüttüğüm
doktora çalışmam ve yakın zamanda tamamladığım bir araştırma projesinde yol almamı kolaylaştıran bu
çerçevenin ana hatlarını paylaşmaya çalışacağım.2
Bu çabanın bir tanımlama çabası olmadığını belirterek başlamam gerek. Tam tersine, ev üzerine çalışmak
bildiğimiz tanımlara dahi temkinli yaklaşmamızı gerektiriyor. Yakın zamanda ev üzerine yazılanlar da
evin ne olduğu sorusuna yanıt vermenin pek de kolay olmadığını ortaya koyuyor. Birçok araştırmacının
uzlaştığı belki de en temel nokta, ‘ev’in, insanların kendileriyle, birbirleriyle, içinde yaşadıkları coğrafyayla,
toplumla, yerler ve nesnelerle aralarındaki ilişkilere dair, bazen birbiriyle bağlantılı, bazen de tamamıyla
çelişebilen toplumsal ve kültürel düşünce ve algıların neredeyse bir repertuarı gibi işlev gören, oldukça
karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu.3 Shirley Mallett’ın kapsamlı literatür analizi bu karmaşıklığı ve
çok boyutluluğu yansıtır nitelikte.4 Onun da belirttiği gibi, bu literatüre göre, ‘ev’ bir barınma alanını veya
insanların yerlerle gündelik yaşam içerisinde kurdukları etkileşimi ifade edebiliyor; tekil ya da çoğul, sabit
ve değişmez ya da mobil ve değişken olabiliyor; konfor, samimiyet ve yakınlık, rahatlık ve güvenliği ifade
edebildiği gibi, baskı ve şiddetle de ilişkilendirilebiliyor.5 Ev, aileyle bağlantılı olabiliyor, ya da olmayabiliyor; salt bedenin kendisi ‘ev’ olarak tahayyül edilebiliyor; ‘ait olunan yer’ olabileceği gibi toplumsal yabancılaşmanın ve marjinalleşmenin en derinden hissedildiği yer de olabiliyor; ideolojik bir kurgu
olarak anlaşılabileceği gibi, var olmanın temellerinden biri olarak da düşünülebiliyor.6 Tüm bunların
ötesinde, tüm bu anlamlar ve tanımlar tek bir birey veya topluluk için aynı anda ve hep birlikte geçerli
olabiliyor.7 Yani ‘ev’ dendiğinde sabit bir anlama, üzerinde uzlaşma sağlanabilecek kesin ve değişmez
bir tanıma varmak mümkün değil gibi. Bu nedenle ev üzerine yapılan çalışmalar yerleşik herhangi bir
tanımdan değil, evin tanımı veya anlamının detaylı ve kapsamlı bir araştırma ve keşif sürecinden bağımsız
olarak saptanabilecek bir değişken olmadığı gerçeğinden yola çıkmak zorunda.8 Evin, hem bireyler veya
toplumsal gruplar için ifade ettiği anlamlar, hem de bu anlamları açığa çıkarmaya çalışan araştırmacıların
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benimsedikleri yaklaşımlar açısından son derece değer - yüklü bir kavram olduğu da unutulmamalı. Bu da
ev üzerine yapılan her çalışmanın, hem araştırmacının pozisyonu ve belirlediği hedefler açısından, hem
de gerçekleştirildiği bağlam ve kuramsal ve metodolojik dayanakları açısından şeffaf olmasını gerektiriyor.
Önemli bir diğer nokta ise, Roderick Lawrence’ın da belirttiği gibi, evin, disipliner sınırları aşma cesareti göstermeden, herhangi bir disipliner alan içerisindeki yerleşik kuramlar, söylemler veya yöntemlerle
çalışılamayacak kadar karmaşık bir olgu oluşu.9 Dolayısıyla, ev üzerine yapılacak araştırmaların kendilerini mutlaka disiplinler arası/ötesi bir çerçevede konumlandırmaları gerekiyor. Yine de, nereden bakıyor
olursak olalım, evin bir fiziksel mekândan ibaret olmadığı kabulüyle başlamak gerek. Bu anlamda, kültürel coğrafyacılar Alison Blunt ve Robyn Dowling’in ‘eve dair eleştirel bir coğrafya’ (a critical geography of home)10 olarak adlandırdıkları anlayışın, ev üzerine yapılabilecek çok farklı çalışmalar için geçerli
bir kavramsal çerçeve önerdiğini söyleyebilirim. En basit şekilde ifade edilecek olursa, bu anlayışa göre
‘ev’, mekânda belirli bir alan, bir ‘yer’ ile, o yerle ilişkilendirilen duyguların, ve bireysel ve toplumsal
anlamların bütünlüğüne dair bir olgu. Buna göre, evi mekân içerisinde konumlandırmak mümkün olsa
da, ev sadece bu konumlandırmadan ibaret değil: ancak “kendimi evimde hissediyorum”, “burası benim
evim” gibi cümlelerle ifade edilen belli duygular ve anlamlar mekânda belirli bir yerle güçlü bir biçimde
ilişkilendirildiğinde ‘ev’den bahsetmek mümkün.11 Hatta ev, bu ilişkilendirmenin, başka bir deyişle duygu,
anlam ve yerin birbirine kenetlenmesi durumunun ta kendisi. Yazarların evi ‘mekânsal bir imgelem’ (a
spatial imaginary) olarak tanımlarken anlatmak istedikleri de bu. Ev hem maddî hem de muhayyel bir
coğrafya – evi anlayabilmek için bir yer ile ona atfedilen duygu ve anlamları birbirinden ayrı şeyler olarak
değil, karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi üzerinden düşünmek gerekiyor.12 Coğrafyacı Peter Sommerville de,
evin ‘gerçek’ ve ‘düşüncel’ (ideal) boyutlarda kurulduğunu ve bu boyutların her zaman birbirleriyle ilişki
içerisinde ve tek bir sürecin parçası olarak oluştuklarını söylerken bunu ifade ediyor.13
Evi bir yer ve ona atfedilen duygu ve anlamlar olarak kavramsallaştırdığımızda ise ister istemez kimin
evine baktığımız sorusunu sormamız gerekiyor. Bir başka deyişle, ‘ev’ tek başına değil, ancak ‘kimin evi?’
veya ‘kimin için ev?’, ‘kime göre ev?’ dediğimizde anlam kazanan bir kavram. ‘Kim?’ sorusu ise kimlik ve
onunla ilişkili kavramları beraberinde getiriyor ve eve dair kuracağımız çerçevenin merkezine yerleştiriyor.
Ev üzerine çalışmalar, ev ve kimlik arasında karşılıklı bir kurucu ilişki olduğu anlayışı üzerine temellenmek
zorunda. Ev, kimlikleri kuran ve kimlikler tarafından kurulan bir coğrafya: Bireylerin kendilerini anlama
ve toplumsal mekânda konumlandırma biçimleri büyük ölçüde ‘ev’ olarak anlamlandırdıkları yerlerde
yaşadıkları deneyimler ve buralara atfettikleri anlamlarla üretilirken, bu deneyimler ve anlamlar da onların
kendilerini anlama ve toplumsal mekânda konumlandırma biçimleri tarafından şekillendiriliyorlar.14
Kuşkusuz burada kastettiğim değişmez, sabit bir kimlik anlayışı değil.15 Kimlikler ne kadar değişkense ev de
değişken, zaman içerisinde ve içinde bulunduğu bağlama göre dönüşüp biçim değiştiren bir şey. Bu yüzden ‘ev’ olarak anlamlandırdığımız yerler kimliklerin dinamizmini, bireyler ve toplumsal gruplar tarafından
nasıl algılanıp nasıl müzakere edildiğini okumak için son derece zengin mekânlar.
Buna paralel olarak ortaya çıkan bir başka kavramsal dayanak da ev ve bağlam arasındaki ilişki. Ev bağlama
dayalı, bağlamla tanımlanıp dönüşen bir olgu. John Hollander, bunu ‘ev nedir?’ sorusuna verilebilecek tek
doğru yanıtın tamamıyla hangi bağlamdan bahsettiğimize bağlı olduğunu söyleyerek ifade ediyor.16 Ev bir
zamandan başka birine, bir coğrafyadan bir diğerine değişkenlik gösteren toplumsal, politik ve kültürel
süreçlerle biçimleniyor. Bu yüzden evin ne olduğu ve ne anlama geldiği gibi sorulara, ‘kimin evi?’ sorusunun yanı sıra, coğrafi, tarihsel ve toplumsal bağlamdan bağımsız olarak cevap vermek de anlamlı değil.
Mekânda belli bir yere atfedilen anlamları çözümlemek ve buranın bir ‘ev’ haline gelme sürecini anlamak,
ancak bu geniş bağlam içerisinden bakıldığında mümkün.
Evi içinde bulunduğu bağlama referansla düşünmek diğer kavramsal dayanağımızı da beraberinde getiriyor. Bu feminist coğrafyacı Doreen Massey’in öncülüğünü yaptığı ilişkisel ‘yer’ anlayışı. Massey’e göre
yer, kendi sınırları içerisine kapalı bir alan değil, farklı yerlerle farklı ölçeklerde kurduğu ilişkiler yoluyla
tanımlanan, bu ilişkiler yoluyla anlamını ve özgünlüğünü, ‘bir yer’ olma niteliğini kazanan bir alan.17 Yeri
biçimlendiren toplumsal ilişkiler hiçbir zaman yerin fiziksel sınırlarıyla sınırlı olmadığına göre, yer, mekân
içerisinde sınırlı ve kapalı bir alan olarak değil, tam tersine açık ve gözenekli bir alan olarak anlaşılmalı.
Yerin mekân içerisinde başka yerlerle kurduğu ilişkilerle sürekli yeniden üretildiğini öngören bu anlayış,
yerlerle ilişkilendirdiğimiz kimlikleri anlama biçimlerimizi de doğrudan etkiliyor; yerin kimliğinin her za-
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man o yerin sınırlarını aşan ilişkilerle, hareket ve iletişimle kurulduğunu ortaya koyuyor.18 Bu anlayıştan
hareket edildiğinde, bir gündelik yaşam alanı olarak ev üzerine yapılan çalışmalarda, evi toplumsal
mekândan ayrı bir alan, bir korunma ve mabet alanı, dışarıdaki dünyanın karmaşasından uzak bir masuniyet bölgesi, ya da Walter Benjamin’in sözleriyle “evren tiyatrosu içinde bir kutu”19 – ona uzaktan
bakabileceğimiz bir kaçış noktası – olarak gören, ev üzerine literatürü de büyük ölçüde etkisi altına almış
normatif kurguların sorgulanması gerektiği açık. En önemlisi, evin kamusal alandan tamamıyla ayrı ve farklı
bir alan olduğuna dair yaygın kanıya dikkatle yaklaşılmalı. Massey gibi birçok feminist coğrafyacının da
uzun zamandır tartıştığı gibi, ev hem özel hem de kamusal bir alan – dışarıdaki kamusal dünyadan ayrı
kalarak değil, onunla kurulan ilişkiler yoluyla biçimlenen bir alan.20 Burada kastedilen sadece gündelik
hayatın sürdürülebilmesi için gerekli temel ilişkiler değil – toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisiteye dayalı
kimliklerin kurulmaları, sürdürülmeleri ve müzakere edilmelerinde de asal rol oynayan ilişkiler bunlar.
Evin sınırları dışındaki dünyadan kopuk bir kaçış alanı olduğu görüşü, günbegün kontrol altında tutulan bu
ilişkilerin dikkatten kaçması ya da tamamıyla göz ardı edilmesi anlamına geliyor.
Ev üzerine çalışırken başvurmamız gereken bir diğer önemli kavramsal dayanak ise ev ile pratik arasındaki
ilişki. Ginsberg’in de öne sürdüğü gibi ‘konut’ nerede yaşadığımızla ilgili bir kavramken, ‘ev’ nasıl
yaşadığımızla ilgili.21 Ev, bireyler tarafından kurulan ve yaşatılan bir olgu; yani bu kurma eyleminden önce
veya ondan bağımsız bir şekilde var olan ve anlaşılması mümkün olan bir şey değil. Ve ev gibi, evi kuran
pratiklerin de hem maddesel hem de maddesel olmayan bileşenleri var: mekânda gerçekleştirilen fiziksel değişiklikler, mekâna yerleştirilen, korunan ve hatırlattıkları için saklanan nesneler, gündelik rutinler,
yukarıda bahsettiğim sınırların korunması veya çözülmesine yönelik pratikler gibi. Burada, Michel de
Certeau’nun22 bireylerin yaşadıkları çevreleri kendi yaşamlarına, ideallerine ve inançlarına uyarlarken
gerçekleştirdikleri gündelik yaşam pratiklerine dair tartışmalarıyla beraber, Daniel Miller’ın ev üzerine
yazılarında kavramsallaştırdığı, Türkçeye ‘kalınan, konaklanan yer’in yanı sıra ‘uzlaştırma’ olarak da çevrilebilecek ‘accommodation’ kavramı yol gösterici. Miller’a göre evi kurmak, bireyin barındığı yeri kendisine
uygun hale getirmeye çalışırken (appropriation), kendisinin de ona uyum sağlayabilmek için dönüştüğü,
farkında olmadan yer tarafından dönüştürüldüğü, karşılıklı bir uzlaşma / uzlaştırma süreci.23 Evi anlamaya
çalışırken hem mekânın hem de kullanıcının aktif olarak rol oynadığı bu süreci çözümlemeye çalışmak
gerekiyor. Aslında ev dediğimiz şeyin tam da bu süreç olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Son olarak, evi biyografik, yani hayat hikâyeleri ve geçmiş deneyimler çerçevesinde anlam kazanan bir
olgu olarak görmek gerektiğini belirteceğim. Bu anlayış, özellikle bugün mekânsal hareketliliğin hakim
olduğu dünyada çok önemli. Hepimiz yola çıktığımız coğrafyalardan (bu ister aile evimiz olsun, ister
içinde doğup büyüdüğümüz toplumsal çevre ya da ülke) vardığımız yerlere öğrenmiş olduğumuz roller ve
değerleri de beraberimizde taşıyoruz. Gündelik yaşam mekânının ‘ev’ olarak kurulma ve anlamlandırılma
sürecini bu yükten bağımsız olarak anlayabilmek mümkün değil. Bu da bireylerin geçmişte yaşadıkları yerlerdeki deneyimlerinin açığa çıkarılmasını ve bugünle ilişkilendirilmesini gerektiriyor. Doreen Massey’in
‘yer’in tarihselliği üzerine kullandığı deyimiyle söyleyecek olursak, bugün ve burada ‘ev’ addettiğimiz şey,
şimdiye kadar yaşadıklarımızın, hikâyelerimizin bir araya geldiği yer.24 Aynı şekilde, bugün barındığımız
mekânlar, bizlerden önce barınanların hikâyeleriyle yaşıyorlar. Kendi evlerimizi, başkalarının bıraktıkları
izlerle ne yaptığımızı, nasıl başettiğimizi de düşünerek çözümlememiz gerekiyor.
Kuşkusuz yukarıda aktarılan kavramsal çerçeve ev üzerine çalışmalarda benimsenebilecek metodolojik
yaklaşımlar açısından da belirleyici. Evi bu kavramsal zenginlik içerisinden düşünmek ve çözümlemeye
çalışmak, küçük ölçekli fakat derinlikli, etnografik nitelikte araştırmalara işaret ediyor. İnsanları gözlemlemeye, yaşamlarına katılmaya ve dünyalarını anlamaya çalışırken, onların bazı deneyimlerini de
paylaşmaya ve bunları mümkün olduğunca kendi yorumlarına en yakın biçimde aktarmaya dayanan etnografik yaklaşım, farklı sosyokültürel bağlamlarda ev kurma pratikleri ve evin anlamı üzerine çalışan Peter
Kellett, Daniel Miller, Katie Walsh gibi araştırmacılar tarafından da vurgulanıyor.25 Bu araştırmacıların da
belirttiği gibi, katılımcı gözlem ve derinlikli söyleşiler gibi etnografik yöntem ve teknikler, evin bireylere
özgü ve ilk anda göze çarpmayan anlamlarını, gündelik yaşamın sıradan detaylarını ve özel alanı bir ev
coğrafyası olarak kurmanın duygusal yanlarını çözümlemekte sosyal bilimlerdeki diğer yöntemlerden çok
daha güçlü. Araştırmacının evin sınırlarını aşıp oradaki yaşamı geçici bir süre için dahi olsa deneyimlemesi,
Miller’ın da belirttiği gibi, özel alan ve kamusal alan arasındaki ilişkilerin düzenlenme ve korunma biçimlerinin ve özel alanın güvenlikli ve sakin bir kabuk değil de bir müzakere alanı olarak kurulmasında rol

4

ev

oynayan çatışma ve uzlaşmaların anlaşılabilmesi için şart.26 Bu ilişkilerin, çatışmaların, uzlaşmaların ve tüm
bunların kimliklerin kurulma ve müzakeresinde oynadıkları rolün, istatistiksel ölçümlerle, anketlerle, ya
da araştırmacının evin ve bireylerin mahremiyetlerinin eşiğini aşmasını gerektirmeyen başka yöntemlerle
kavranabilmesi çok zor. Bu yüzden, Tim Putnam’ın bir gündelik yaşam mekânı olarak evi anlamaya odaklanan tüm araştırmaların yöntemlerini etnografik bir eksende tanımlamaları gerektiği yönündeki iddiasının
pek de abartılı olmadığını söyleyebilirim.27
Kültürel coğrafyacı Mona Domosh, 1998 tarihli yazısında, evin coğrafyacılar için ne kadar önemli olduğunu
“ev mekânsal ve toplumsal olanı anlamak için çok zengin bir alan. Fakat kapısını ancak, daha yeni yeni açıp
içeri bakmaya başladık»28 diyerek anlatıyor, coğrafya için yeni bir araştırma alanının kapılarını açıyordu.
Maddi kültür çalışmalarını antropolojinin merkezine yerleştiren isimlerden Daniel Miller da, 2001’de
derlediği Home Possessions’da29, evin güncel toplumsal olguları anlamaya çalışan antropoloji disiplini için
temel sorgulama alanlarından biri olduğunu ifade ediyor ve özel/mahrem alanın kapıları arkasında ne olup
bittiğiyle ilgilenmeyen bir antropolojinin geleceğinin de olamayacağını söylüyordu. Girişte de belirttiğim
gibi, bu tarihlerden bu yana, sosyal ve beşerî bilimlerde daha önceki dönemlerde çoğunlukla göz ardı
edilmiş olan evin toplumsal ve mekânsal olguları anlamak için en zengin alanlardan biri olduğunu ortaya
koyan birçok çalışma yapıldı.
Bu sayı da, Türkiye’de daha yakın dönemde başlayan bu ilginin örneklerinden biri olarak eve tek bir sorunun merkezinden değil, birçok farklı alandan ve açıdan yaklaşıyor. İlk yazıda, mimarlık tarihçisi Sibel
Bozdoğan, modern mimarlığın “arzu nesnesi” olan ‘cam ev’in, hem bir ev hem de bir evsizlik hali öneren
ikili yüzünü modernitenin temel çelişkileri açısından yorumluyor. İkinci yazıda, çocukluğunda yaptığı bir
‘ev’ karalamasıyla sayının kapak tasarımına da katkı veren Saitali Köknar, İspanyol mimar Enric Miralles’in
iş ve ev yaşamını birleştirdiği mekânlara dair benzersiz çizimlerine referansla, zihinsel örgütlenme ile
mekân organizasyonu arasındaki karşılıklı kurucu ilişkiyi çözümlemeye çalışıyor, ve eve mimari temsil ve
maddi kültür kesitinden bakan ilginç bir okuma ortaya koyuyor. Türkiye’de 80’li yılların kültürel ortamına
özgü ev yaşamına dair mimari ve mekânsal terimler üzerine ileride zenginleştirilerek popüler kültür literatürüne önemli bir katkı yapabilecek bir sözlük çalışmasının ilk adımını atan Burkay Pasin’in yazısını,
İsmail Eğler’in, kurucularından biri olduğu Yoğunluk Sanat Kolektifi’nin 15. İstanbul Bienali çerçevesinde
çok ilgi gören ‘The House’ isimli işi üzerine kaleme aldığı kısa denemesi takip ediyor. Sayının kadın ve ev
ilişkisi üzerine odaklanan sonraki üç yazısından ilkinde, sosyolog Selda Tuncer, Türkiye’de son yıllarda
kamusal alanın kadınlar için gitgide daralmasının etkilerine özel alanın içinden bakıp, ‘ev’in, yirminci
yüzyılın ikinci yarısına damga vuran feminist söylemlerin önerdiğinin tam aksine, ‘kaçılacak’ değil de
‘kaçacak’ bir yer haline gelip gelmediğini sorguluyor. Gürbey Hiz’in geç dönem Osmanlı salnamelerinde
modern ev ve ev kadınına dair imgelemlerin izlerini sürdüğü yazısını ise, Berrak Karaca Şalgamcıoğlu ve
Özlem Er’in, Şalgamcıoğlu’nun doktora tez çalışmasına dayanan, yaşlı kadınların yıkanma deneyimlerine
dair etnografik çalışmasını şiir ve fotoğraflarla sundukları çok etkileyici çalışmaları izliyor. Ezgi Tuncer,
eve ait olan, ama anlamını dışarıya taşıdıklarıyla bulan bir nesnenin, sefertasının peşine takılıyor ve Ritesh
Batra’nın yönettiği aynı adlı filmden parçalarla bu nesnenin nasıl da sadece yemeğin ve getirdiği hazların
değil, aşkın da simgesi haline gelebildiğini ve mobil bir ev deneyimi sunduğunu anlatırken, Evren Aysev
Deneç, evin toplumsal ve bireysel, ya da kendi deyimiyle ‘içsel’ iki boyutunu birbirinden ayırarak kendi
‘iki’ ev deneyimine odaklanıyor. Sayının son iki yazısında, psikiyatr Nesli Keskinöz Bilen, ‘ilk ev’i insanın
evren ve doğayla kurduğu ilişkiler üzerinden yorumlarken, Zuhal Ulusoy, ev üzerine yapılan çalışmalarda
çok az yer bulmuş ‘hane’ kavramına odaklanıp kendini içinde bulduğu ‘tesadüfî’ hanelerin bireysel ve
paylaşılan farklı ev deneyimlerinin kurulmasına katkıları üzerine biyografik bir okuma sunuyor.
Sonuç adına - modernizmin ‘cam ev’inden, Miralles’in Ines masasına, sefertasından banyo kovalarına, balkonlara, vitrinlere ve birçok evi ‘ev’ yapan kedilere kadar evin farklı yönleri üzerine çok şey bulacağınız
bir sayı bu. Keyifle hazırladım; en az bir o kadar keyifle okunmasını ve içinde yaşadığımız toplumu ve
zamanı anlamamıza yardımcı olacak yeni çalışmalar için yeni evlerin kapılarını aralamasını diliyorum.
Tüm süreçte benimle uyum içerisinde çalışan yazar dostlara, sayının koordinatörlüğünü yapan Gül Köksal
ve Emel Akın’a, grafik tasarımını üstlenen Saadet Sönmez ’e çok değerli emekleri, ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Dosya’nın bir sayısını daha derleme ayrıcalığını bana tanıdıkları için sonsuz teşekkürlerimle.
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Didem Kılıçkıran

özet

Evin ötesinde ‘ev’: Kavramsal bir çerçeve önerisi

abstract

‘Home’ beyond the home: A conceptual framework

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü’nden, doktora derecesini ise YÖK bursuyla gittiği The Bartlett School of Graduate Studies (UCL) den aldı. Doktora çalışması sırasında, 2002-2003 yıllarında The Bartlett 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 TÜBİTAK 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, ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yüksek lisans
öğrencileriyle yürüttükleri bir araştırma projesini aktaran “Yerin Sesi”ni (Ankara: Arkadaş Kitabevi, 2009) kaleme almıştır.

Giriş niteliğindeki bu yazı, çok boyutlu ve çok anlamlı bir kavram olan ‘ev’den yola çıkarak,
bir mekân olarak ev üzerine yapılabilecek derinlikli araştırmalar için düşünsel bir rota çizmeyi
hedeflemektedir.

This introductory article aims to propose a theoretical framework for an in-depth understanding
of the ‘home’ as a space with reference to the complex and multi-dimensional meanings of the
concept of the ‘home’.
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CAMDAN EV, ‘EV’ MİDİR?

Sibel Bozdoğan, Prof. Dr., Boston Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü

Modern mimarlık deyince ilk akla gelen kanonik
objelerden birisi hiç şüphesiz ‘cam ev’ olacaktır.
Mimari yapının, taşıyıcı duvarların kısıtlamalarından kurtulması, içerisi - dışarısı ayrımının ortadan
kalkması, şeffaflığın başlı başına bir değer olarak
mimarlıkta adeta devrim yapması ile özdeşleşen
‘cam ev’in, 20. yüzyılda mimarlar için bir arzu
nesnesi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz herhalde. Hatırlıyorum, 2007 yazında Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans öğrencileriyle
yaptığımız Chicago gezisi sırasında, program fazlasıyla sıkışık olduğu halde neredeyse bir tam
günü tek bir yapıya, Farnsworth House’a (Mies
Van der Rohe, 1945-1951) ayırmamız gerekmişti.
Modern mimarlık tarihinin eşsiz bir laboratuvarı olan bu şehirde sayısız ünlü yapı gezmiştik (ki
bunlara Frank Lloyd Wright evleri de dahil) ama
hem öğrenciler, hem de hocalar, en çok bu ‘cam
kutu’ karşısında heyecana kapılmış, saatlerce konuşmuş, temaşa etmiş, önünde fotoğraf çektirmişti
[1]. Bunda meslekî deformasyonun önemli bir payı
olsa da (ne de olsa yüzlerce fotoğrafını gördükleri, derslerde dinledikleri, ‘başyapıt’ statüsü daha
birinci sınıftan başlayarak bilinçlerine kazınmış
bir yapıydı Farnsworth). Şöhreti kendinden büyük
bu evi bu kadar dikkate şayan kılan şey, tümüyle
şeffaf bir ev düşüncesinin ezber bozan ve biraz da
tedirgin eden yanıydı aynı zamanda.
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Görsel 1: Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı
öğrencileri ve hocaları Farnsworth Evi önünde (Chicago, 2007).
Fotoğraf: Cemal Emden.

Pek çok mimarlık eleştirmeninin de vurguladığı gibi, iki dünya savaşı arasında tahayyül edilmeye başlayan, ancak 1950’lerde en kanonik
örneklerini veren ‘cam ev’, modernitenin temel
çelişkilerini içinde barındıran bir metafor olarak
da okunabilir. Şöyle ki: Bir yanda iç mekân ile dış
dünyayı görsel olarak devamlı kılan, böylece daha
önce aşina olmadığımız bir özgürlük, açıklık, hafiflik hissi, diğer yanda ise daha önce deneyimlenmemiş bir korunmasızlık, çıplaklık, mahremiyet
yitirmesi: tıpkı modernitenin bireyler üzerindeki
hem özgürleştirici hem de huzursuzlaştırıcı, yabancılaştırıcı etkisi gibi.1 Evden metafor olur mu?
Camdan ev olur mu? Olursa ne olur? Bunları biraz
düşünelim şimdi.

Modernin malzemesi: Cam
Her şeyden önce cam, tarih boyunca bilinen tüm
yapı malzemelerinden – taştan, tuğladan, ahşaptan – radikal biçimde ayrılır: Arthur Korn’un,
daha 1930’da, camın Bauhaus modernizmindeki
rolünü tartıştığı kitabında vurguladığı gibi, doğası gereği temel paradokslar içeren bir malzemedir: Gerçekte (özgül olarak) ağır ama algıda hafif;
hem var, hem yok; hem madde, hem illüzyon.2
Cam evin, daha geniş ‘ev’ kategorisinden farklı
olarak, sadece modern zamanlara özgü olduğunu
da unutmayalım. İnsanlar, mağaralardan ve ilkel
barınaklardan yüksek apartmanlara kadar her zaman evlerde yaşamış olsa da, endüstri toplumu
öncesinde çok nadir ve kıymetli bir malzeme olan
camın, bir evin duvarlarını oluşturacak boyutlarda ve kapasitede bir mimari malzeme olarak tahayyül edilmesi mümkün değildi. Bunun için cam
levhaların endüstriyel olarak ve makul ucuzlukta
üretilmesini beklemek gerekecekti. Erimiş camın
soğutulduktan sonra silindirlerle düzeltilmesi yöntemi 18. yüzyıldan beri bilinse de (eski yapıların
pencere camlarının dalgalı ve bombeli olduğunu
hatırlayalım), Mies Van der Rohe’nin şeffaf evlerini mümkün kılacak olan düz cam (plate glass),
ancak Endüstri Devrimiyle birlikte, ilk olarak 19.
yüzyılın büyük açıklıklı kış bahçeleri ve sergi
hangarlarıyla mimari tahayyülümüze girmiştir
(1851’de içinde gezen insanları büyülerken, bir
yandan da John Ruskin gibi muhafazakârları dehşete düşüren Crystal Palace’ın bir milat olduğunda
hemen herkes hemfikirdir). Cam levhaların tamamen pürüzsüz bir düzlüğe ve yüzde yüz şeffaflığa ulaşması ise ancak 20. yüzyılın ortalarındaki
teknolojik gelişmelerle –erimiş camın likit metal
plaklar üzerine dökülmesi yöntemiyle (float glass)
mümkün olacaktır.3 Modernizmin başyapıtı sayılan ünlü cam evlerin hemen hepsinin 1930’lardan
1950’lerin sonuna kadar olan döneme rastlaması,
modernizmin estetik ve teorik söylemi kadar, bu
dönemde büyük ilerleme kaydeden cam üretim
süreçleri ile de ilgili olsa gerektir.4
Camın 20. yüzyıl modern mimarlık tarihindeki
yerini ele aldığım eski bir yazımda, yüzyıl başı
ekspresyonistleri, özellikle de Almanya’daki
‘Kristal Zincir’ (Crystal Chain) grubu ile Bauhaus
Dessau sonrası mimarların ve ‘Mies okulu’nun
cama bakışları arasındaki farka ve tarihsel kopuşa değinmiştim ve bu farkı büyük ölçüde teknolojideki önemli dönüşümlerle açıklamıştım.5 Paul
Scheerbart’in ‘Cam Mimarlık’ (Glass Architecture) kitabını yazdığı, Bruno Taut’un ise Köln’deki
Werkbund sergisi için bir ‘Cam Pavyon’ (Glass
Pavilion) inşa ettiği 1914 yılında, endüstriyel öl-

çeklerde cam üreterek şeffaf yapılar yapma düşüncesi hâlâ oldukça uzak bir ütopyaydı. Cam yaygın
bir yapı malzemesi olmaktan çok özlenen yeni
dünya için bir sembol idi: Işık, şeffaflık, hafiflik,
yenilik ve modern sanatın toplumu dönüştürücü
gücünü simgeleyen bir ‘metamorfoz’ imgesi (soda
ve kireç gibi sıradan maddelerin ısı altında cama,
hatta kristal, elmas ve pırlantaya dönüşmesindeki
sihir). Taut, bütün bu çağrışımları yansıtmak üzere
bir mücevher gibi tasarladığı Cam Pavyonda camın bütün olası hallerini, bir duyumlar cümbüşü
olarak kullanır: Şeffaf, opak, buzlu cam çeşitleri,
cam tuğla, cam mozaik ve vitray, hatta su ve buz
(ne de olsa cam teorik olarak donmuş likittir). Bu
algısal zenginliğe karşın kümbet seklindeki yapının içindeki mekân tamamen içe kapalı, adeta gizli bir mabet gibidir [2].

Görsel 2: Bruno Taut, ‘Cam Pavyon’, Koln Werkbund Sergisi, 1914.
Kaynak: Wikipedia Commons.

Oysa tam 13 yıl sonra, 1927’de, Mies Van der
Rohe’nin Stuttgart’taki bir başka Werkbund sergisi
için tasarladığı ortagonal planlı ‘Cam Oda’ (Glass
Room), camın maddi özelliklerinden çok, şeffaflığını ve endüstriyel olarak üretilmesiyle ortaya
çıkan mimari potansiyelleri sergilemeyi amaçlayacaktır. Zaten Mies, daha 1919-1921 yıllarında yaptığı o ünlü camdan gökdelen eskizleriyle geleceği
görmüş, cam perde duvarı, yani “deri ve kemik mimarlığını” (skin and bone architecture), vaktinden
önce hayal edip, bu mimarlıkta öne çıkanın “yansımaların oyunu” (the play of reflections) olduğunu söylemiştir.6 [3] Beatriz Colomina’nın da vurguladığı gibi, Mies’in kâğıt üzerinde kalan bu cam
gökdelen eskizleriyle müjdelenen şey bir “X-ışını
mimarisidir”: Röntgen filminin 19. yüzyılın sonundan itibaren insanlığa bahşettiği ‘yeni şeffaflık’
kavramı, tıbbi söylemden modern mimarlığa geçmiş, deriyi şeffaflaştırıp kemikleri göstermek, böylece içerisi-dışarısı ayrımını yok etmek mümkün
olmuştur.7
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Görsel 4: Ludwig Mies Van Der Rohe, Tugendaht House, Brno,
Çekoslovakya, 1930.
Kaynak: http://www.tugendhat.eu/en/photogallery-2010.html

Görsel 3: Ludwig Mies Van Der Rohe, ‘Cam Gökdelen’, Berlin,
1922.
Kaynak: http://jsah.ucpress.edu/content/70/3/330.figures-only

Tarihsel olarak da Bauhaus’un Dessau’ya taşınması, Weimar’daki zanaat vurgulu anlayışın yerini
endüstriyel üretimle işbirliğine bırakması ve cam
levhaların seri üretimi artık camdan duvar fikrini
ve ‘cam ev’ imgesini bir hayal olmaktan çıkaracaktır. Mies’in Tugendaht Evi Avrupa’daki (Çekoslovakya, 1930), Richard Neutra’nın kendi evi
ve stüdyosu da Amerika’daki (Los Angeles’te VDL
House, 1932) ilk örnekler arasında öne çıkar: artık
hem evin içinde olmak, hem de dışarıyla kesintisiz görsel devamlılık içinde yaşamak –mesela oda
sıcaklığında oturup dışarıda yağan karı adeta dev
bir ekranda seyretmek imkânsız değildir [4]. Tabii
madalyonun öbür yüzü de bütün müstehcen yan
anlamlarıyla (vouyerism, dikizcilik ya da ‘röntgencilik’) dışarıdan içerinin olduğu gibi görünmesi
olacaktır, ki bu, tarih boyunca ilk defa modern
insanın deneyimleyebildiği bir ‘vitrinde yaşama’
durumudur. Mies Van Der Rohe, savaş sonrasında göçmen olarak gelip yerleştiği Chicago’nun
hemen dışında Farnsworth Evi’ni tasarlayıp inşa
ederek iç ve dış mekânın devamlılığı esasına dayalı bu ‘vitrinde yaşama’ paradigmasının en çarpıcı
manifestosunu ve tartışmasız başyapıtını gerçekleştirecektir. ‘Cam ev’ kavramını hem en ilginç,
hem de en sorunlu yapan bu olguya biraz ileride
tekrar döneceğiz.

10
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1933-1934’de, Chicago’daki ‘İlerlemenin Bir
Yüzyılı’ (A Century of Progress) uluslararası sergisinde, iki mimar kardeş George Fredrick ve William Keck’in endüstriyel bir prototip olarak tasarladıkları ‘Kristal Ev’ (Crystal House), cam evi, geleceğin evi olarak lanse eder. Üç katlı yapının zemin
katındaki garaja yerleştirdiği Buckminster Fuller’ın
Dymaxion otomobili ile birlikte, evin ve gündelik hayatın artık gelenekselin ağırlığından kopuşunu – şeffaflaşmasını, gerçekten değilse de algısal
olarak hafifleşmesini ve (Le Corbusier’nin 1929’da
Villa Savoie’da yaptığı şekilde) otomobilin eve
ve gündelik hayata girmesini temsil eder [5]. Bu
örnekte taşıyıcı çelik çerçevenin şeffaf evin dışına
alınması – kemiklerin derinin önüne geçmesi
Mies’in cam kutularından farklıdır ama cam
artık yeni ve modern olanla özdeşleşmiş, hayatı
dönüştürücü anlamlar yüklenmiştir.

Görsel 5: George ve William Keck, ‘Crystal House’, A Century of
Progress Exhibition, Chicago, 1933.
Kaynak: https://www.curbed.com/2017/8/15/16146728/georgewilliam-keck-midcentury-modern-architects-chicago

Mies’in Farnsworth Evi’ni tasarlayıp inşa ettiği yıllarda (1945-51), başka ünlü mimarların kendileri için yaptıkları başka cam evler de, Farnsworth
kadar tavizsiz olmasalar da, aynı modernist şeffaf

estetiğin varyasyonlarını sunarlar. Bir Mies van der
Rohe müridi olan Philip Johnson’un New Canaan,
Connecticut’taki ‘cam ev’i (Glass House, 1949),
kendi özel arazisi içinde ve duvarlarla çevrili olmasıyla, ayrıca toprağa oturmasıyla, Farnsworth’e
göre daha korunaklı durur [6]. Aynı yıl Charles ve
Ray Eames’in Los Angeles, California’da tasarlayıp
inşa ettikleri kendi evleri de (Case Study House 8,
1949) özel bir peyzajın içinde konumlanması ve
cephelerde çelik çerçevenin tanımladığı alanların
kısmen opak panellerle kapatılması sonucu çok
daha kontrollü bir şeffaflık sağlayıp pek ala cam
evin de ‘evcil’ (domestic) ve yaşanır (habitable)
olabileceğini gösterir [7]. İtalyan mimar Lina Bo
Bardi’nin, Brezilya’da Sao Paulo’nun biraz dışında, kendisi ve sanat danışmanı kocası için tasarladığı ‘cam ev’ ise (Casa de Vidro, 1950-51), içinde
yer aldığı tropik yağmur ormanı tarafından gizlenip korunduğu gibi, meyile oturan evin yüksekte
kalan arka kısmı şeffaf değildir: Servis mekânları
buradan üst bahçeye açılacak şekilde konumlanmıştır [8]. Ev pilotiler üzerinde yerden kopartılmıştır ama giriş evin altından olduğu için merdivenleri
çıkıp üst döşemeye ulaşıldığında, Farnsworth’de
olmayan bir dışarıdan içeriye geçiş hissi burada
mümkün olabilmiştir.

Görsel 6: Philip Johnson, ‘Glass House’, New Canaan, Connecticut,
1949. Fotoğraf: Hande Bozdoğan

Görsel 8: Lina Bo Bardi, ‘Casa de Vidro’, Sao Paulo, Brazil, 1950-51
(ön cephe). Fotoğraf: Sibel Bozdoğan.

Tabii bu evlerin hepsi kent dışında çok özel arsalarda, doğal bir peyzaj içine yerleştirilmiş tekil
ve benzersiz objelerdir; hepsi gözlerden uzakta
ve (özel izinle gezilmediği takdirde) gelen geçene
kapalıdır. Bu ayrıcalıklı konumları, cam evin teşhirciliğini ve dikizcilik (voyeurism) sorununu bir
ölçüde bertaraf eder fakat aynı zamanda cam evin
kent-karşıtı (anti-urban) özelliğini de açığa vurur
. Yoğun yapılı ve kalabalık kent içinde böyle bir
akvaryum mimarlığı ancak kendisinin bir eleştirisi
ya da parodisi olarak tahayyül edilebilir (Jacques
Tati’nin ünlü Playtime’ındaki çok katlı cam cepheli apartmanın, her dairesinde olan bitenin pandomim misali sokaktan görüldüğü ama duyulamadığı
sahnede olduğu gibi). Camdan ev yerine camdan
gökdelenlerle sokak kotundan kopmak ve içeriye bakmanın mümkün olmadığı irtifalara çıkmak
düşünülebilir; fakat o zaman da bu gökdelenlerin
aralarındaki mesafeleri açmak, Richard Sennet’ın
deyişiyle “yukarıda ve yalnız olunabilen”, geniş
parklar içine yerleştirmek gerekecektir – Ville Radieuse misali. Yani cam ev de, cam gökdelen de,
yoğun ve kalabalık metropolle pek bağdaşmazlar.
Modernite eşittir metropol ise, bu durumda, modernin malzemesi olan cam, moderniteye karşı
mıdır?
Modernin paradoksu: Cam ev

Görsel 7: Charles ve Ray Eames, ‘Case Study House 8’, Pacific
Palisades, California, 1949.
Kaynak: http://www.moderntinyhouse.org/architecture-2/eamescase-study-house-8-goes-tiny/

‘Modern’ ve ‘ev’in birlikte düşünülmesi daha en
bastan derin ve felsefi bir çelişkiyi de içinde barındırır. Modernite bir yandan, Peter Berger’in
ünlü deyişiyle ‘evsizlik’ (homelessness) demektir: Kapitalizm, kentleşme ve endüstriyel üretim,
insanları aileden, mahalleden, köyden (‘ev’den?)
kopartmış, yersiz, yurtsuz, sürekli hareket halinde ve sürekli koşuşturan, anonimleşen, yalnızlaşan metropoliten bireylere dönüştürmüştür. Öte
yandan, tam da bu tarihsel ve varoluşsal ‘evsizlik’
hali nedeniyle, ‘ev’ (home) 19. yüzyılda yeni ve
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farklı bir anlam kazanmış, artık son derece karmaşıklaşmış ve tekinsizleşmiş olan kamusal hayatın
dışında kalan özel alana tekabül eden bir arzu nesnesine dönüşmüştür – yani bir kaçış mekânı, bir
korunak; tehlikelerle dolu metropolde bir mahrem
kaledir ‘ev’. Walter Benjamin’e göre “…birey için
ilk defa olarak yaşama mekânı, çalışma mekânının
anti-tezi”, kendi özel evrenini temsil eden bir “iç
mekân fantasmagoryası” olur, ama adı üstünde, bu
bir “fantasmagorya” – bir illüzyondur.8 Burjuvanın
koleksiyonculuk tutkusu ve evinin iç mekânına
doldurduğu objeler ve süsler de artık her şeyin
faydaya (utility) ve araçsal rasyonaliteye (instrumental rationality) indirgendiği, tekinsiz bir dünyada, ‘sanat’ın, çekilebileceği en son yer olan ev
içi mekânına sığınmasını temsil eder.

12

tetikleyecektir. Birinci tavır bölgeselcilik, eleştirel
bölgeselcilik, bağlamcılık, postmodernizm, yeni-gelenekselcilik vb. arayışlarla evrilirken, ikinci
tavrın çağrıştırdığı avant-garde modernist estetik
en çarpıcı ifadesini ‘cam ev’ kavramında/imgesinde bulacaktır.

Moderniteye özgü bu ev/evsizlik çelişkisi, 20.
yüzyılın önemli düşünürlerini ziyadesiyle meşgul
etmiştir. Martin Heidegger, ontolojik bir kavram
olarak tanımladığı ‘barınma’nın (dwelling) modern dünyada artık mümkün olmadığını öne sürer:
Kara Ormanlardaki çiftlik evi otantik bir varoluş
biçimine tekabül eder ama İkinci Dünya Savaşı
sonrasında yapılan modern apartman blokları ruhsuz konutlardır – modern dünyanın bizi mahkûm
ettiği varoluş yoksunluğunu gösterirler sadece.9
Theodor Adorno da, daha farklı, etik bir açıdan
yaklaşıp benzer bir sonuca ulaşır: Benjamin’in sözünü ettiği burjuva evlerinin ikiyüzlülüğüne parmak basıp, alt-üst olmuş bir dünyada, mülteciler,
evsizler, vatansızlar ortadayken, ‘ev’ sözcüğünün
çağrıştırdığı güvende olma hissinin bir illüzyondan öteye gidemeyeceğini söyler. Evin ayrıcalıklı hayatlar yaşayan burjuvaya bahşettiği güvenlik
hissinin, bu ayrıcalığı yeniden üretmek için gerekli
olan sömürüden ayrı düşünülemeyeceğini vurgular.10

Yukarıda zikrettiğimiz ünlü örneklerde ve sayısız
benzerlerinde ‘cam ev’ler, yepyeni bir mekânsal
ve estetik söylem olarak mimarlık disiplini içinde
eleştirel bir rol oynarken, daha felsefi ve toplumsal
anlamda da, Hilde Heynen’in sözünü ettiği türden
bir radikal-eleştirel tavır sergiler. İçini gösteren şeffaf bir ev, sırf bu nitelikleriyle burjuva normlarına
ve konformizmine karşı kasti bir rahatsız etme işlevi görür; ‘ev’ deyince akla gelen içine kapalı, özel
ve mahrem mekânı dışarıya göstererek huzursuz
eder; bir anlamda teşhircilik yapar ve ev sözcüğünün çağrıştırdığı güvende olma illüzyonunu yerle bir eder. Richard Sennett, Mies’in Farnsworth
Evi’ni anlatırken, yere oturmak yerine bir platform
üzerinde “havada asılı bir uzay gemisi gibi” yükseltilmiş bir evin, “tehdit altında bir ev” olduğunu
yazar. 12 Chicago’nun dışında, ağaçlar arasında,
engebeli ve (zaman zaman yılanların dolaştığı)
bataklık araziden yürüyerek gelen birisi dört basamakla bu platforma çıktığında selamete ulaşmış
değildir [9]: “Bu evde hiç kimseye, hatta hiçbir
canlıya sığınak yoktur… her cephenin tamamen
cam olması demek güvenli bir ‘içerisi’ de yoktur
demektir” diyen Sennett’e göre “müstehcen” (obscene) bir şeydir bu. “...İçeride koltukta uyuklayan
birisini [“her ne kadar Mies’in Barcelona koltuğunda uyuklamak kolay iş değilse de” diye eklemeyi
unutmaz] ya da patates cipsi yiyerek dergi karıştıran birisini tahayyül edemezsiniz: evcilliğin en
normal, en sıradan eylemleri [Farnswoth’de] müstehcen bir hal alır. Bu yapı boş kalmak içindir”.13

Peki, bu durumda mimarlık ne yapabilir? Hilde
Heynen’in ‘Mimarlık ve Modernite’ (Architecture
and Modernity) kitabında anlattığı gibi, mimarların
önünde iki yol görünmektedir (ki bunun aslında
çok sorunlu bir ikilem olduğunu tartışmak üzere
yazılmıştır bu çok önemli kitap).11 Birincisi, evin
bir barınak, bir mahrem kale olarak yeniden tesis
edilebileceğine inanmayı sürdürmek, yani modernitenin yarattığı kopuşu inkâr etmek; ikincisi ise,
tam tersine, modernleşme ile gelen kopuşu kabul
etmek, mimarlığa da bu durumda geriye kalmış
görünen tek görevi, modern dünyada barınmanın imkânsızlığını temsil etme görevini vermek.
Heynen’in “nostaljik ve ütopik” olarak tanımladığı
birinci tavra karşı, “radikal ve eleştirel” olarak nitelediği ikinci tavır, 20. yüzyılın modern mimarlık
tarihine damgasını vuran en temel tartışmaları da

Görsel 9: Ludwig Mies Van Der Rohe, Farnsworth House, Chicago,
Illinois, 1945-51.
Kaynak: http://2qqce331qbpvuwhs03ipa6o4-wpengine.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/farnsworth-house21170x731-1432776137.jpg
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Eğer ‘ev’ kavramı, korunaklı, kapalı, sıcaklık hissi
veren, toprağa oturan, aşinalık ve rahatlık içeren,
“Heimlich” bir şey ise, ‘cam ev’, doğası icabı, bunun tam tezatıdır: akvaryum gibi içi görünen ev,
hele bir de Farnsworth gibi yerden kopartılmışsa
insanı çıplak, korumasız bırakan, evcilliği (domesticity) reddeden, tekinsiz (uncanny), bir anlamda
‘ev olmayan bir ev’den söz ediyoruz demektir.
Peki ‘ev olmayan ev’ nedir o zaman? Cevabını yine
Sennett “bu yapı boş kalmak içindir” derken verir
zaten: Ona göre Farnsworth, “bütün sanat eserleri gibi biçimsel mükemmeliyet peşinde kutsal bir
nesnedir; dokunulamaz, eklenemez, çıkarılamaz,
değiştirilemez”. Yani ‘cam ev’, evcilliği reddederek, “sanat eseri” olmayı tercih etmiştir. ‘Sanat’
dediğimiz şey, Adolf Loos’un daha yüzyıl başında
iddia ettiği gibi, doğası gereği kullanışlılığı (utility)
dışlayan bir şey ise, yukarıda zikrettiğim evlerin,
evden çok birer sanat eseri olduğu şüphe götürmez. Mies, varlıklı Bayan Farnsworth’un biraz da
gafilce rıza göstermesi sayesinde, yaratıcılığını konuşturmuş ve bir mimari manifesto inşa edecek
fırsatı bulmuştur. Philip Johnson, Miesvari mimarlığın Amerikan temsilcisi olarak kendi servetiyle
kendine bir cam ev yaparken herhalde içinde nasıl
yaşayacağından çok dergilere nasıl çıkacağını ve
gelecek ziyaretçileri düşünmüştür. Eames çiftinin
evi adı üstünde bir ‘Case Study’ evi –modernizmin
yaşama mekânı olarak potansiyellerini göstermek
üzere tasarlanmış bir modeldir. Lina Bo Bardi ise,
kocasıyla bir sanat müzesi kurmak için geldikleri
Sao Paulo’da (modernist Carioca okulunun cazibesinin dorukta olduğu döneme uygun olarak),
hem mimarisi, hem de içindeki her biri tasarlanmış mobilya ve objeleriyle bir ev-müze yaratmıştır
[10].14

Görsel 10: Lina Bo Bardi, ‘Casa de Vidro’, Sao Paulo, Brazil, 195051. Fotoğraf: Sibel Bozdoğan.

Ev kadar sıradan, gündelik yaşama ait bir kavramın sanatın alanına girmesi üzerinde düşünmeye
değer bir paradokstur, ki bu bizi, ‘avant-garde’
kavramından, hatta mimarlıktan ne anladığımızı
sorgulamaya götürecektir. Eğer ‘avant-garde’ sözcüğünü, “rahat ve alışılagelmiş olana ve popüler
kitle kültürüne radikal bir karşı çıkış” olarak tanımlarsak (ki Renato Poggioli ve Matei Calinescu’nun
klasik tanımları böyledir), cam ev şüphesiz avantgarde bir nesne – bir modern sanat eseridir.15 Öte
yandan (Hilde Heynen’in, Peter Bürger ve Andreas Huyssen’e referansla işaret ettiği gibi), ‘avantgarde’in farklı bir başka anlamı da sanatın özerkliğini ve aşkınlığını reddedip, onu gündelik hayat ve
kitle kültürüyle bağlamaktır.16 Nitekim 20. yüzyıl
başı avant-garde modernistlerin ve manifestoların
bir amacı geleneksel/akademik sanata radikal bir
karşı çıkış ise, diğer amacı da sanatla gündelik
hayat arasındaki uçurumu kapatmak, sanatsal
olanla sıradan ve kullanışlı olanı yaklaştırmak,
sanatı elit bir azınlığın tekelinden çıkarıp kitlelere
mal etmek değil miydi? O zaman sözünü ettiğimiz
yüzyıl ortası modernizminin markası olmuş cam
evler, en azından bu açıdan, modern mimarlığın
toplumsal projesini göz ardı etmiş, gündelik
hayatla bütünleşememiştir. Ya Farnsworth
örneğinde olduğu gibi ancak boşken anlamlı bir
obje, ya da lüks, zenginlik, ayrıcalık, şöhret ve
film yıldızlığı çağrıştıran birer imaj olmuşlardır.
Alice Friedman’ın aynı isimli kitabında “Amerikan cazibesi” (American Glamour) dediği bu
imajın belki de en iyi bilinen ikonlaşmış ifadesi,
Pierre Koenig tasarımı Stahl evinin (Stahl House,
Los Angeles, 1960) Julius Shulman tarafından çekilen siyah-beyaz fotoğrafıdır17: Cam evin salonu
Los Angeles’ın ışıkları üzerinde asılı gibi durur ve
içinde sohbet eden şık giyimli iki kadın bu muhteşem gece manzarasını tamamlar [11]. Şüphesiz,
şehre kuşbakışı bakan bu nefes kesici şeffaf mekân
gündelik hayatları ve sıradan insanların evlerini
çağrıştırmaktan çok uzaktır.

Görsel 11: Pierre Koenig, ‘Stahl House’, Los Angeles, 1960.
Fotoğraf: Julius Shulman.
Kaynak: https://nalatanalata.com/journal/an-la-dream-the-stahlhouse/
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Meslek ve disiplin olarak mimarlık kendini, iktidar, uzmanlık ve yaratıcılık bazında tanımlayıp
gündelik hayatın dışında bir alana konumlandırınca, sanat eseri ile kullanım nesnesi, tasarlanmış ile
vernaküler olan, modern ile geleneksel, üst kültür
ile folk kültürü vb. ister istemez ayrışıyor. Oysa
bunların sahte ve sorunlu karşıtlıklar olduğunu
görmeliyiz: Modernitenin bütün projesi bu karşıtlıkları ortadan kaldırmak, bu sınırları bulanıklaştırmak değil miydi? O halde ‘cam ev’ üzerine düşünürken de öncelikle modern/avant-garde olanla
gündelik hayatı karşı kutuplara koyan düşünce biçimlerinden vazgeçmek gerekiyor.
Dell Upton, mimarlıkla gündelik hayat ilişkisini
tartıştığı yazısında, mimarların genellikle bu ikili
düşünce yapısı dışına çıkamadıklarını ve bu nedenle gündelik hayatı, tasarımcı ve meslek insanı
kimlikleriyle tatmin edici bir biçimde kurgulayamadıklarını söyler. Gündelik hayat tartışmalarına
ilham veren Henri Lefebvre’in de vurguladığı gibi,
gündelik (quotidien) ile modern, birbirini karşılıklı
olarak belirleyen kavramlardır ve tek başına son
derece yetersizdirler; eşzamanlı (simultaneous) ve
birbirine bağlı (connected) olarak anlaşılmaları gerekir.18 Bir başka deyişle, modern ve avant-garde
olan, gündelik olandan farklılığı ile ortaya çıkarken, gündelik olanı da yeniden düşünmemize ve
farklı biçimde algılamamıza, hatta dönüştürmemize de sebep olabiliyor. Hatırlayalım ki modernitenin kendisi de böyle muğlak (ambivalent) – aynı
zamanda hem özgürleştirici, hem de yabancılaştırıcı bir deneyim. Biri olmadan öbürü de olmuyor: Yalnızlıktan korkarsak, özgür de olamıyoruz.
(Oğuz Atay aklıma geliyor hep: “tehlikeli oyunlar
oynamaya kalkıyoruz ama aynı zamanda kılımıza
zarar gelmesin istiyoruz”). Konumuza dönersek,
hem cam evin heyecan verici şeffaflığını seviyoruz (hangimiz güzel bir manzaraya karşı tavandan
yere kadar cam bir perde duvar önünde oturmak
istemez?), hem de eski taş, tuğla, ahşap evlerin sıcaklığını, koruyuculuğunu özlüyoruz; hem yeni
olanı, hem de anılarımızı / alışkanlıklarımızı istiyoruz. Mimarlığa düşen, bu yaratıcı gerilimi kabullenmek, ikisini birden, eşzamanlı olarak gözeten, diyalektik arayışları denemek olmalı, – cam
evin ‘yaşanmazlığına’ çare olarak, temsil ettikleri
hayatlar çoktan yok olmuş eski konakları kopyalamak değil.
Richard Sennett yukarıda sözünü ettiğim makalesinde sayfalar boyunca Mies’i eleştirip, Farnsworth
Evi’nin “müstehcenliğini” – evcillikle ve gündelik
yaşamla bağdaşmazlığını – anlattıktan sonra yazısını, modernitenin bu olmaz-ise-olmaz diyalektiğine – hem tedirgin edici, hem de heyecan verici
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yanına – dikkat çeken ilginç bir anekdotla bitirir.
Şöyle ki: Mies’in Chicago’daki çok katlı Lake Shore Drive apartmanlarından birinde gittiği kalabalık
bir partide, kendisini dışarıdaki boşluğa ve Michigan Gölü’nün karanlığına düşmekten alıkoyan tek
şeyin önünde durduğu ince bir cam perde duvar
olduğunu ürpererek hisseder. Fakat saatler ilerledikçe bu tedirginlik yerini başka bir duyguya bırakır. Kalabalık arttıkça cam duvarlar, içerideki sıcak
ortamı, içki içen ve sohbet eden insanları yansıtan
bir yüzey olup herkesi kucaklar, ürkütücü olmaktan çıkar: Hem pencere, hem de ayna olarak “içeri
ile dışarının diyaloğunu mümkün kılan, mekânı
ihlal eden ama aynı zamanda sarıp koruyan bir
malzeme-metafor” olur. Artık rahatça cama yaslanan Sennett, o anda bu ilginç malzeme sayesinde
“modernin gerçek ve pozitif anlamını” fark ettiğini
söyler, o da şudur: “... insanlar sadece savunmasız
olduklarında gerçekten yaşadıklarını hissetmektedirler”.19
Modernin sonrası: Yeni şeffaflıklar?
Bitirirken, “camdan ev ‘ev’ midir?” tartışmasının,
20. yüzyılın başına ve ortasına ait – artık tarihe
mal olmuş bir tartışma olduğunu da söylememiz
gerekir. Bugün artık cam, modernin paradoksunu
temsil eden, modern mekânın hem özgürleştirici,
hem de yabancılaştırıcı çağrışımlarını eşzamanlı
olarak barındıran bir malzeme olmaktan uzaktır.
Cam imalatı daha önce görülmemiş yeniliklerle
çoktan dönüşmüş, mevcut cam tipleri çeşitlenmiş
(örneğin photovoltaic teknoloji ile dışarıdaki ışığa
göre değişen, yerine göre şeffaf yerine göre opak
olan camlar gibi), lüks konutlardan ofis yapılarına,
alışveriş merkezlerinden müze, kütüphane, kültür merkezi gibi programlara kadar çok geniş bir
spektrumda cam kullanımı artmış, sıradanlaşmış,
o ölçüde de eleştirel-radikal potansiyelini yitirmiştir. Daha önemlisi, içeriyle dışarının sürekliliğini
sağlayan, içeriyi dışarıya gösteren artık camın
şeffaflığı değil, dijital devrimin getirdiği yeni gözetleme ve teşhir etme teknolojileridir. Cam evi
‘müstehcen’ olduğu için, mahremiyeti ihlal ettiği için eleştirmenin de pek anlamı kalmamıştır;
çünkü müstehcenlik ve mahremiyet ihlali artık
mimarlık dışı platformlarda gerçekleşmektedir.
Evler güvenlik kameraları, mobese sistemleri vs.
ile gözlemlenebildiği gibi, gündelik hayatlar (hatta
sıradan insanların en banal aktiviteleri) bloglarda,
Instagram’da, Facebook’ta vb. sosyal medya kanallarında, çoğu zaman gönüllü olarak teşhir edilmektedir. Cam duvarların görsel geçirgenliğinden çok
farklı bir nitelik ve ölçekteki bu ‘yeni şeffaflığın’
distopik çağrışımları yeni teorilerde, romanlarda
ve filmlerde ziyadesiyle irdelenmektedir (Dave

Eggers’in The Circle romanı veya Black Mirror dizisinin ilgili bölümleri akla gelebilir) [12]. Bu yeni
durumun mimarlığa ve alışılmış ‘ev’ kavramımıza
getirdiği/getireceği radikal eleştiri ise (bugünün
Farnsworth Evi nasıl bir evdir?) başka yazıların,
başka yazarların konusu olacaktır.

Görsel 12: Film “The Circle”, 2017 (Yönetmen: James Ponsoldt;
Roman: Dave Eggers).
Kaynak: https://www.zdf.de/assets/the-circle-als-film-aspekte-01-092017-100~1920x1080?cb=1504792138101
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Camdan ev, ‘ev’ midir?

abstract

Is glass house a ‘home’?

Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTU Mimarlık Bölümünden almış (1976, 1979),
mimarlık tarihi doktorasını University of Pennsylvania’da tamamlamıştır (1984). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rensselaer Polytechnic Institute, Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University Graduate School of Design’da mimarlık tarihi ve teorisi dersleri vermiş (19862017), Türkiye’de de Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programında ve iki yıl Bölüm
Başkanlığını da yürüttüğü Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmıştır (20062017). Halen Boston Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümünde ders vermektedir. Modern mimarlık ve planlamanın ulus-ötesi, kültürler-arası ve karşılaştırmalı tarih yazımına önemli
katkılar yapan üç kitap ve çok sayıda makale yayınlamış, Türkçeye de çevrilen Modernism and
Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic kitabı (2001), Amerikan
Mimarlık Tarihçileri Cemiyetinin “Alice Davis Hitchcock” ödülüne ve Türkiye Çalışmaları Birliğinin Köprülü Kitap Ödülüne layık görülmüştür. 40 yıla yayılan akademik çalışmaları, Mimarlar
Odası tarafından 16. Ulusal Mimarlık Ödülleri çerçevesinde “Mimarlığa Katkı” ödülü ile taltif
edilmiştir (2018).

Yapının taşıyıcı duvarların kısıtlamalarından kurtulması, iç mekân – dış mekân ayrımının ortadan kalkması, şeffaflığın başlı başına bir değer olarak mimarlıkta adeta devrim yapması ile
özdeşleşen “cam ev” iki dünya savaşı arasında tahayyül edilmeye başlanmış, ancak en kanonik
örneklerini 1950’lerde, cam üretimindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak vermiştir. Modern mimarlığın adeta “arzu nesnesi” olan cam ev, aynı zamanda modernite kavramının en
temel çelişkilerini içinde barındırır: Bir yanda iç mekan ile dış dünyayı görsel olarak devamlı
kılan, böylece daha önce aşina olmadığımız yeni bir özgürlük, açıklık, hafiflik hissi, diğer yanda
ise daha önce hiç deneyimlenmemiş bir korunmasızlık, çıplaklık, mahremiyet yitirmesi --tıpkı
modernitenin bireyler üzerindeki hem özgürleştirici hem de huzursuzlaştırıcı ve yabancılaştırıcı
etkisi gibi. Bu kısa deneme yazısında, iyi bilinen örnekler üzerinden, hem bir “ev imgesi”, hem
de bir “evsizlik hali” olarak görebileceğimiz cam evin bu derin paradoksunu irdelemeye, hem
estetik bir obje, hem de felsefi bir önerme olarak 20. yüzyıl modern mimarlık kültürüne vurduğu
damgayı özetlemeye çalıştım.

As an image and an idea, “glass house” has symbolized freedom from load bearing walls, continuity between interior and exterior space and transparency as a new value capable of revolutionizing architecture. Having captured the imagination of architects in the interwar period, its
canonic examples were built in the 1950s after major new developments in plate glass technology. An “object of desire” for modern architecture, glass house also embodies the profound
contradictions of modernity: an entirely new sense of freedom, openness, transparency and
lightness and at the same time, a hitherto unknown experience of vulnerability, exposure and
loss of privacy –just like the simultaneously liberating and alienating effects of modernity. In this
short essay, through a few well-known examples, I have tried to unpack this deep paradox of
glass house as both a new kind of “home” and a condition of “homelessness” at the same time
and to address its impact, as both an aesthetic object and a philosophical proposition, on the
architectural culture of 20th century.
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İçinde dolaşılabilir bir zihin olarak ‘ev’:
Enric Miralles’in stüdyo evi

Sait Ali Köknar, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yaratıcı insanların yaşadıkları mekânları incelediğimizde sanki zihinsel yapılarının mekâna doğru
sızdığını hissederiz. Bu metin bu sezginin dayanaklarını kurcalıyor; yaratıcı insanların zihinsel
örgütlenmelerinin mekâna nasıl yansıdığını tartışmayı hedefliyor. Ev, zihnin mekânda karşılık
bulması, mekânın bilişsel faaliyetleri yankılayarak
yeniden şekillenmesi açısından başka mekânlara
kıyasla daha zengin örnekler içeriyor. Özellikle
iş yeriyle evini birleştirmiş yaratıcı bireyler söz
konusu olduğunda, zihnin mekâna, mekânın da
zihne dönüşümünü daha açık bir şekilde görmeyi
mümkün kılan örnekler bulmak mümkün. Metin,
Enric Miralles’in stüdyolarının ve evinin planlarına bakarak bu iki yönlü ilişkinin izlerini açığa çıkarmaya çalışıyor. Miralles’in çalışma ve yaşama
mekânlarını incelerken, kendi zihninin bir yansıması1 olarak tasarladığı ve tüm evlerinin planlarında merkezî bir yeri olan ‘Ines Table’ adını2 verdiği
masasının yer alması, zihin-mekân ilişkisine zihineşya katmanını da eklemesi açısından tartışmaya
önemli bir derinlik katıyor.
Zihinsel faaliyetlerin sadece kafamızın içindeki
beyinde gerçekleşmediğini, kullandığımız araçlara ve mekâna doğru taştığını, zihnin bedene içkin olduğunu tartışan zengin bir bilişsel literatür
mevcut. Özellikle, Andy Clark’ ın yüzyıl sonun-
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da öne sürdüğü, ‘ortamsal olarak genişletilmiş zihin’ kavramı3 tartışmanın bilişsel ayağını kurmak
açısından önemli4. Kullandığımız kalem, defter,
bilgisayar gibi araçları sadece zihinsel faaliyetlerimize yardım eden eklentiler olarak değil, zihinsel
faaliyetlerin gerçekleştiği ortamın ta kendisi olarak
kabul ettiğimizde, en basit haliyle düşünmemizi
ve üretmemizi kolaylaştırarak destek olan kitaplık,
tezgâh ve farklı depolama düzeneklerini zihnimizin bir uzantısı olarak düşünmeye başlayabiliriz.
Böylelikle benzer düzeneklerin karmaşık bir alaşımı olan stüdyo ev, zihnin bir yansıması değil de
zihnin kendisi olarak yorumlanabilir: içinde dolaşılabilir bir zihin olarak ev.
Evi bilişsel soyutlamalara indirgemeden insanın
iç dünyasının dışarı yansıması olarak düşünmeyi
öneren daha az tanıdığım psikoloji yazınında, İsviçreli psikolog Carl Jung’un kendisi için yaptığı
evin biçimlenişini psikolojik gelişimi ile ilişkilendirdiği düşünceleri önemli bir temel oluşturuyor5.
Bir tarafta insan ruhunu anlamaya çalışan psikologların, bir tarafta mekân ve insan arasındaki
ilişkiyi anlamaya çalışan antropolog, coğrafyacı
ve mimarların, ancak birlikte çalışarak derinleştirebileceği, arada kalmış, farklı disiplinleri birleştiren arayüz bir mesele bu. Her iki perspektifi, yani
sadece kullandığımız aletleri değil, aynı zamanda

mekânı da araçsallaştırarak zihnin bir uzantısı şeklinde düşünen bir anlayışla, mekânları iç dünyamızı dış dünyayla ilişkilendirirken kurduğumuz birer arayüz olarak düşünen anlayışı harmanlayarak
mimarın yaşam ve çalışma alanlarını incelemeye
çalışalım.
Enric Miralles’in 2000 yılında erken bir ölümle
son bulan son derece üretken ve iz bırakan üretimiyle sadece İspanya’nın değil, aynı zamanda
dünyanın önce gelen mimarları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Miralles’in Barcelona merkezli
kariyerini özetleyecek olursak: 1978’de mezun
olduğu Barcelona Mimarlık Okulu’ndaki (ETSAB)
eğitimin ardından 1983’te Carme Pinos ile hem iş
hem hayat ortaklığı kuracağı yıllara kadar Albert
Viaplana ve Helio Pinon ile ortak çalışmalar yürütmüş, yarışmalara katılmış, kent, bina ve eşya ölçeğinde pek çok işe imza atmış son derece verimli
bir mimar. Carme Pinos’un baba evi olan Avinguado Diagonal 490’ın bir odasında, Miralles-Pinos
ortaklığında imza atacakları pek çok işin yanı sıra,
sonradan kendisinin de gömüleceği Igualada Mezarlığı bu döneme tarihleniyor. 1990 yılında sona
eren ortaklıklarının ardından 1994 yılına kadar
kendi ismini taşıyan ofis altında üretimine devam
eden Miralles, 1994 yılından öleceği 2000 yılına
kadar Benedetta Tagliabue ile ortaklaşa kurdukları
EMBT stüdyosunda üretmeye devam etmiş. Eski
stüdyosu olarak bilinen Carrer D’Avinyo 52’deki
mekânlarından 1997 yılında Passatge de la Pau
10’daki yeni stüdyolarına taşındıkları süre zarfında, 1993-1995 aralığında ikinci eşi Tagliabue ile
aldıkları 500 senelik bir apartmanı tamir ederek
yenilemiş ve ölene kadar Carrer dels Mercaders
24 adresini hem ev hem de çalışma mekânı olarak
kullanmış.
Miralles’in bir perspektife göre benliğinin, başka
bir perspektife göre zihninin ve yine farklı bir perspektife göre iç dünyasının dışa vurulduğu6 yerler
olarak Picasso’nun meşhur Avinyonlu Kadınlar
resmine isim veren Avinyo Sokağındaki eski stüdyosu, Pau (barış) Pasajındaki yeni stüdyosu ve
Mercaders sokağındaki evi, planlarına kolayca erişebildiğimiz için7 metnin merkezinde yer alıyorlar. Son derece farklı kurgulara sahip planları incelediğimizde iki ortak nokta dikkat çekiyor. İlki,
Miralles’e özgü, gerektiği yerde planın üzerine
görünüşleri bindirdiği, sanki hareket halinde çizgilerden oluşan ve özel bir tipografi ile desteklenen
çizim dili; diğeri ise şu meşhur masa. 1993 yılında
kendi düşünme şeklinin ifadesi olarak tasarladığını
söylediği Ines-Table, her üç mekânda da detaylı
bir şekilde çizilerek işlenmiş. Miralles’in sıra dışı

çizim dünyası için bile sıra dışı, ya da en azından
özel bir durum olarak beliren bir gösterge ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Eğer masa Miralles’in
bir tür zihin hali8 ise, bu varsayımın açtığı perspektifte masanın konumuna bakarak Miralles’in
kendisini bu üç mekânın temsil ettiği sosyal yapılar içerisinde nasıl konumlandırdığına ilişkin bir
okuma yapmak bile mümkün. Yine de asıl odağımız Mercaders Sokağındaki Tagliabue-Miralles evi
olacak. Avinyo Sokağındaki eski stüdyo, apartman
boşluğundan girilip giriş-arşiv kısmından geçilerek
varılan ve geniş masalarıyla stüdyo mekânı olarak
kullanılan iki geniş odadan ibaret (Şekil 1).

Şekil 1: Avinyo Sokağındaki eski stüdyo
Kaynak: enricmiralles.wikispaces.com

Stüdyo olarak kullanılan odalar arka cepheden dışarıdaki genişçe bir köprü terasa, köprü aracılığıyla
da arka avludaki daha geniş bir terasa açılıyor. Masanın yer aldığı oda, dışarısıyla ilişkisi kesilmeyecek şekilde stüdyo mekânlarına bağlanan bir cep
gibi çalışıyor. Gerektiğinde çalışanlarla bağlantı
halinde, gerektiğinde dışarıdaki genişçe köprüye
açılarak kişiye özel, düşüncelere dalmaya elverişli bir konumlandırma. Masa neredeyse odanın
tamamını kaplıyor. Hareketli kanatları ve gizli saklama üniteleriyle başka türlü bir iç tarif eden masa,
içinde bulunduğu mekânı dışa açarken, iç mekânı
ise farklı düşünme hallerine uyarlanabilen bir topoğrafyaya dönüştürüyor. Bir iç içerisinde ikinci
bir iç söz konusu. Ya da masanın iç mekânı peyzajlaştırarak dışa dönüştürdüğü, onun dışında da
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Şekil 2: Pau Pasajındaki yeni stüdyo
Kaynak: enricmiralles.wikispaces.com

daha geniş ışıklı bir dışarısı bulunan üç kademeli
bir mekân hiyerarşisi: Masa, oda, stüdyo ve/veya
dışarısı. Bir iç olarak masa, bir dış olarak oda ve nihayetinde dışarısı. Üç kademeli mekân hiyerarşisini çok kaba ve aceleci bir yakıştırmayla Freud’un
id, ego, superego kurgusuna benzetebiliriz. Dürtülerin şekillendirdiği id ile toplumsal kuralların
şekillendirdiği süperego arasında şekillenen ego
kavramlarının şematik kurgusu üç kademeli bir
benzer yapıyı çağrıştırıyor. Benzetmenin çalışan
kısmı, birbirlerinden etkilenerek şekil alan farklı
seviye veya ölçeklerdeki sistemlerin varlığı. Masanın bulunduğu oda, masayla ve dışarısıyla olan
karşılıklı etkileşim tarafından tarif ediliyor. Oda bir
tür iç dünya olan masanın formuyla dış dünyanın
zorladıkları arasındaki sürtünmeli ilişkinin sonucu bir anlam kazanıyor. Masa mimarın zihninin
arayüzü, oda mimarın toplumla ilişkilenme biçiminin. Benzetmenin çalışmayan kısmı, üç kademeli sistem karşılaştırmasında masa, oda, dışarısı
üçlüsü ile id, ego, süperego üçlüsünde birbirlerine
denk gelen kademelerin içeriklerinin aynı şekilde çalışmıyor oluşu. Masa id gibi bir temsil değil,
oda da ego değil. Ancak, ilişkisel benzerlik devam
ediyor; masa ve oda kendi varoluş düzlemlerine
göre altta veya üstte kalan sistemler tarafından tarif
ediliyorlar.
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Pau Pasajı’ndaki yeni stüdyo çok daha geniş (Şekil
2). Giriş, mekânı ikiye bölüyor. Sokak cephesinde
çalışanların yer aldığı geniş stüdyo hacimleri, arka
cephede yine ışıklı bir terasa açılan masanın konumlandığı, başka bir çalışma masasının da yer aldığı oldukça geniş bir hacim. Sadece planlara bakarak Tagliabue’nin çalışma yerini tahmin etmek
mümkün değil. Arka odadaki ikinci masa Miralles
ve/veya Tagliabue tarafından kullanılıyor olabilir.
Miralles 1993 yılında tasarladığı masada artık çalışmıyor, toplantı masası olarak kullanıyor ya da
sadece barındırıyor olsa bile masa tüm detaylarıyla çizilmiş olarak mekânda bütün heybetiyle yerini
almış. Eski ve yeni ofis arasında mekân genişlemesi dışındaki ikinci önemli fark mimar ile çalışanları
arasındaki mesafenin artmış olması. Stüdyo elbette
iki cepheli bitişik düzen apartman yerleşmesinin
getirdiği mekânsal kısıtların da etkisiyle ortada
yer alan giriş ile ön ve arka diye ikiye bölünmüş.
Miralles’in hangi tarafta daha çok vakit geçirdiğini
sadece plana bakarak bilemiyoruz; ama plan böyle bir ayrımı gösteriyor. Giderek daha büyük işler
alan, aynı anda beşten fazla büyükçe proje yürüten mimarlık ofislerinin başına gelebilecek olağan
bir durum belki. Avinyo Sokağındaki iş yoğunluğu
ile artık İskoçya Parlamentosu’nu tasarlayabilecek
büyüklükteki Pau Pasajı ofisinin iş yoğunluğu arasında önemli bir fark olsa gerek. İki ofisin değişen
mekânsal kurgusunda aynı kalan, masanın dışa
açılan bir odada yer alması. Miralles’in mimarlık
pratiğinin alışageldiğimiz normalinin dışarısından
çağırdığı formlar ve yapış şekilleriyle masanın dışarısı ile yakın bir ilişki içerisinde konumlanması
arasında bir bağ olabilir mi? Yoksa bu dışa açılma
arzusu, yoğun çalışan bir mimarın temiz havaya
kolayca erişebilmesi gibi basit bir ilişkiden mi ibaret? Kesin olarak bilmek zor; ama Miralles’in planlarında kaybolmak zenginleştirici.
Mercaders Evi’nin planını daha detaylı inceleyebilmek için fotoğraflardan yardım almak gerekli9
(Şekil 3). Aksi takdirde, Miralles’in konvansiyon
dışı çizim tekniklerinden hangi mekânın mutfak,
hangisinin yatak odası olduğunu algılayabilmek
oldukça güç. Mekânı tanımayan birisi için, kimi
zaman üst üste çizildiklerinden hangi çizginin
plana, hangisinin görünüşe ait olduğunu ayırabilmek ayrıca bir zorluk oluşturuyor. Barcelona’nın
merkezinde yer alan ev, bitişik nizam, arka avlulu,
yani iki cepheli oldukça geniş bir ev. Hacimlerin
genişlikleri zamanın ahşap teknolojisiyle çözülmüş döşeme açıklıkları tarafından tarif edilmiş olduğundan, kaldırılmış oda duvarları olabileceğini
de hesaba katarak dar ve labirentimsi mekânlardan
oluşan bir kurguya sahip. Sokak kotunda güneye

Şekil 3: Mercaders Sokağı Miralles-Tagliabue Evi
Kaynak: enricmiralles.wikispaces.com

bakan sokak cephesinden ortada yer alan bir avluya geçildikten sonra merdivenlerle birinci kattaki
evin avluya bakan kuzey kanadına varılıyor. Giriş
orta avlunun kuzeyinde kalıyor. Masa, girer girmez
giriş holünde karşımıza çıkıyor. Üzerinde çeşitli
dekoratif eşyalar yer alıyor. Artık bir çalışma masası olarak değil de kızağa çekilmiş aynı zamanda
sergilenen bir sergileme birimine dönüşmüş. Giriş
holünün karşısında soldaki odada ana yatak odası
yer alıyor. Odanın bir köşesine tavana değmeyen
duvarlarla bölünerek banyo ve yatak eklenmiş.
Geniş odanın diğer köşesinde bir kütüphane yer
alıyor. Girişin sağındaki kapıdan evin genelinde
tekrar eden ince demir çerçevelerden oluşan bir
sisteme sahip kütüphane rafları adeta hole doğru
taşıyor. Rafları takip ederseniz evin kalbi sayılabilecek çalışma mekânına geçiliyor. Rafların arkasından ise mutfağa geçiliyor. Yemek odası giriş holünün sağındaki mutfak girişinin yanındaki bir kapıdan açılan bir oda. Yemek odasından arka avluya
bir çıkış bulunuyor. Yani avlu sokak kotundan bir
kot yukarıda yer alıyor. Özetle, kuzey kanadının
güneyini tutan holün solunda yatak odası, sağında
mutfak, yemek odası ve avluya geçiş yer alıyor.
Evin en çok yaşanan kısmı burası olsa gerek.
Holden sağa dönüp kütüphane raflarını takip ederek vardığımız mekân evin en çok fotoğraflanmış

köşesi. Kütüphanenin en yoğunlaştığı bu köşenin
önünde, plana işlenmemiş arası boşluklu iki adet
masif tomruk diliminden oluşan bir çalışma masası yer alıyor. Ev sahibi çiftin kitap merakını gözler önüne seren kütüphane renovasyon sırasında
sağlamlaştırılarak açıkta bırakılmış döşeme kirişlerinin arasından galerileşerek iki kat yüksekliğinde
labirentimsi bir kurguya sahip. Kütüphane raflarının yuvarlak kesitli demir profillerden oluşan çizgileri plan çizimindeki en dikkat çekici öğelerden
bir tanesi. Metalin şekil verilerek akışkan bir dille
mekânın içerisinde dolaşması Miralles-Tagliabue
mimarlığının - belki ilk kez bu evde denenmiş sıkça rastladığımız bir türevi. Kütüphane, L şeklinde güneydeki sokak cephesine kadar uzanan büyük salonun bir köşesini tutarak hole, oradan da
yatak odası ve yemek odasına doğru uzanıyor. Çiftin gündelik hayatlarında kitapların yerini vurgulamak açısından önemli bir kurgu. Plan çizimindeki
dikkat çekici ikinci unsur, mekânların zeminine
farklı açı ve büyüklüklerle katılan, halıya benzer
dikdörtgen zemin kaplamaları. Dikdörtgenlerin
içi eski Barcelona evlerinde sık rastlanan sırlı çini
karolarla kaplanmış. Halı gibi bir etki veren çini
çerçeveler, tamamı ahşap kaplama olan zeminin
içinde yamalı bohça gibi yayılarak çoğalıyorlar.
Eski evlerde kimi zaman duvarları kaldırarak odaları birleştirildiğinde ortaya çıkan, aynı mekânda
farklı karo desenlerinin renovasyon sonrası irrasyonel bir aradalığı, mekâna farklı bir karakter katan, beklenmeyen, çoklukla da istenmeyen bir kazadır. Mimarlar bu kaza halini alıp dönüştürerek,
adeta terbiye ederek, tüm mekân dizilimi boyunca
yeniden üreterek kullanmışlar10.
Cepheye doğru uzanan L salonun köşesinde evdeki herkesin çalmayı bildiği11 bir piyano yer alıyor.
Salondaki eşyalar kimisi aile dostu tasarımcıların ürünü mobilyalar. Salonun iç köşesinde yine
Miralles tasarımı başka bir masanın yer aldığı bir
çalışma odası bulunuyor. Salonun sokağa bakan
diğer ucunda ana hacimden kayan bir raf-duvarla
ayrılan bir çocuk odası yer alıyor12. Oda için gerekli banyo çözümleri ana yatak odasındakine
benzer bir tutumla, evin geometrisine yabancı
eğrisel formlu duvarlarla sağlanıyor. Evin sakinleri
için gerekli hacimlerin sanki sınır duvarlarının şişip kalınlaşarak, adeta açılarak mekânlaşması ve
yeni kişisel yaşam alanlarına yer açması, var olmuş olan ve ona eklenmiş olan diyalektiğini güçlendiren bir tavır. Mekânın geneline hâkim, var
olana tanıdık olmayan geometrilerle eklemlenme
hali, üzerinde durmaya değer bir konu. Sıva arkalarında, eski tavan aralıklarında sağlamlaştırma çalışmaları sırasında bulunan eski zaman işçilerinin
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eğlence amaçlı yaptıkları kara kalem çizimleri, silinip temizlenip üzerleri boyanmadan korunmuş.
Duvarlardaki yeni boyanmış yüzeyler, korunması
istenen geçmişten kalan izler taşıyan yüzeylerin
etrafında dolaşarak zemindeki çini çerçevelerin
yarattığı hareketi, bu sefer düşeyde sürdürüyor.
Boyanan yüzeyler hesaplanmış ve değişen açılarda dikdörtgenler oluşturarak bırakılmış yüzeyleri adeta çerçeveye alıyor. Eskinin üzerine kendi
içinde bütünlüklü, ancak çok farklı bir düzenle
eklemlenen yeninin üretimi; modern mimarlıkta
çok rastlanan geçmişi silerek bir sıfır noktası arayan tabula rasa yaklaşımından son derece farklı,
belki Miralles mimarlığının temelini oluşturan bir
yaklaşım. Geçmişten gelen izleri nereye varacağını bilmeden aşırı yoğun bir çizim süreci ve arama
çizgileriyle takip eden, nihayetinde hem geçmiş
izleri garip bir şekilde içeren hem de bu izlere
tamamen yabancı formlar üreten içkin bir mimari
üretim süreci söz konusu burada. Mesleği büyük
bir gayretle öğrenmeye çalışan, nasıl bir mimar olduğunu arayan bir tavır. Bildiğini bildikleriyle, üstelik geçmiş izleri kapatarak uygulayan yaklaşımlardan farklı, nihayetinde kesin ve kapalı formlar
üretmeyen, bitmemiş13 bir mimarlık anlayışı.
Her üç mekânı incelediğimizde ortak ve farklılaşan özellikler ortaya çıkıyor. Ortak yönleri, hepsinin sadece bir mimarın değil, mimar bir çiftin
kolektif kararları sonucu şekillenmiş olmaları.
Mekânları incelenirken mimarın kendisini, örneğin evinde nasıl konumlandırdığına tek yönlü
olarak bakamayız. Mimarların birbirlerini ve birbirleri üzerinden yaşadıkları alanları nasıl tarif ettiklerini de düşünmemiz gerekir. Masanın stüdyolardaki ve evdeki yeri arasındaki fark, çiftin ikili
ilişkilerindeki dengelerin, tavizlerin, uzlaşmaların
mevcudiyetini gösteriyor. Evdeki artık çalışmayan
kızağa çekilmiş ama başköşedeki konumuyla Ines
Table sadece mimarının iç dünyasını değil, aile
ilişkileriyle de şekillenen dış dünyasını da temsil
edebiliyor. Eşyaların odalardaki konumlarına, odaların evdeki konumlarına bakarak psikolojik fonksiyonlarımız açığa çıkıyor. Zihnimizdeki a halini b
haline dönüştüren matematik fonksiyonlarına benzetilebilecek ilişkisellikler, bu sefer farklı ölçek ve
mekân gibi bir mecrada tekrar üretilerek, iç dünyalarımızdan izler taşıyan sembollere dönüşüyor.
Ev dediğimiz mekân, yaratıcı zihnin işleyişini yankılayarak, toplumsal ilişkilerin, kişisel girdapların
cereyan ettiği bir fonksiyon kümesi olarak yeniden
anlam buluyor.
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DİPNOTLAR

Enric Miralles 1955-2000, DC Papers 2009,
no. 17-18, Journal of Criticism and Theory of
Architecture.
1

Inestable İngilizceye ‘instable’, Türkçeye
sabit olmayan diye aktarılabilecek ‘table’ masa
kavramıyla devingenlik durumunu birleştiren bir
kelime oyunu içeriyor.
2

‘Environmentaly Extended Mind’ için bkz.
Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended
mind. analysis, 58(1), 7-19.
3

ilerleyen yıllarda eklenmiş ikinci çocuk odası burada olabilir.
Miralles’in mimarlığının bitmemişliği hatta
inşa edilmemişliği, edilemezliği üzerine düşünmek için bkz. VELA, J. (1991). Enric Miralles’
Architectural Pieces: Three Exemplary Attempts.
Croquis, 49, 50.
13

Literatür bilişsel çalışmalar, yaratıcılık ve
mekân ilişkisini tasarım çalışmaları ile birleştirerek pragmatik bir alana açılan ama metnin konusundan uzaklaştıran başka bir hat açısından da
oldukça zengin. Yaratıcılığı ve inovasyonu tetikleyen-mümkün kılan ofis ve çalışma ortamlarının
nasıl oması gerektiğini inceleyen bu hat için bkz.
Sailer, K. (2011). Creativity as social and spatial process. Facilities, 29(1/2), 6-18; Kristensen,
T. (2004). The physical context of creativity.
Creativity and innovation management, 13(2),
89-96.
4

Marcus, C. C. (2006). House as a mirror
of self: Exploring the deeper meaning of home.
Nicolas-Hays, Inc.
5

Kişisel mekânları zihnin bir uzantısı olarak görmeyi kısıtlı ve yanıltıcı bulup böylesi
mekânların psike’nin dış dünya ile uzlaştığı bir
tür arayüz olduğu önerisini, tartışmalarımızda
öne süren Dr. Saltuk Dönmez’e desteği için teşekkür ederim.
6

“enricmiralles.wikispaces.com” adlı titizlikle hazırlanmış sitede, planların dışında cömertçe
paylaşılan pek çok diğer belge yer alıyor.
7

‘Mindstate’. Masa hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme için Manifold için
yazdığım Farklanan Bir Bienal Okuması
metnine
bakılabilir.
https://manifold.press/
farklanan-bir-bienal-okumasi-1
8

Evde yapılan röportaj: https://www.youtube.com/watch?v=ryVFIR3mG5k
9

10
11

Aynı röportaj.
Aynı röportaj.

Evin hiç fotoğraflanmamış güneydeki çocuk odası ile kuzeydeki ana yatak odası arasında
kalan karanlık bir kanat mevcut. Plana işlenmiş
görünüşlerden bu kanadın elbise dolaplarını içeren, belki fotoğraflanamayacak kadar özel veya
fotoğraflanmaya elverişsiz bir köşe olduğu yorumlanabilir. Fotoğraflarına eriştiğim ama nerede
olduğunu kavrayamadığım, planda yer almayan,
12
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biyografi

Sait Ali Köknar

özet

İçinde dolaşılabilir bir zihin olarak ‘ev’: Enric
Miralles’in stüdyo evi

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde birinci sınıf tasarım stüdyolarından sorumlu öğretim üyesi. Tasarım felsefesi, araçları ve tarihine ilişkin araştırmalar yürütüyor. Lisans
eğitimini İTÜ’de, Archiprix ödülü alan bitirme projesiyle 1996 yılında tamamladı. Aynı okulda
yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Lisans öğrenciliği sırasında TMÖB mimarlık öğrencileri
buluşması organizasyonlarında yer aldı. Karabey Limited, Mono, DS mimarlık gibi ofislerde
çalıştıktan sonra 2001 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, ayrıldığı 2017 yılına kadar sinema ve mimarlık, tasarım teorisi, mimarlık ve eleştiri konularında
çeşitli derslerde ve mimari proje stüdyolarında görev aldı. Doçentliğini 2015 yılında Mimari
Tasarım alanında tamamladı. Akademisyen, eğitimci ve araştırmacı olarak Betonart Yaz Okulu
moderatörlükleri ve küratörlükleri, Rotterdam Mimarlık ve İstanbul Tasarım Bienali katılımları,
Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi ‘Mutluluk Fabrikaları’ ve Güncel Türkiye Mimarlığı 2017 sergisi
küratörlüğü, Betonart Dergisi yayın kurulu üyelikleri bulunuyor.

Bu metin özellikle yaratıcı insanların zihinsel örgütlenmelerinin mekâna nasıl yansıdığını tartışmayı hedefliyor. Ev ortamı, zihnin mekânda karşılık bulması; devamında da ev mekânlarının, bilişsel faaliyetleri yankılayarak yeniden şekillendirmesi açısından zengin örnekler içeriyor. Özellikle iş yeriyle evini birleştirmiş yaratıcı bireylerin durumunda zihnin mekâna,mekânın zihne
dönüşümünü daha açık bir şekilde görmeyi mümkün kılan örnekler bulmak mümkün. Metin,
Enric Miralles’in stüdyolarının ve evinin planlarına bakarak bu iki yönlü ilişkinin izlerini açığa
çıkarmaya çalışıyor. Miralles’in çalışma ve yaşama mekânlarını incelerken kendi zihninin bir
yansıması olarak tasarladığı ve tüm evlerinin planlarında merkezi bir yeri olan ‘Ines Table’ adını
verdiği masasının yer alması, zihin-mekân ilişkisine zihin-eşya katmanını da eklemesi açısından
tartışmaya önemli bir derinlik katıyor.

abstract

The house as a mind to wander about: Enric
Miralles’s studio home
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This paper aims to discuss how the cognitive structures of creative persons are reflected to the
spaces of home. The home, as a space for such encounters, provides a good ground to discuss
how a mind shapes space and consequently that very same space reshapes the mind. It is possible to find such good cases where space and the mind interacts and influence each other when
we study the studio houses of creative persons. In this paper, the plans of living and working
spaces of prominent Catalan architect Enric Mirallesis studied in order to explain this reciprocal relationship. The existence of ‘Ines Table’ - a table designed and described by Miralles as a
representation of his thinking - in all the plans of his two studios adds another layer of possible
readings in the level of object-space relationships, and enriches the discussion.

ev

TÜRKİYE İÇİN ‘MODERN EV’ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Burkay Pasin, Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Terimlerin sözlük anlamları çoğu zaman didaktik
bir tanımın ötesine geçemez ve bize terimin günlük yaşantıdaki detaylarından arındırılmış genel
geçer bir açıklamasını sunar. Mesleki terminolojiler söz konusu olduğunda ise bir mesleğe özgü
sözlükler çoğu zaman teknik uygulamaya yönelik
açıklayıcı bir metnin ötesine geçemez. Hâlbuki
mimarlık gibi disiplinlerin kavramsal dağarcığı
onu şekillendiren sosyal, kültürel ve ideolojik ortamın etkisiyle bir coğrafyaya ya da döneme özgü
alt anlamlara sahiptir.
Türkiye’de erken Cumhuriyet yıllarında şekillenmeye başlayan ve Batı’dan devşirilen “modern
ev” kavramı şüphesiz bizim kültürel coğrafyamıza
uyarlanmaya çalışıldığında birçok çelişki ve sorunu da beraberinde getirmiştir. 1930’lu yıllarda
kübik ev olarak tanımlanan modernist tekil konut,
daha çok üst gelir grubundaki elit sınıfların yaşam
kültürünü temsil ederken, 1950’lerde evcil aidiyetin kat mülkiyeti ile ölçüldüğü apartman tipolojisi
ile her sınıfın yaşam biçimlerinin tektipleştiği bir
yapıya evrilmiştir. 1980’lerin postmodern tüketim
ortamında ise başka kültürlerde görülmesi zor olan
ve sadece bize özgü beğeni ölçütleri ve gündelik
alışkanlıklarla şekillenen bir ev yaşamı kültürüne
ulaşılmıştır. Kendi yaşam kültürü ve ihtiyaçlarını
sorgulamaksızın komşuda gördüğünü olduğu gibi
satın almak ve uygulamaktır artık ölçüt. Mekânsal

tasarımdan mobilya seçimine kadar gelenekselle
modern teknolojiyi aynı potada eritmeye çalışan
ve çoğu zaman “kitsch” denebilecek bir karakteri
yansıtan bu kültüre ait kavramlar da modern kentli
Türk insanı için ortak bir anlam ifade eder.
Bu sözlük, modern eve ait terimlerin gündelik
yaşam kültürüyle şekillenen tanımlarını, eleştirel
bir dille yeniden hatırlatmayı amaçlar. Bu tanımların bir kısmı özellikle 80’li yıllarda çocukluk ya
da gençlik dönemini geçirmiş birçok bireyin ev
yaşantısında hafızasına kazınmış detayları hatırlatmaktadır. Bazı terimler, karşılaştırma olanağı
vermesi açısından Türk Dil Kurumu’nun Büyük
Türkçe Sözlüğü’nde bulunan tanımları ile birlikte
verilmiştir.
Apartman
[1] Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire
bulunan yapı.
[2] 1930’li yıllarda hayatımıza giren, asansörsüz
beş katlısından – ki beşinci katta yaşayan zavallı
aile için bu bir işkencedir – günümüzde “rezidans”
diye tabir edilen gökdelenlere kadar farklı tipleri
olan, ancak, ne yazık ki, aile tipi, yaşam kültürü ve
ihtiyaçlara göre değişmeyen bir sıradanlıkta inşa
edilmiş yapıdır. Çevreyle ilişkisi çekme mesafeleri

		ev

25

ile belirlenmiş, üst ve yan komşuyla ancak havalandırma boşluğu ya da en ufak ayak sesini bile
geçiren döşeme ve duvarlar ölçeğinde yakınlık kuran apartman, özellikle dar gelirli grupları “sosyal
konut” bahanesi ile kentin tüm sosyal donatılarından uzaklaştırmasıyla bilinir. Bunun en güncel örneklerinden biri “TOKİ” konutlarıdır. Tünel kalıp
sistemiyle inşa edildiğinde duvarlarını istediğimiz
özgürlükte yıkamadığımız, ancak depremlerde
akordeon gibi yıkılarak sakinlerine mezar olabilen
dikey beton bloklardır apartmanlar. Bazı apartman
bloklarının dış cephesine çeşitli renk oyunları ve
anlamsız eklentilerle sanki her kat birbirinden
farklıymış izlenimi verilir ki, bu külliyen bir aldatmacadır. İçi ve çevresi ile daha sağlıklı bir ev
yaşantısı sunan geleneksel Anadolu konut kültürüne oldukça uzak olan apartman bloğu, ne hacetse
“modernizm” denilen illet ile hayatımıza girmiş ve
bir daha çıkamamıştır.
Asansör
[1] İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle
işleyen araç.
[2] “Nasıl olsa asansörümüz var, niye kullanmıyoruz?” denilerek iki kat aşağı inmek için bile çalıştırılan, çocukların basıp kaçma gibi bir oyuna alet
ettiği apartman boşluğu mekânı. Özellikle tam evden çıkarken çağırılan, ancak kapı önü sohbeti bir
türlü bitemediği için sürekli meşgul edilen asansör, birinci tanımının tersine, eşya taşımak için
kullanılması “bozuluyor” bahanesiyle apartman
yönetimi tarafından hep yasaklanır. Konut bloklarında asansörler, merdiven holü ne kadar geniş
olursa olsun hep iki kişi sığacak kadar yapılır; ancak, zorlamayla üç-dört kişiyi alarak komşuluk ilişkilerinin kurulup güçlenmesine katkıda bulunur.
Balkon
[1] Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış,
çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü,
ayazlık.
[2] Sıcak iklimli kentlerde yemeklerden sonra çekirdek çitlenip bira yudumlanan, yaz akşamlarının
vazgeçilmez durağı. Yönetmelikler el verdiği ölçüde, ama çoğu zaman dört kişilik plastik beyaz
masa ve sandalyelerin bile sığamayacağı boyutlarda yapılmış, evin sokakla görsel ve işitsel açıdan
en ilişkili yarı açık mekânı. Son yıllarda salonun
küçüklüğü bahane edilip PVC doğrama, cam ve
perde kombinasyonu ile kapatılan, dolayısıyla en
ihtiyaç duyulan havalarda bile sera etkisi yaratıp
saksıdaki çiçeklerin şenlenmesine, ancak, ev hal-
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kının bunalmasına sebep olan bölüm. Bakkala sarkıtılan sepet, plastik terlikler, tozlu çamaşır ipleri,
klima, kombi ve pas tutmuş mangal, balkonun
demirbaşları arasındadır. Bir de, iki komşu apartman arasında neredeyse bir kol mesafesindeki yan
cephe balkonları vardır ki, bunlar ya mahremiyet
gerekçesiyle hep kapalı tutulur ya da komşuluk
ilişkilerinin fazlasıyla güçlenmesine vesile olur.
Banyo
[1] Yapılarda, içinde yıkanılan bölüm.
[2] Geleneksel Türk konutlarında ıslak mekânlar
çoğunlukla pis ve temiz su kullanımına göre ayrılıp tuvaletler banyo alanından uzak bir yere konumlandırılırken, modern konutlarda yerden kazanmak için banyo küveti, tuvalet taşı, duş, çamaşır makinesi tek bir hacme sıkıştırılır. Dolayısıyla,
evin en mahrem mekânı olması gereken banyo en
kalabalık işlevli alana dönüşür. Otel tipi de denilen kapı açılma yönünde sağda küvet ya da duşun,
solda Hilton lavabonun, karşıda ise tuvalet taşının
bulunduğu paket tasarım günümüz konutlarında
da uygulanmaktadır. Bu pakete pisuvar ve bidenin
eklendiği örnekler de mevcuttur. Yerlerin yamyaş
olmasını önlemek amacıyla bir de küvetlerin üzerine duşakabin denilen ve sürmeli kapısı birkaç ay
sonra bozulan, çoğunlukla plastik bölücüler yerleştirilir. Banyonun havalandırma penceresi eğer
küvetin üstüne denk geliyorsa, açmak için her seferinde düşme tehlikesiyle karşılaşılır.
Hobi odası
[1] 1980’li yılların konut planlarında birden bire
belirip sonradan kaybolan, ailedeki her bireyin sözüm ona sanatsal ya da sportif bir uğraşı varmış
gibi bir ihtiyaca binaen tasarlanmış, banyodan hallice maksimum üç metre karelik oda. Zamanında
“hobi odamız da var” denilerek bir itibar göstergesi gibi sunulan, ancak, ne yapılacağı bilinemeyince bebek odası, ardiye, ütü odası gibi daha ‘öncelikli’ ihtiyaçların mekânına dönüştürülen, evin
kadersiz ya da kaderine terk edilmiş mekânı. Tek
avantajı, çok kullanılmadığı için düzenli boya gerektirmemesidir.
Kartonpiyer
[1] Yapıları kabartmalarla bezemek için, çoğunlukla duvar ve tavan ara kesitleri ile tavan göbeklerinde kullanılan sertleştirilmiş mukavva veya kıtıklı
alçı.
[2] Çoğunlukla evin salonuna uygulanır. Tavan
yüksekliği asma tavan sayesinde yeterince alçal-

mamış gibi, bir de tavan kenarlarına kondurulan
bu dekoratif öğe, ustasının beğeni ölçütlerine göre
şekillenir. Ne yazık ki, ev sakinleri gerekliliğini
sorgulamaksızın komşuda gördüğü için yaptırma
zorunluluğu hisseder. Bir de, tavana belli aralıkta
yerleştirilen spot ışıkları ile beraber Antik Romamodern ofis karışımı eklektik bir ambiyans oluşturur. Zaman içinde nemden, kirden rengi sararır ve
düzenli boya gerektirir.
Oturma odası
[1] İsmiyle müsemma, televizyon izleme, ders çalışma, uyuma, pinekleme, yemek yeme gibi çoğu
‘oturularak’ yapılan her tür aktivitenin gerçekleşebildiği evin çok amaçlı mekânı. Özellikle misafir
geldiğinde, çocukların “Hadi siz de burada güzelce oynayın!” denilerek içeri kapatıldığı, evin her
tür yayıntısını saklayan sahne arkası. Yatılı misafir
geldiğinde ise üstü kitaplıklı çekyat koltukları yatağa dönüşüverir. Her şeye rağmen, kış gecelerinde ailenin saadet içinde bir arada olmasına olanak
tanıyan, annenin meyve soyup dağıttığı, babanın
gazetelere göz gezdirdiği ve ışıkları yatıncaya kadar yanan ev mekânlarından biridir oturma odası.
Salon
[1] Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en
geniş oda.
[2] ‘Misafir Odası’ da denilen, çoğu zaman sadece
misafir geldiğinde kullanılan, geri kalan günlerde koltuk takımlarının üstüne kumaşları solmasın
diye örtüler serilip kilitlenen evin en gösterişli
mekânı. Büfe diye de tabir edilen aynalı vitrin ve
önündeki sekiz kişilik yemek masası ile neredeyse hiç kapağı açılmadan tozlanan ansiklopedilerle
cam kapaklı ünitesi salonun her daim vazgeçilmez
mobilyaları olmuştur. Özellikle gündelikçi kadınların çeşitli küfürler ederek tozlarını aldığı bin bir
çeşit biblo, sehpa ve türlü motifte halılar da salonun dört bir yanına renk katar. Son yıllarda L koltuk, berjer, orta sehpa ve LCD televizyon ünitesinin oluşturduğu steryotip mobilya kombinasyonu
salonun olmazsa olmazı haline gelmiştir.

neredeyse imkânsız kılar. Kış günlerinde hep taşıyabileceğinden fazla palto, atkı, şemsiye, vs. alan
bir mobilya olmuştur. Zaten misafirlerin vestiyere
sığmayan giyecekleri çoğunlukla arka odalardaki
yataklardan birinin üstüne atılır. Çeşitli gözlerine
irili ufaklı, arandığında bulunamayacak anahtar,
çekecek, ayakkabı boyası gibi eşyalar tıkıştırılan,
çoğunlukla boy aynalı bir mobilyadır vestiyer.
Yazlık
[1] Yazın oturulan yer.
[2] Çalışan çocuklu ailelerin okullar kapanıp açılana dek, emeklilerin ise yılın altı ayı cümbür cemaat göçtüğü, zemin katında açık mutfaklı salon,
üst katında yatak odaları bulunan geniş teraslı ve
bahçeli konut tipi. Sayfiye yerlerinde araziler artık metrekare bazında değil de sığabilecek yazlık
konut sayısına göre satılmaktadır. Ne yazık ki, bu
arazilere park yapmak kimsenin aklına gelmemektedir. Kışlığında balkonundaki saksılarla yetinenler, yazlıklarına gelince birden bahçıvan kesilirler.
Saat ondan önce uyanmayan yazlık sitenin çocukları gece de yatmak bilmezler ve türlü deniz kenarı aktivitesiyle kışın acısını çıkarırlar. Ebeveynler
ise sivrisineklerin kol gezdiği terasında, inadına,
gece saat ikiye kadar sohbet edip çocukların eve
dönmesini beklerler.
Zigon sehpa
[1] İç içe geçen sehpa.
[2] Yine 80’li yıllarda ortaya çıkan ve günümüzde
az da olsa hâlâ kullanılan bu ilginç mobilya neredeyse her salonda bir demirbaş gibi koltuk takımlarının yanındaki yerini almıştır. Kalabalık misafir
ağırlayan ev sahiplerinde birkaç adet bulunur ve
misafirler geldiğinde neredeyse salonun her tarafını işgal ederler. Öyle ki, servis yapmak biraz
zorlaşır. Tertipli ev hanımları, kullanılacağı zaman
tek tek yerinden çıkartıp işi bitince tekrar iç içe
geçirmeye hiç de üşenmezler. Ancak, hepsini bir
arada tutmaya çalışıp bir yerden bir yere taşımak
hep evdeki erkeklerin görevi olmuştur.

Vestiyer

...

[1] Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka,
palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak
için ayrılmış yer, askılık.

Bu sözlükteki eleştirel tanımlar, bir yapıyı tasarlarken kalem oynatan her mimar için, kalıplardan
kurtulabildiği ölçüde, gündelik ev yaşamının beğeni ve kullanım ölçütlerini yeniden düşünmeleri
için bir fırsat sunmaktadır. Bir başlangıç referansı
niteliğinde olan bu sözlük elbette her bireyin ve
topluluğun kültürel dağarcığına göre yeni anlamlar kazanarak gelişmeye açıktır.

[2] Gömme dolap şeklinde bir vestiyeriniz varsa
şanslısınızdır. Çünkü taşınabilir olanları evin tam
giriş holüne öyle bir yerleştirilir ki, hareket etmeyi,
misafirler kapıdan çıkarken vedalaşıp öpüşmeyi
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Türkiye için modern ev terimleri sözlüğü

abstract

Terimlerin sözlük anlamları çoğu zaman bize terimin detaylardan arındırılmış genel geçer
bir açıklamasını sunar. Mimarlık gibi uygulamalı disiplinlerin kavramsal dağarcığı ise onu
şekillendiren sosyal, kültürel ve ideolojik ortamın etkisiyle bir coğrafyaya ya da döneme özgü
alt anlamlara da sahiptir. Türkiye’de 1980’lerin tüketim ortamında başka kültürlerde görülmesi
zor olan ve sadece bize özgü beğeni ölçütleri ve gündelik alışkanlıklarla şekillenen bir ev yaşamı
kültürüne ulaşılmıştır. Bu yaşama ait kavramlar modern kentli Türk insanı için ortak bir anlam
ifade eder. Bu sözlük, modern eve ait apartman, asansör, balkon, hobi odası, kartonpiyer, oturma
odası, salon, vestiyer, yazlık gibi terimlerin gündelik yaşam kültürüyle şekillenen tanımlarını
eleştirel bir dille yeniden hatırlatmayı amaçlar. Bir başlangıç referansı niteliğinde olan bu sözlük
elbette her bireyin ve topluluğun kültürel birikimine göre yeni anlamlar kazanarak gelişmeye
açıktır.
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The dictionary of modern house terms for
turkey
The dictionary definitions of terms mostly provide their de facto explanations cleared of details.
The conceptual repertoire of practical disciplines such as architecture incorporate sub-meanings
shaped by the social, cultural and ideological domain and peculiar to a specific geography or
period. In the consumerist domain of the 1980s in Turkey, it is reached a domestic culture which
is difficult to be seen in other cultures and is shaped by aesthetic criteria and daily habits peculiar
to us. The concepts of this culture make a common sense for the modern Turkish person. This
dictionary aims to remind, in a critical language, the meanings of modern domestic terms such
as lift, balcony, hobby room, papier-mache, living room, saloon, cloak room, summer house ,
shaped by daily culture. As an introductory reference, it is certainly open to improvement by
gaining new meanings in accordance with the cultural accumulation of each person and community .
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‘THE HOUSE’ ÜZERİNE: MADDEYE TEMAS İLE AÇIĞA
ÇIKAN YOĞUNLUK ANLARI

İsmail Eğler,

The House
Kapı bir karanlığa açılıyor.
İçeride zaman donmuş.
Şimdi yok.
Var olan tek şey karanlığın kendisi.
Mekâna katılıyorsun.
Gözlerin karanlığa alışmaya başlıyor.
Bazı şeyler görmeye başlıyorsun
Bazı şeyler seni görmeye başlıyor.
Bir yerin ‘ev’ olduğunu nasıl anlarsın?
Şeyler yabancı değiller,
Tanıdık da değiller.
Katılaşmış hayaletler gibi...
Dokunabildiğin ama hissedemediğin.
Her yere ait ama hiçbir yere ait olmayan.
Varlığın, karanlığa katıldığında
Donmuş zamanı harekete geçiriyor
Ama bambaşka bir biçimde:
Zaman akmıyor, taşıyor mekâna…
Bir ışığın uyurgezerliğinde,
Sesler uyanıyor.
Farklı zamanlardan gelen sesler

Sanatçı (Yoğunluk)

Mekânın çatlaklarından usulca sızıyor.
Bu karanlığın içinde mekân,
İçine çektiği ne varsa geri veriyor.
Sen evden çıkarken,
Işık karanlığa geri dönüyor,
Katılaşmış hayaletler de uykularına.
Ve mekân durağanlığına…
Nil Aynalı Eğler, Sanatçı, Yoğunluk1
...
Asmalımescit’teyiz; Asmalımescit Caddesi’nde bulunan Asmalımescit Apartmanı. Bölgede kendince
ünü olan ve birçok hukuk bürosuna ev sahipliği
yapan bir bina.Film şirketleri ve yaratıcı işler yapan başka birtakım şirketler de mevcut. Bir süredir
burada çalışıyoruz. Şanslıyız herhalde ki işlerin iyi
gitmediği bir dönemde, ev sahibiyle ucuz sayılabilecek bir ücreti peşin vermek şartıyla senelik bir
kontrat imzaladık. O döneme kadar sabit bir yerimiz olmamıştı. Hep seyyar idik. Bir nevi göçebe
denebilir.
Göçebe iken bir takım işler yapılabilir, ama bizim yaptığımız işler pek de bir göçebenin yapacağı işler sayılmaz. Işık, dolayısıyla elektrik
muhteva eden oyuncaklarla oynadığımız oyun-

		ev

29

ların sanat formuna dönüşmesi, etrafını ıslatan
su içerikli edevatların mekânları boyaması için
göçebelikten feragat etmek gerekir. Büyükçe
maketler yapmaya başladığımızda ve herzaman yapageldiğimiz yazı-çizi işlerinin oldukça
artmasıyla anlaşıldı ki artık bir mekâna, hatta büyükçe bir mekâna yayılmaya ihtiyacımız var. Her
ne kadar kendimce göçebeliği kafayı boşaltıp sanat üretebilmenin bir ön şartı olarak gördüysem
de,hepimizin bildiği gibi hiçbir zaman ideal koşullar sağlanamaz. Kısacası göçebe kalamayacağımız varmış ve biz de buraya taşınmış olduk işte.
Buranın aslında bir evolmak için tasarlanmış olduğu, yıllarca ev olarak kullanıldığı, belleğinde bir
sürü ailenin yaşamlarının izlerini taşıdığı daha içeri ilk adımımızı attığımızda bize güçlü bir maddesellik üzerinden aktarıldı.
‘İyi Bir Komşu’ temalı geçtiğimiz yılın İstanbul
Bienali’ne bir proje önerirken aklımızdan geçenler tam olarak bunlar mıydı bilemiyorum, ama net
inşa tarihini bilemediğimiz, aşağı yukarı asırlık
olan binanın içinde bulunan bu dairenin bizi içeri
davet etmesiyle yazının bundan sonrasında bahsi
geçecek olan işin süreci başlamış oldu.Söz konusu
dairenin davetini, bizim bu daveti alıp somutlaştırıp projelendirmek suretiyle küratörlere iletmemiz
izledi. Buna müteakip kendileri birkaç ay sonrabizi ziyarete geldiler ve onlar da benzer şeyler hissetmiş olmalılar ki fikir üzerine biraz konuştuktan
sonra kabul ettiler.Projeye Mayıs sonu gibi başladık. Uzun bir çalışma sürecinin sonunda, Eylül’ün
başı gibi ‘EV’ ziyarete açıldı.
İşin adı ‘The House’, yani Türkçe karşılığı ‘EV’. Fakat Home manasına gelen ev değil; House manasında ev. Neticede burayı ziyaret eden kişinin evi
değil burası; her ne kadar deneyimleri çok yakın
olsa da kendi kişisel anılarının evi değil. Burası
onun için en azından başlangıçta ‘başka bir ev’,
hatta belki de ‘herhangi bir ev’.
Ziyaretçi içeri girdiğinde tamamen savunmasız.
Tamamen karanlık bir yerde, neyle karşılaşacağını
bilmiyor. Cep telefonunu ve onun fener özelliğini
kullanarak deneyimini bozmaması dışında kimse
ona ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemiyor. Nerede duracağı, konumlanacağı, hareket edip etmeyeceği, varsa etraftaki nesnelere dokunup dokunmayacağı, bir şeylerin onun üzerine
gelip gelmeyeceği tamamen belirsiz. Bu da haliyle
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Resim 1: Asmalı Mescit Apt 2017
Fotoğraf: İsmail Eğler -

kişiyi o bildiği konfor alanından uzaklaştırıp ister
istemez bir tedirginliğe sokuyor. Bu tedirginlik
kişiyi ‘seyirci’ olan özne halinden uzaklaştırarak
maddeyle olabildiğince dolaysız ilişki kuran özne
haline yakınlaştırmasına vesile oluyor.
Ziyaretçinin içerideki varlığı evin anlamını yeniden tanımlıyor.Ziyaretçi burada eserin fiziksel ve
ontolojik bir parçası haline geliyor. Ev bunu her
fırsatta yeniden göstermeye kararlı. Ziyaretçi karanlığın içinden aydınlatılmış bir bedenin belirdiğini fark ediyor. Aslında tezahür eden şey kendi
imgesinden başka birşey değil. Eğer bunu fark
ederse, ziyaretçi kendi varlığını odanın içinde bir
konum içerisinde görerek deneyimliyor. Buna yol
açan, dolayımlayıcı bir yüzey; bir ayna. Ayna karanlık içerisinde ansızın kişiyi kendine göstererek
yabancılaştırıyor ve belli bir mesafe içerisinden
baktırıyor. Bir diğer ziyaretçi ise kendini aynada
gören kişi ile birlikte onun yansımasını görüyor.
Eğer yeterince dikkatli değilse onu bir başkası
sanma ihtimali de düşük değil. Çünkü aynadaki
görüntü aynanın buğulu ve yüzeyinin küflü olması
sebebiyle net değil.
Burası eşyalar ve bedenler arası ilişkilerin barındığı ve biteviye evrildiği bir mekân. Işığın zaman
zaman açığa çıkardığı, görünür kıldığı maddenin
kişiyle devingen bir mesafeden diyalog kurması.

Öte yandan temsili yapılamayan bir şeyler de
varlığını koruyor burada. Asla aktarılamayan,
rüyalardaki gibi hiçbir zaman anlatılamayan. Anlatılmaya kalkıldığında başka bir şeye dönüşüp etkisini kaybeden, eksilen. “Rüyamda seni gördüm,
ama aslında sen sen değildin” gibi ifadeler. Belirli
yoğunluk alanları muhteva eden bu anlar bir rüya
gibi, bu hayattan değiller ama sanki hayatın anlamından da bir şeyleri içinde saklıyorlar.

Resim 2 : The House, 2017. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren (İKSV izniyle)

Hem çok içtenlikli, hem bir o kadar mesafeli. İkisi
arasında gidip gelen.
EV, kurmacayla gerçeklik arasında salınan bir anlatı üretiyor. Bir hikâye gibi her an açımlanıyor,
deviniyor, ifade buluyor. Bazen olmuş olayların sırası ve niteliği kişinin zihninde daha farklı
şekillerde vuku bulabiliyor. Hatta bazen olmamış
olanlar da ekleniyor bellek tarafından. Ya da başka
bir zamanda olmuş olan anı parçacığını bellek o
ana nakledip kaynak yapıyor. Isı, ışık, nem, koku,
ses, doku gibi birtakım duyu uyaranları bileşkeleri,
kişiyi ansızın hatıralarındaki belli anlara götürebiliyor.

Resim 4 : The House, 2017. Fotoğraf: İsmail Eğler

Resim 3 : The House, 2017. Fotoğraf: İsmail Eğler

The House’dan çıkarken ziyaretçinin burayı artık
bir ‘home’ olarak görmesi muhtemel. Bu evi bir
yerden hatırlıyor olmaları, kendi belleklerindeki
ev imgesinden fragmanlar bulmaları, bir rüyadaymış gibi hissetmeleri çok sayıda ziyaretçinin tecrübesinden bize aktarılanlar. Böyle bir zorunluluk
yok tabi; zira hiçbirşey dayatılmıyor içeride, bir
görevli size eşlik etmiyor, ne yapıp yapmadığınız
gözetlenmiyor. Ne hissedip hissetmeyeceğinize,
ne bilip bilmeyeceğinize dair hiçbir bilgi, metin
yok. Evle başbaşa kalıyorsunuz beş dakika boyunca. O kadar.

DİPNOTLAR

1

http://yogunluk.org/tr/projeler/house.html
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özet

‘The House’ üzerine: Maddeye temas ile açığa
çıkan yoğunluk anları
Bu yazı, Yoğunluk Sanat Kolektifi’nin ‘İyi Bir Komşu’ temalı 15. İstanbul Bienali için Asmalımescit’teki atölye mekânlarını bir enstalasyona dönüştürdükleri ‘The House’ adlı çalışmaları üzerine
kısa bir denemedir.

abstract

On ‘The House’: Moments of density released
through contact with matter
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This is a short essay on ‘The House’ – a work by the art collective Yoğunluk, in which they redesigned their atelier, a former apartment in Asmalımescit, as an installation for the 15th Istanbul
Biennial.

ev

‘EVDEN KAÇMAK’TAN ‘EVE KAÇMA’YA:
KAMUSAL ENDİŞENİN GÖLGESİNDE ‘EV’ VE KADIN

Selda Tuncer, Dr. Öğretim Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Yıllar önce katıldığım toplumsal cinsiyet ve mekân
üzerine dersin1 ‘ev’ konusunu ele aldığımız haftasında, dersin hocası konuya çok basit bir soruyla
başlamıştı: “ev deyince aklınıza ilk ne geliyor?”
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık on
kişilik yüksek lisans sınıfında, verdiğimiz cevapların birbirine çok yakın olması bir yana, ‘ev’ deyince hiçbirimizin aklına olumsuz bir kavram ya
da ifade gelmemişti. Daha da önemlisi, dersin
hocası buna dikkat çekene kadar bunun farkına
bile varmamıştık. Bu kadar kadın, birçoğunun
da kendilerini feminizmle ilişkilendirdiklerini
düşünürsek, bugüne dek evlerinde hiçbir problem
yaşamamış olabilir miydi? Şüphesiz hayır. Çünkü
gerçek hayatta evlerimizde ne yaşarsak yaşayalım,
zihnimizde eve yüklediğimiz anlam çoğunlukla
olumludur: ‘ev’ bizi sarıp sarmalayan, dışardaki
tehlikelere karşı koruyan yerdir. Evi düşündüğümüzde aklımızda canlanan ilk imge de, çatısıyla,
duvarlarıyla bizi dışardan ayıran, koruyan bir
mekânın imgesidir. Kendi güvenli dünyamızı evin
sınırları içinde kurduğumuzu düşünür ve bu sınırların bizi koruyacağına inanırız. Dolayısıyla, ev
her ne kadar ilk bakışta ‘içeri’ye karşılık gelse de,
bir o kadar da sınırın diğer tarafındaki ‘dışarı’yla
ilgilidir; çünkü içeride olan en çok da dışardakine göre şekillenir. Bu yüzden ‘ev’i anlayabilmek
için, çoğu zaman varsayıldığı gibi onu tek başına,

çevresindekilerden izole, kapalı bir mekân olarak
görmektense, içeriyle dışarı arasındaki sınırları
sorgulamaya imkân veren ilişkisel bir yaklaşım benimsemek gerekir. Buna göre, ev kimi zaman bir
kurtuluş mekânı olurken, kimi zaman da kaçmak
için fırsat kollanan bir baskı ve korku alanına dönüşebilir.
Evle dışarısı arasındaki ilişkinin temelinde şüphesiz feminist kuram ve politikanın en önemli konularından biri olan özel ve kamusal alanlar arasındaki ayrım yatar. Modern dünyada toplumsal hayatın
iş bölümüne ve cinsiyetlere göre örgütlenmesiyle
ortaya çıkan bu ayrım, bugün hala etkisini sürdürmekte olan kadınların ev ve domestik alana, erkeklerinse kamusal hayata uygun görülmesiyle sonuçlanmıştır.2 Feminist yaklaşım “özel/kişisel olan
politiktir” şiarıyla, ikili alanlar (separate spheres)
varsayımına karşı çıkarak özel ile kamusal alanların daima iç içe geçtiğini ve karşılıklı olarak birbirlerini oluşturduklarını vurgular.3 Bu anlamda,
kamusal ile özel arasındaki sınırlar aynı zamanda
birleştiricidir de. Diğer bir deyişle, toplumsal hayatta bu sınırlar insanların eylemleri ve ilişkileriyle
kimi zaman esnetilerek, kimi zamansa ihlal edilerek sürekli değişir ve yeni biçimler alır. İşte bu
dinamik geçişken yapı, aynı zamanda kaçınılmaz
olarak özel ile kamusal alanların içeriğini ve anla-
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mını da değiştirir; söz konusu sınırlar iki alanın bir
arada oluşumunda kurucu bir rol oynarlar.
Bu çalışmada, evle sokak, içeriyle dışarısı arasında karşılıklı bağlılık ilişkisi olduğunu öne sürerek,
kadınların ‘ev’le olan ilişkilerini dışardan içeriye
doğru bir bakışla ele almaya çalışacağım. Burada
‘dışarı’ ile kastedilen, kamusal hayatın belkemiğini
oluşturan siyaset, hukuk, ekonomi gibi alanlardaki
karar ve uygulamaların gündelik toplumsal hayata etkilerini en belirgin şekilde izleyebileceğimiz
sokaklar ve kamusal mekânlardır. Türkiye’de son
yıllarda artan muhafazakârlaşmanın sonucu olarak
gündelik hayatın düzenlenmesine yönelik toplumsal baskı ve denetimin hızla arttığını göz önünde
bulunduracak olursak, bu sürecin özel ile kamusal
arasındaki sınırları da etkiliyor olması kaçınılmazdır. Özellikle, gündelik kamusal hayatta kadınların
görünüşüne ve/veya davranışına yönelik (erkek)
siyasi liderlerce yapılan olumsuz cinsiyetçi açıklamalara ek olarak, 2017 yazından itibaren sokakta
ya da toplu taşıma araçlarında kadınlara yönelik
saldırıların artması, kamusal alanın kadınlar için
ciddi anlamda daraldığı ve tehlikeli bir yere dönüştüğünü göstermektedir. Buradan yola çıkarak, bu
çalışmada ‘dışarı’nın tekinsizleştiği ve bir endişe
alanına dönüştüğü bir dönemde kadınların ‘ev’le
kurdukları ilişkide ne tür değişimler yaşadıkları sorusuna odaklanacağım. Bu amaçla, kadınların evin
dışında yaşadıkları ve karşılaştıkları olaylara bağlı
olarak, bugün ev hayatını nasıl deneyimledikleri,
ev alanını kullanma biçimleri ve eve yükledikleri anlamlarla birlikte bu alanda olası değişimlerin
nedenlerini inceleyeceğim. Böylelikle, ev alanına
dışardan içeriye doğru bir bakışla yaklaşarak, özel
ile kamusal alanlar arasındaki sınırların neoliberal
muhafazakâr politikalar eşliğinde kadınlar aleyhine nasıl değişip şekillendiği üzerine bir tartışma
yürütmeyi deneyeceğim.
Aile etrafında şekillenen modern kamusal hayat
Günümüzde kadınların kamusal alanda yaşadıklarını ve buna bağlı olarak evle ilişkilerini anlamak
için Türkiye’de kamusal/özel ikiliğinin tarihsel
olarak hangi koşullarda ortaya çıktığına kısaca
değinmek gerekir. Batı dışı birçok toplumda görüldüğü üzere, Türkiye’de kamusal/özel alan ayrımı, başta ulus-devlet kuruluş süreci olmak üzere
Batı’yla ilişkilenme biçimleri ve yerel, toplumsal
ve kültürel dinamiklere bağlı olarak kendine özgü
şekillerde ortaya çıkmıştır.4 Kamusal ve özel alanların düzenlenmesi, bu ayrıma modern/gelenek,
Batı/Doğu, seküler/dinî ve benzeri karşıtlıkların da
eklenmesiyle iyice çetrefilli bir hale gelmiştir. Tan-
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zimat döneminde Batılılaşma eğilimi çerçevesinde
gelişen ilk modernleşme çabalarının görülmesinden itibaren, kamusal alanın oluşumunda toplumsal cinsiyet belirleyici bir rol oynamış ve kadınların o güne dek ait oldukları düşünülen evlerinden
çıkıp bu alana nasıl gireceği sorusu toplumsal bir
endişe kaynağı olmuştur. Burada tartışma yaratan
temel nokta kadınların erkeklerle birlikte kamusal hayata nasıl katılacağı sorusudur. Özellikle,
Cumhuriyet’in ilanı ve laik ulus-devlete geçilmesiyle birlikte kadınların Batılılaşma’nın sembolü ve
medeniyetin taşıyıcıları görevini üstleneceği düşünülecek olursa, kamusal ve özel alanların titizlikle
düzenlenmesinin yeni rejim için ne kadar elzem
olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Genç Cumhuriyet, bu gerilimi yeni bir aile düzeni ve onunla
uyumlu şekilde oluşacak bir kamusal alan yaratarak çözdü. Birçok feminist çalışmanın da ortaya
koyduğu üzere, kamusal alanda varlık gösteren
eğitimli, modern görünümlü ‘yeni kadın’ imgesini
oluşturan birincil özellik iyi bir eş ve iyi bir anne
olmaktı.5 Kadınlardan sadece kendi çocuklarının
değil, vatan sevgisiyle genç kuşaklarını yetiştirecekleri ulusun da anneleri olmaları beklendi. Bu
durum, kamusal/özel ikiliğinin oluşumunda birbirine bağlı iki şekilde etkili oldu. İlk olarak, kadınlar
kamusal alana ev ve ailenin bir uzantısı olarak kabul edilmiş oldular ve toplumsal hayatta ne kadar
aktif yer alırlarsa alsınlar bu rollerinden bağımsız
olamadılar. Öte yandan, buna bağlı olarak, evin
dışında gelişen toplumsal hayat ataerkil sistem
içinde bir aile kamusallığı fikrine göre düzenlenmiş oldu; ailelerin, karı-koca çiftlerin katılabileceği sosyal/kültürel etkinliklerin yanı sıra, aile çay
bahçeleri, aile gazinoları, sinemalarda aile matineleri gibi örneklerde olduğu üzere gündelik kamusal mekânlar da buna göre şekillendi.6 Aile dışında
kalanlarsa, toplumsal hayatın hiçbir zaman merkezinde yer almayıp, ancak bu ‘yeni ataerkillik rejimini’ destekleyecek veya onunla ters düşmeyecek
şekilde eklemlenmek durumunda kaldı.7 Sonuç
olarak, Cumhuriyet’le birlikte gelen modernleşme
süreci kadınlar, özellikle de kentte yaşayanlar açısından, kamusal alanın açılması ve genişlemesine
ön ayak olmakta birlikte, aynı zamanda onların
toplumsal hayata katılımını ev çevresinde çizilen
sınırlar içine sıkıştırdı. Kadınlar eğitim, çalışma hayatı gibi alanlarda yer alabilseler bile, gündelik hayatlarında kamusal mekânları deneyimleme koşulları ataerkil denetim mekanizmalarıyla şekillendi.8
Özel/kamusal ikiliğinde ise özel hayatın ve ailenin
mahremiyetine karşılık kamusal alanda kimin ne
yaptığı ve nasıl göründüğü sürekli tartışma konusu
oldu. Bu konuda şüphesiz kadınlar her daim başı

çekiyordu; kadınların sokağa çıkması, özel ile
kamusalın iç içe geçmesinin en görünür ve çoğu
zaman da en gerilimli hali oldu bu haliyle. Kadınlar
ancak 1980’lerin sonlarına doğru feministlerin
öncülüğünde kamusal alanda kendilerine dair
söz ve eylem üretme imkânı bulabildi. Bir yandan
ailenin en mahremi sayılacak koca dayağını, ev
içi şiddeti kitlesel eylemlerle kamusala taşırken,
diğer yandan sokakta ve kamusal mekânlarda her
gün yaşadıkları taciz ve şiddeti ‘mor iğne’ gibi
çeşitli eylemlerle ifşa ettiler. Bu dönem, kadınların
özgürlük talepleriyle kamusal alanı kendilerine
mal etmeleri açısından önemli bir eşik oldu
diyebiliriz.
1980’li yıllardan itibaren kadınlar kamusal alanda başka bir gerilimle yüz yüze geldiler. 1980
darbesi sonrası ülkeye hâkim olan ağır siyasal iklim ve ardından gelen kamuda başörtüsü yasağı,
kamusal alana hangi kadınların nasıl gireceğine
yönelik devlet tarafından sınırların bir kez daha
çizilme hamlesi olarak ortaya çıkmış oldu. Genç
kadınların üniversiteye başörtüsüyle girmek istemeleri ve buna ilişkin eylemlilikler sonucunda kamunun gündemine oturan başörtüsü, genel olarak
tartışmalarda siyasi bir sembol olarak ele alındı.
Muhafazakârlığın, geleneğin ve dinin temsili olarak görülen başörtülü kadın, Cumhuriyet’in çizdiği
ideal modern kadın imgesiyle şüphesiz temelden
çelişiyordu. Türkiye’de kamunun bir endişe alanı
olarak ortaya çıktığını ileri süren Nükhet Sirman,
1980’lerde yaşanan bu durumu modernleşme sürecinde kadın kimliğine ilişkin duyulan endişenin
yerini siyasal rejimin belirsizliğinden kaynaklanan yeni bir endişeye bırakması olarak yorumlar.9
Kadınların kamusal alanla gerilimli ilişkisinde,
Sirman’ın deyimiyle ‘endişe’nin dinamikleri ve
aktörlerinin değişmesi açısından yeni bir dönem
olan bu süreçte devamlılık arz eden şey ise ulus
kimliğinin ve devlet rejiminin kadın bedenleri üzerinden tanımlanıyor oluşudur. Yazının başında da
belirttiğim gibi, bunun kadınların hem ev alanıyla
hem de kamusal alanla ilişkileri açısından bugün
de etkisini gösteren önemli sonuçları olmuştur.
Muhafazakârlaşan Türkiye’de kadınlar için sokağın tekinsizleşmesi
Bu tarihsel çerçeveden hareketle günümüz Türkiye’sinde kadınların kamusal alanla ve buna bağlı
olarak evle ilişkisine baktığımızda, önemli birkaç
değişikliğe değinmek gerekir. Bunların en başında, 2002 yılında tek başına iktidara gelen neoliberal muhafazakâr bir tutuma sahip Adalet ve
Kalkınma Partisi (AKP)’nin, 1 Ekim 2013 tarihli

demokratikleşme paketi kapsamında üniversiteler
başta olmak üzere kamuda başörtüsü yasağını kaldırması gelir. Türkiye siyasi tarihi açısından kritik
bir aşamaya tekabül eden bu durum, bir yandan
kamu gündeminde kadın bedeni ve görünüşü üzerinden süregiden tartışmaları yeniden alevlendirirken, öte yandan farklı kadınlıkları ve kimlikleri içine alarak kamusal alanın çoğullaşmasında önemli
bir rol oynadı. Ancak, AKP’nin 2010’dan sonra bu
yaklaşımını bırakıp, giderek baskıcı ve tutucu eğilimlerini arttırmasıyla birlikte sözü edilen demokratikleşme süreci son bulurken, kamusal alan hem
toplumsal hem siyasi düzlemde birçok boyutuyla
giderek daralmaya başladı. Özellikle, çok sayıda
ölümle sonuçlanarak çok sert bir şekilde bastırılan
Gezi Parkı direnişinin ardından, bir yandan kamusal alanda baskı ve şiddet giderek artarken, diğer
yandan kadınlara yönelik cinsiyetçi tutum ve açıklamalar kamu gündeminin merkezinden düşmez
oldu. Kürtaj yasağı, sezaryen doğum ve kadınla
erkeğin eşit olamayacağı gibi konuların yanında,
kadınlara ilişkin yapılan tartışmaların başında şüphesiz kadınların sokakta nasıl davranması ve görünmesi gerektiği geliyordu. Buna göre, yeni makbul kadın evinde oturan, çocuğuna ve ailesine bakan olarak dinî ve geleneksel referanslarla yeniden
tanımlanırken, kadınların sokakta kahkaha atması,
hamileyken dışarda dolaşması, mini etek veya şort
giymesi vb. her türlü davranış başta siyasetçiler olmak üzere kamuda tartışılır oldu.
Bu tartışmaların ortak noktasının genelde kadınların sokağa çıkışını caydırıcı yasak ve engeller üzerinden şekillendiğinin altını çizmek gerekir. Ayrıca, çoğunluğu erkekler tarafından yapılan kadınların bedenleri ve görünüşlerine ilişkin yorumlar her
ne kadar genelde bütün kadınlara yönelik olsa da,
öncelikle belirli bir kadın grubunu hedef almış durumdadır.10 Çünkü başörtülü kadınlar muhafazakâr
İslamcı toplumsallık içinde makbul kadın olarak
tanımlanırken, onun dışındaki kadınlar kamusalda
negatif bir imgeyle görünürleşir hale geldi. Bunu,
özellikle 2017 yazından itibaren sokakta, toplu
taşımada veya benzer açık kamusal mekânlarda
şort, mini etek gibi kıyafetler giyen, sigara içen ya
da sevgilisiyle öpüşen veya sarılan kadınlara karşı artan sözlü ve fiziksel saldırılardan yola çıkarak
söylemek mümkün. Dolayısıyla, kamusal alanda
hedef haline gelen kadınlar görünüş olarak İslami
yaşam tarzını benimsemeyen, genelde okuyan ya
da çalışan ve çoğunlukla genç ya da orta yaş aralığında olan kadınlardır.11 Şüphesiz kamusal alanda
korku ve endişe yaratan bu durumun uzun vadeli
sonuçlarından biri ise kadınların farkında olarak
ya da olmayarak ev alanına doğru çekilmeleri
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olmuştur.12 Sirman’ın (2006) Türkiye’de kamusallığın bir endişe alanı ortaya çıktığı tezinden yola
çıkarak bugünkü duruma kadınlar açısından baktığımızda, siyasal iktidara bağlı olarak söz konusu
endişenin, hedef aldığı kadınlık bağlamında yön
değiştirdiğini söylemek yerinde olur. 1980’lerden
itibaren kamusal alanda başörtülü kadınlar üzerinden yapılan siyasi proje temsili, siyasi sembol
vb. tartışmaların yerini ise özellikle medyada sıkça kullanılan yaşam tarzına saldırı veya müdahale
başlıkları almıştır.
Peki, kamusal alanın özellikle kadınlar için korku
ve endişe alanına dönüştüğü bir dönemde ev alanına tekrar dönüp bakarsak neler bulabiliriz? Kadınlar sokakların, toplu taşıma araçlarının ya da başka
kamusal mekânların kendileri için güvenli olmadığını yaşadıkça veya gördükçe, evle ilişkilerinde ve
ev yaşantılarında ne gibi değişiklikler olmakta? Bu
sorulara cevap aramak amacıyla, çalışma kapsamında kadınlara yapılan saldırılarla ilgili haberlere ilişkin sosyal medyada yorum yapan kadınlarla
internet üzerinden görüşme yaparak, kadınlardan
konuyla ilgili fikirlerini ve deneyimlerini anlatmalarını istedim. Görüşmecilerin çoğunluğunu,
twitter ve facebook sitelerinde açık olarak yaptığım araştırma için katılım çağrısına gönüllü olarak
olumlu cevap veren kadınlar oluşturdu. Genel olarak bilgi vermek gerekirse, görüşülen kadınlar 2340 yaş aralığında olup İstanbul, Ankara ve İzmir
şehirlerinde yaşamlarını sürdürmekteler. Aralarında hala öğrenciliği sürdüren ve anne-babasıyla
yaşayanların yanında, çalışan ve tek başına, eşiyle
ya da arkadaşıyla yaşayan kadınlar da bulunmakta. Ayrıca, görüşmeciler bekâr, evli, evli-çocuklu
ve boşanmış-çocuklu kadınlar şeklinde de çeşitlilik gösteriyor. Bununla beraber, kadınların hepsi
en az üniversite eğitimi almış ya da almakta ve
aralarında yüksek lisans/doktora eğitimine devam
edenler de var. Son olarak, görüşme yapılanların
çoğunluğunun kendini feminist olarak tanımlayan
ya da en azından toplumsal cinsiyet konularına
duyarlı ve eleştirel bir bakış açısına sahip kadınlar
olduğunu da belirtmem gerek. Toplamda on kadınla görüşme yapmakla birlikte, bu yazıda soruma ilişkin yapılandırılmış, detaylı cevap veren
sekiz kadının görüşmesini ele alacağım.
Görüşmeleri yürütürken, araştırmaya katılmak istediğini belirten kadınlara toplu mesajla araştırma
konumu ve temel sorularımı yazarak, son zamanlarda kamusal mekânlarda artan saldırılarla birlikte
evle ilişkilerinde nasıl değişimler olduğunu anlatmalarını istedim. Görüşmecilerin bana özel olarak
yazdıkları cevapların çoğunda ağırlıklı olarak so-
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kakta yaşadıkları ya da tanık oldukları olaylar ve
bundan dolayı duydukları öfke ve endişe yer alırken eve ilişkin deneyimleri daha cılız kalıyordu.
Bu yüzden görüşmecilerin çoğuna ev yaşantılarını
anlatmaları için ikinci kez soru sormamın sonucunda doyurucu bilgi alabildim. Özellikle görüşmecilerin araştırma konusunu ve sorularımı okuyunca meseleyi kendilerinin de önemsediklerini
ve son dönem bunun üzerine epeyce düşündüklerini söylemelerini de hesaba katarsak, bu durumu
kamusal alanda oluşan korku ve endişe ortamının
kadınlar için can yakıcı bir sorun haline geldiği ve
bunu paylaşmaya ihtiyaç duydukları şeklinde yorumlamak yanlış olmaz.
Sokaktan eve çekiliş
Görüştüğüm kadınların sokakta yaşadıklarına dair
anlatıları birbirine çok benzer olup, genelde dışarda nasıl giyindikleri, toplu taşıma araçlarını kullanımları, tek başlarına ya da yanlarında sevgilileri
olduğunda nelere dikkat ettikleri gibi ortak temalar üzerinde yoğunlaştı. Çoğunun anlatısında, eskisine göre sokağa duyulan tedirginliğin artışıyla
birlikte dışarı çıkarken ya da dışardayken sürekli
bir kontrol halinde olma ve her an olumsuz bir durumun yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olup,
buna göre önlem almaya çalışma hali belirgin bir
biçimde kendisini gösteriyor. Dolayısıyla, kadınların, daha sokağa çıkmadan bir endişe duymaya
başladığı ve buna bağlı olarak kendi bedenleri, görünüşleri ve davranışları üzerinde oto-kontrol ve
denetim uyguladıkları söylenebilir:
“Öncelikle giyinmek benim için giderek daha stresli bir gündelik zorunluluk haline geldi. Gece yatmadan
düşünmezsem sabah evden çıkamıyorum ve güne aşırı gergin başlıyorum.
Bugün kaçta çıkacağım, servisle mi
dolmuşla mı metroyla mı döneceğim,
akşam kızılay’da mı arkadaşlarımla
buluşacağım tunalı’da mı, bürokratik
işler için bir devlet kurumuna mı gideceğim yoksa katılımcı görmeye mi,
o katılımcıyı hangi semtte göreceğim
sincan mı çankaya mı.... benim tarzım, kimliğim, stilim, giyinme ve yaşama şeklim hangisi?” (Demet, 28)13
“Giyinirken dışarı çıktığımda üzerimi
örtecek bir şeyler tercih ediyorum.
Üzerimde transparan bir kazak olduğunda sıcaktan aşırı bunalmama rağmen tramvayda olduğum için ceke-

timi çıkarmamıştım. Önceki yıllarda
böyle bir şey aklımdan geçmezdi. Kısa
elbiseler ve etekler giyerken altlarına
seçtiğim çoraba dikkat eder oldum.
Geçen yıl giyindiğim çorapları bu yıl
sırf kavga çıkarmamak için giyinmiyorum. Önceden aman ne olur, rahatsız ederlerse bende susmam derdim;
bunu yapar, onları pişman ederdim.
Ama bu yıl cesaret edemiyorum.”
(Öykü, 23)
Hem Öykü hem de Demet’in alıntılarında dışarıya
çıkarken ne giyileceği ile ilgili endişe ve gerilim
açıkça dile getiriliyor. Gidilecek semte göre kıyafet seçiminin yanında, dışardayken olay çıkmaması adına sevdiği şeyleri giymekten vazgeçme ya da
kamufle etme gibi durumlar, kadınların toplumsal
baskı sonucunda kendi bedenleri ve görünüşlerini
değiştirmek ve sınırlamak zorunda kaldıklarının
açık göstergeleridir. Bir diğer görüşmeci Dilek’in
belirttiği gibi, her ne kadar “bilinç seviyesinde”
dışarda giydiği kıyafetleri ya da davranışlarını kısıtlamamaya çalışsa da, “oto-sansürler” mutlaka
bir noktada gündeme geliyor. Burada sokağa dair
endişenin daha evden çıkmadan başlıyor olması
dikkat çekicidir. Bunun yanında, görüşmelerden
dışarda tek başına ya da sevgiliyle birlikte olmanın
da kadınlar için kaygı yaratan durumlara dönüştüğü anlaşılıyor. Ve bunların sonucunda araştırmaya
katılan kadınların çoğunun vurguladığı üzere kaçınılmaz olarak eve kapanma söz konusudur:
“Sokakta insanların sarılan çiftlere bile
tepki vermesi ise eskisine göre çok
temkinli olmama, flört ettiğimde genellikle evde olmamıza yol açtı.1 yıl
önce deseler inanmazdım. Bu yıl karşımdaki kişinin de benim de huzurum
bozulmasın diye dışarıda daha dikkatli hareket ediyorum; etmediğimde birlikte olduğum kişi mutlaka uyarıyor.”
(Öykü, 23)
“evet, artık çok daha az sokaklardayım. dolmuşta, otobüste herkes inince
şoförle yalnız kalınca ürperiyorum.
veya araçta bir başka kadın yoksa hep
tetikteyim, bunlar yeni şeyler benim
için. eskiden imkanım [olunca] hep
toplu taşıma kullanırdım. şimdi belirli
bir saatten sonra paramı taksiye saklayacak şekilde harcıyorum ve onda da
güvenli olduğunu düşündüğüm uygulamaları kullanıyorum. evimin soka-

ğında bile rahat hissetmiyorum hava
kararınca.” (Elif, 25)
Elif ve Öykü’nün dışarda farklı nedenlerle yaşadıkları tedirginlikler karşısındaki duygu ve davranışları oldukça benzerdir; ikisi de dışarda çok temkinli
şekilde hareket ediyor ve bunu söylerken geçmişle
karşılaştırma ihtiyacı duyuyorlar. İfadelerinden anlaşıldığı üzere dışarda huzursuz olma hali yeni ve
bugüne ait bir duygu. Bu anlamda, toplu taşımada
ya da karanlıkta sokakta yalnız olmak kadar dışarda sevgiliyle bulunmanın da aynı şekilde tedirgin
hissettirmesi, aslında bu genç kadınların kamusal
mekânlarda kendilerine özgürce hareket edebildikleri bir yer bulamadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla, sokaklardan uzaklaşma ve evlere çekilme
ister istemez tek seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu
noktada, kadınların ev alanını nasıl kullandıklarına, evle ilişkilerinin nasıl değiştiğine bakmak tartışmayı derinleştirmek açısından yerinde olacaktır.
Evin kamusallaşması: Kendine ait bir dünya kurmak
Görüşmelerin genel olarak kadınların evle ilişkilerinde en belirgin değişimin evde geçirilen zamanın gözle görülür biçimde artması ve dışarda yapılan aktivitelerin de mümkün olduğunca ev alanına
çekilmiş olması olduğunu gösterdiği söylenebilir.
Kadınların çoğu bugüne dek evin dışında yapmaktan hoşlandıkları birçok sosyal ve kültürel aktiviteyi artık evde yapmaya başladıklarını sıklıkla ifade
etmişlerdir. Bu durum kimi zaman sinemaya gitme
eyleminin yerini evde film izleme alırken çoğu zaman da arkadaşlarla dışarı çıkma yerine evde buluşma şeklinde kendini göstermektedir:
“Yılbaşında toplanalım dedik. Partinin konseptini resmen “ulan dolapta
böyle aşüfte kıyafetler vardı nerede
giyebilecez allasen evde giyelim işte”,
diyerek belirledik. Ev güvenli, ev
ucuz, ev kendimiz olabildiğimiz yer.
Çoktandır evlerde toplaşır olduk. Sesimize, ne konuştuğumuza, yediğimize
içtiğimize dikkat etmemiz, ya da taksiye binmeden başıma bi’şey gelir belki diye zoraki ayılmamız gerekmiyor.
Bu evi daha çok seviyorum anlamına
da gelmiyor ama. Eskiye göre daha
çok basıyor daha çok yoruyor. Biraz
zorunluluk haline geldi sanırım.” (Demet, 28)
“evle ilişkimde değişimler oldu, yapabileceğim her şeyi evde yapıyo-
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rum. örneğin; kadın arkadaşlarımla
dışarıda içmek yerine evde içiyoruz.
aynı şekilde ben de tek başıma içebildiğim iki mekân dışında evde zaman
geçiriyorum tek başıma olacaksam.
sinemaya gitmeyi bile açıkçası eskisi
kadar yapamıyorum ki çok fazla sinemaya giden biriydim (en az haftada iki
gün) şimdi bir aydır film izlemediğimi
fark ettim sinemada, filmlerin internete düşmesini bekliyorum. dışarda tek
başıma kahve içmek, yemek yemek
gibi şeyleri de çok nadir yapıyorum.
ev benim için bir sığınak haline geldi.
tek başımalıktan sıkıldığım anda da
dostlarımı eve davet ediyorum.” (Elif,
25)
Bu iki alıntıda da dikkat çeken nokta kamusal alan
daralırken ev alanının gözle görülür biçimde genişlemesidir. Kadınlar yapılabilecekleri her şeyi ev
alanına taşıyarak kendi güvenli alanlarını yaratma
çabasındadırlar; dolayısıyla, ev adeta bir sığınağa dönüşmüştür. Dışarda kadın olarak tek başına
zaman geçirmekten neredeyse tümden vazgeçilirken, arkadaşlarla sosyalleşme de mümkün oldukça evde yapılmaktadır. Böylelikle kadınlar,
40 yaşındaki bir diğer görüşmeci Burcu’nun da
söylediği gibi, kamusal alana çıkamayınca arkadaşlarını çağırarak kendi özel alanlarını bir nevi
kamusallaştırmış olurlar. Ancak, kadınlar evde
geçirdikleri bu zamandan keyif aldıklarını belirtseler de, bunun aynı zamanda zoraki olduğunun
da altını çizmektedirler. Görüşmelerde sıklıkla
kullanılan evin güvenliğine, rahatlığına ilişkin bu
ifadeler, evle girilen yoğun ilişkinin dışarıya bağlı
olarak geliştiğinin göstergesidir. Kamusal alanda
yaşanılan dışlanma ve engellenme, kadınları ister istemez evi ‘kendi’ alanlarına dönüştürmeye
itmiştir. Elif’in görüşmenin başka bir yerinde dile
getirdikleri bu durumu açıkça ortaya koyar: “…her
şeyi ‹evim›in sınırlarına çekmeye çalıştığımı fark
ettim şimdi sen sorunca. bunda kendi kurallarımın
geçerli olacağı, sözümün değeri olan bir yer yaratma çabası etkili olabilir. çünkü dışarda bunun tam
aksini hissediyorum.” Bu noktada, dışarıya karşı
evle girilen bu yoğun ilişkiyi tartışırken, görüşülen
kadınların çoğunun feminist ya da toplumsal
cinsiyet konusunda eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Görüşmelerin çoğunluğunda açık ya
da dolaylı olarak belirtildiği üzere, kadınlar bu eve
çekilme halinden çok da memnun değildir; aksine,
sokağa çıkmayı sevmekte ve buna ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum, tam da feminist kuram ve poli-

38

ev

tikanın çıkışından itibaren ev alanına sıkıştırılmaya
çalışılan kadınların özgürleşme taleplerinde sokağın önemli bir yeri olmasıyla yakından ilgilidir.
Kendini feminist olarak tanımlayan Burcu’nun, evi
hiçbir zaman sokağın alternatifi olarak görmemesi
ve onun için konfor, sıcaklık sağlasa da asla sokağa
çıkma arzusunun önüne geçmemesi bu bağlamda
yorumlanabilir. Kadınların ev ve sokak arasındaki
bu gerilimli ilişkiyi nasıl yaşadıklarını ise 37 yaşındaki Seda’nın anlattıkları çok iyi özetlemektedir:
“Evde olma fikrini çok sevmememe
rağmen son dönemde evime olan bağlılığım da değişti. Huzurlu ve güvende
hissediyorum. Evim kutsal falan gibi
değil ama kesinlikle özel ve dokunulmaz alan gibi bakıyorum sanırım. Evi
eskiden daha ayak bağı daha sıkıcı ve
yorucu bulurdum. Belki bunun kötü
evlilik deneyimiyle de bir alakası olabilir bilemiyorum. (…) Ama 2 senedir
falan ev daha sakin daha huzurlu geliyor.”
Seda, evle kurduğu ilişkiyi tanımlarken çok dikkatlidir; eve ilişkin hissini, ne olduğu ve ne olmadığının ayrımını yaparak anlatmaktadır. Anlatısındaki
dikkat çekici nokta, evi çok sevmeyen bir kadın
olarak son dönemde kendine ait özel bir alan olarak gördüğü evle ilişkisindeki değişimi açıkça ifade etmektedir.
Sahi ev o kadar güvenli mi?
Ev her ne kadar kadınlar için dışarının baskı ve saldırılarına karşı bir sığınak alanına dönüşse de, evi
sadece bu yönüyle değerlendirmek oldukça sınırlı
ve eksik olacaktır. Yazının en başında belirtilen
kamusal alanla özel alanın karşılıklı şekilde oluştukları tezinden yola çıkarsak, ev alanının kamusalda yaşanan endişe ve gerilimden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Ev kendine ait
korunaklı bir özel alan yaratma imkânı taşımakla
birlikte, hiçbir zaman dokunulmaz değildir; çünkü
bugün modern kent hayatında yaşadığımız evler
apartmanlarda başka komşu evlerle ve daha geniş
olarak da site ya da mahallelerle çevrilidir. Bu çevreleme fiziksel olduğu kadar toplumsal olarak da
işlediği için, dışarda yaşananların ev alanına sızdığı yerleri de oluşturur. Kamusal alanda en sert
haliyle hissedilen muhafazakâr ataerkil değerler
bir noktadan sonra dışardan ev alanına müdahale
şeklinde kendini göstermektedir. Bu tür bir olayın
ilk kez haberlere yansıması, yaz boyu kadınlara
kamusal mekânlarda saldırıların ardından 2017
Eylül’ünün başında gerçekleşti. Habere göre,

Ankara’nın Kolej semtinde perdeleri açıkken evinde şort giyen öğretmen bir kadın apartman yöneticisine şikâyet edilmişti.14 Bu durum aslında özel
ile kamusalın, evle dışarının arasındaki sınırların
kadınların aleyhine belirsizleştiğinin en belirgin
örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Benzer
şekilde, görüşmeciler arasında da bu tür olaylar
yaşayanlar ya da bundan dolayı önlem almaya
başlayan kadınlar vardı. Örneğin, İstanbul’da yalnız yaşayan 37 yaşındaki Deniz, son yıllarda evdeyken dışardan görünmeme konusunda çok titiz
davranmaya başladığını ifade etmektedir:
“nispeten korunaklı bir semtte yaşıyorum. son yıllarda sokakta olmak
ve evde olmak arasında çok fark yok
gibi hissediyorum. sadece kapalı bir
kutu gibi oldu ev benim için. güvenlik
hissimin gitgide yıkıldığını söyleyebilirim. şöyle ki; perde kullanmaya başladım. güvenliğim için akşamları sıkı
sıkı perdeleri kapatıyorum. eskiden
sadece tül perdeyle sokakla ayırdığım
ev hayatım artık kalın güneşliklerle
kapanıyor. boşluk kalmamasına özen
gösteriyorum.”
Deniz’in sözlerinde en belirgin olan nokta, evdeyken duyulan güvenlik hissinin giderek kaybolmasıdır. Özellikle, evi ‘kapalı bir kutu’ olarak tanımlaması güvenliğin ancak dışarıyla bağlantının
kesilmesiyle sağlanacağı düşüncesine işaret eder;
bu anlamda, perdeler şüphesiz önemli bir işlev
görür. Deniz görüşme sorularını cevapladıktan bir
gün sonra bana tekrar yazarak, es kaza açık kalan
perdeden karşıdan bir erkeğin onu dikizlediğini
aktardı; bu da güvenlik kaybı hissinin hiç de yersiz
olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde evde
de artık güvende hissetmediğini dile getiren 32
yaşındaki Begüm, apartman içi bir meseleden dolayı ev sahibinin kapıyı zorlayarak içeri girmesiyle
kamusal şiddetin eve sıçramasını çok daha ciddi
düzeyde yaşamıştır. ‘Kendi gibi olduğu tek alan’
olarak tanımladığı eve girilmesinin ‘evi tramvaya
dönüştürdüğünü’ belirten Begüm için, evle ilişkilenmek de korkutucu hale gelmiştir. Trans bir partneri olduğu için heteronormatif normların hâkim
olduğu kamusal alanda zaten sürekli tedirginlik
yaşadığını ifade ederken, son dönemde ev dahil,
yaşam alanının iyice daraldığını vurgulamıştır:
“Evlere ve tek tük kalan, varlıkları artık sallantıda olan mekânlara kaçıyorum, ama o çember de daralıyor. Ev
de güvenli bir alan değil, komşunun

karısına şiddetini duyduğumuz, ev
sahibinin keyfi isteyince kapıyı zorlayıp içeri girebildiği bir yer Türkiye’de.
Evlere çekilsek de bir güven illüzyonu
yaşıyoruz aslında.”
Sonuç
Bu çalışmada neoliberal muhafazakâr bir siyasi
yönetimle birlikte son yıllarda kamusal alanda kadınlara yönelik saldırı ve müdahalelerin artmasına
bağlı olarak, kadınların evle ilişkilerinde nasıl değişimler yaşadığını ve bunu nasıl yorumladıklarını incelemeye çalıştım. Yirmili ve otuzlu yaşlarda
olup İslami yaşam tarzını benimsemeyen ve çoğunluğu feminist kadınlarla yaptığım görüşmeler,
kadınların ev dışında görünüşleri, davranışları ya
da kiminle oldukları gibi konularda sürekli tedirgin ve kaygı içinde olduklarını göstermektedir.
Kadınlar dışarı çıkarken kendi bedenleri ve görünüşleri konusunda oto-kontrol uyguladıklarını ve
nereye gideceklerine bağlı olarak ne giyecekleri,
hangi toplu taşıma aracını kullanacakları vb. konularda strateji geliştirme ihtiyacı duyduklarını
ifade etmişlerdir. Sokağın korku ve endişe alanına
dönüşmesi zoraki olarak bir eve çekilmeyi beraberinde getirmiştir. Giderek dışarda yaptıkları birçok
şeyi evde yapmaya başlayan kadınlar, ev alanını
kamusallaştırırken bir yandan da kendilerine ait
dokunulmaz bir alan yaratmaya çalışmaktadır.
Ancak, ev her ne kadar bir sığınak işlevi görse de
dışarda yaşananlardan azade değildir; dışardaki
toplumsal baskı ve şiddet korunaklı duvarları aşıp
ev alanına da sıçramaktadır. Muhafazakâr ataerkil
değerlerin toplumsal hayatın genelini etkisi altına
alması sonucu kadınlar, ne sokakta ne evde tam
anlamıyla kendilerini güven içinde hissedemezler. Burada altı çizilmesi gereken nokta, kamusal
ile özel alanlar arasındaki sınırların kadınların
aleyhine olacak şekilde yeniden belirlenmesidir.
Kadınların dışarda şort ya da mini etek giydiği ya
da sevgilileriyle öpüştükleri için çevrelerindeki
insanların saldırılarına uğramaları, bir nevi özel
alandaki ataerkil baskı ve denetimin sokağa taşınması olarak yorumlanabilir. Genelde kadınlar aile
içinde anne-babadan, erkek kardeşten ya da kocadan gördükleri baskı ve sınırlamayı artık sokakta
hiç tanımadıkları erkeklerden görmeye başlamışlardır. Bu saldırılar karşısında çevrede bulunan ve
müdahale etmeyerek izleyen sessiz çoğunluk ise
aile içi şiddet karşısında geliştirilen suskunluğu
hatırlatır. Böylelikle, erkek şiddeti özel alandan
kamusal alana taşınırken, sokakta birbirine yabancılardan oluşan kalabalık adeta kamusal bir aileye
dönüşmüş halde buna sessiz kalarak onay verir.
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Nitekim görüşmecilerden Elif, toplu taşımalardaki
saldırılarda onu asıl derinden etkileyenin erkek
şiddeti değil, taciz ya da şiddete karşı kimsenin
ses çıkarmaması olduğunu söylemiştir. Bunlara
karşılık, kamusal alanda yaşanan toplumsal baskı
ve şiddet yeri geldiğinde özel alana taşınmaktadır.
Toplum tarafından onay verilmeyen bir şey evde
yapılsa bile, bunun dışardan görülmesi veya duyulması halinde komşular, ev sahibi veya apartman görevlisi gibi kişilerin müdahalesiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, kamusal hayatı
çevreleyen toplumsal baskı ve kontrol, mahrem
olarak görülen ev ve aile hayatına da girmiş olur.
Bu özel ve kamusal alanların sınırlarının ataerkil
denetim mekanizmalarının genişlemesiyle iç içe
geçerek belirsizleşmesi, kadınların sokakta ya da
evde olsun yaşam alanlarının daralmasıyla sonuçlanmaktadır. Görüşmecilerden bazı kadınların ifade ettiği gibi, sokağın yeni tekinsizlikleri karşısında duyulan endişe ve umutsuzluk, ancak kadınlarla birlikte sokakta yapılan bir yürüyüş ya da eylem
sırasında geçmektedir.
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biyografi

Selda Tuncer
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‘Evden kaçmak’tan ‘eve kaçma’ya: Kamusal
endişenin gölgesinde ‘ev’ ve kadın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. 2000 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ Sosyoloji
Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılında tamamladığı yüksek lisans tezini doksanlı yıllar Türk sinemasında İstanbul kent imgesi üzerine hazırladı. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yaptığı ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde, doktora eğitimi esnasında kent üzerine çalışmaya devam etti. Doktora tez çalışmasında 1950-80 dönemi Ankara’sında kadınların gündelik kamusal
mekân deneyimlerini inceledi. Yaptığı iki tez çalışması da TSBD genç sosyal bilimciler ödülüne
layık görüldü. Şu anda Van’da yaşamakta olup toplumsal cinsiyet ve mekân, feminist coğrafya,
kent kültürü ve kimliği, gündelik hayat, nitel araştırmalar ve feminist yöntem alanlarında çalışma
yapıyor.

Evle sokak, içeriyle dışarısı arasında daime süregiden karşılıklı bir etkileşim bulunur. Bu yüzden
‘ev’i anlayabilmek için sadece içerisine değil, aynı zamanda onu kuşatan dışarıya ve orada neler
yaşandığına da bakmak gerekir. Bu çalışma, son yıllarda Türkiye’de kamusal alanın bir endişe
alanına dönüşmesiyle birlikte kadınların ‘ev’le kurdukları ilişkide ne tür değişimler yaşadıkları
sorusuna odaklanmaktadır. Evle dışarısı arasındaki sınırları sorgulayan ilişkisel bir yaklaşım benimsenerek, kadınların evin dışında yaşadıkları ve karşılaştıkları olaylar sonucunda bugün ev
hayatını nasıl deneyimledikleri, ev alanını kullanma biçimleri ve eve yükledikleri anlamlarla birlikte bu alanda yaşanan değişimlerin nedenleri incelenmektedir. Böylelikle, ev alanına dışarıdan
içeriye doğru bir bakışla yaklaşarak, özel ile kamusal alanlar arasındaki sınırların neoliberal
muhafazakâr politikalar eşliğinde kadınlar aleyhine nasıl değişip şekillendiği üzerine bir tartışma
yürütülmesi amaçlanmaktadır.

abstract

From ‘escaping from’ to ‘escaping to’ the
home space: The tranformation of women’s
relationship with the home space under the
shadow of public anxieties
There is a constant mutual interaction between the home and the street, between the inside and
the outside. In order to understand ‘home’, one not only has to look at the inside but also the
surrounding outside and what goes on there. This study focuses on the issue of the changing
experiences of ‘home’ for women living in Turkish cities as the public space, for them, gradually turns into a sphere of anxiety. Adopting a relational approach that questions the boundaries
between the home and the outside, the study investigates how women experience their home
life as a result of their encounters outside the house, the ways they use the home space, and
meanings they attribute to the home as well as the underlying reasons for the possible changes
in this space. As such, adopting an approach from the outside to the inside, the study aims to discuss the adverse nature of the transformation of the boundaries between the public and private
spheres for women as a direct consequence of the neoliberal conservative policies.
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KADINLARA YÖNELİK SALNAMELERDE
EVİ OKUMAK

Gürbey Hiz, Araştırma Görevlisi, Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Modernlik deneyimlerinin kurulumu, onun anlatılar dünyası içerisinde teşhir edilmesiyle güçlenir. Birçok gazete, dergi ve almanak yoluyla yeni
deneyimler gündelik hayatın içerisine sızdırılmaya çalışılır. Bu anlatı geleneği ne kadar Avrupa çıkışlı olsa da, Osmanlı’nın son yıllarında ve
Cumhuriyet’in ilk dönemlerine denk gelen zaman
diliminde bu coğrafyada da etkin olmuştur. Toplumsal mekânın kurulumu üzerine üretilen ideolojik anlatılar da modernlik deneyimleri olarak
oldukça baskın bir şekilde bu medyalar içerisinde
kendilerine yer bulabilmişlerdir.
Bu yazı, Osmanlı’nın son yıllarında sayıları gitgide artan salnameler1 üzerinden, evin ve yeni yeni
yerleşmekte olan domestisite kültürünün kurulumunun izlerini sürmeye çalışmaktadır. Salnameler, özellikle gündelik olaylar yerine senelik
pratik yazılar içermelerinden ötürü verimli birer
inceleme kaynağı olarak gözükmektedirler. Hitap ettikleri kesime göre, birbirlerinden çok farklı yazılar ve görseller barındırırlar. Osmanlı’da
salnameler,başlangıçta devletin ilgili birimlerince
basılmış olup resmî konuları içermiştir. Zamanla
özel matbaalarca basılan ve kişisel bakımdan mizaha kadar farklı konulara değinen,görsel malzemesi zengin salnameler ortaya çıkmıştır. Bu salnameler, görsel kültür yoluyla okunabilecek, oldukça güçlü sosyal yaşantı anlatılarını barındırırlar.

Ev, evrensel olarak doğrudan kadınla ilişkilendirilen bir mekân olduğundan, yazıda kadın anlatılarına yönelik salnamelere odaklanılmakta ve bunlarda sunulan görseller ışığında dönemin kadına
bakış açısı ve evle doğrudan ilişkili olan toplumsal
cinsiyet normları da açığa çıkarılmaktadır. Kadınlar için üretilmiş yazın dünyası içerisinde modern
mekâna ve modern kadına dair söylemler içiçe
geçtiğinden, evin izini sürmek,‘yeni’ kadının inşasına dair söylemlerin sökülmesini de beraberinde
getirmektedir. Bu çerçeveden hareketle, yazıda bir
nevi ‘nasihat ansiklopedileri’ olarak da düşünülebileceksalnamelerdekianlatılarla kurulan üç farklı
‘yeni’ kadın figürü ve bu eksende tahayyül edilen
üç farklı ev kurgusu tartışılmaktadır.
Kadınlara mahsus yayın dünyası
Kadınlara yönelik hazırlanan salnamelerden önce,
Osmanlı’da kök salmaya başlayan kadın hareketinden bahsetmek gerekir. 19. yüzyılda Batı’ya
paralel olarak Osmanlı Devleti’nde de yaşanan ve
toplumsal alanın tamamını etkisi altına alan yapısal dönüşüm,hiç kuşkusuz kadınları da etkilemiş,
Osmanlı kadınları toplumsal yaşamda farklı bir
statü kazanmak amacıyla taleplerde bulunmaya
başlamışlardır. Bu anlamda en etkin söylem üretme mecrası ise basın olmuştur.2
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19. yüzyılın ikinci yarısında, sadece kadınlara yönelik olarak hazırlanmış ve sayıları hızla artanbirçok gazete ve dergi basılmıştır. Bu yayınların ortak amaçları, giderek farklılaşan toplum içindeki
kadınların rol ve sorumluluklarını gündeme taşımaktır. Fakat kadınların basın dünyasındaki katılımlarının kısıtlı olduğu ilk dönemde yayımlanan
dergi ve gazetelerin yazarları, toplumsal düzendeki cinsiyete dayalı ayrımdan dolayı yaşam kalitelerinin azaldığını düşünen dönemin aydın erkekleridir.3 1897’de kadınlara yönelik ilk salname
olan Nevsal-i Nisvan’ı4 hayata geçiren Avanzade
Mehmed Süleyman, erkekler ve çocuklar için ayrı
salnameler bulunduğu halde “hanımefendilere
mahsus” bir salname bulunmadığını ve bu yüzden
böyle bir işe teşebbüs ettiğini giriş yazısında şu şekilde açıklamaktadır:
“Avrupa alimlerinden biri, erkek ile
kadın arasında bir fark varsa, o da
sonrakinin kadın olmasından ibarettir demiş ve bu söz ile erkek ile kadın
arasında her halde bir fark bulunduğunu göstermiştir. […] Bir erkeğe mahsus eser ve eşyanın kadına ve kadına
ilişkin eşyanın da bir erkeğe kat’i layık
olamayacağını tezahür eyler. […] Kadınlara mahsus gazete ve kitaplar kat’i
başka olmalıdır. Bu düşündüren bir
mesele daha doğrusu bir hakikattır.
[…] Matbuatımızda erkeklere ve hatta
çocuklara mahsus ayrıca gazete ve kitap basıldığı hatta çeşit çeşit takvimler
tab’ ve temsil kılındığı halde bu beyanda sırf hanımefendilere mahsus bir
takvimin henüz arz vücud etmemiş
olması ile hemen eserin ilk forması
destekle tab’ ve temsile verilmiştir.“5
Kadınlara yönelik yazılan bu ilk salnamedepratik ve faydalı bilgiler sunulmakla birlikte,oldukça
kapsamlı bir takvimin yanı sıra sağlık, bakım ve
makyaj konularında çeşitli bilgiler deverilmektedir. Sayıları az da olsa kadın yazarların da katkı
verdiği bu salnamede görsellik oldukça kısıtlıdır.
Kadınlara yönelik hazırlanan bir diğer salname,
1899 yılında Ebuziyya Tefvik’in yayımlamakta
olduğu Takvim-i Ebuziyya’nınbir defaya mahsus
olarak kadınlar için hazırlanmış olan 328 sayfalık
Takvim-ün Nisa sayısıdır.Ebuziyya Tevfik de, neden kadınlar için bir salname hazırladığınışöyle
açıklamaktadır:
“İyi evlad yetiştirmek istiyor isek iyi
valide yetiştirmeye gayret etmeliyiz.
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Zira iyi mahsul almak isteyen çiftçi
toprağını iyi etmek için tarlanın evvelce büyümesini kuvvetlendirecek sebeplere olgunluk uğurunda nice emek
ve gayret sarf eyler. [...] Her kavmin
ahlak değerleri validelerin sayesinde
mevcuttur. (Kadın!) Yalnız bu kelime ne kadar ağır vazifeler, ne kadar
yüce değerler içermektedir. [...] Sizin
için birçok zamandan beri faydalı bir
takvim tertibini tasvir ederdim. Çünkü
takvim denilen bu ufak eser bir sene
elden düşmez bir kitapçıktır. Çünkü
her kavim kendine mahsus devirleri,
mevsimleri, mevsimlerin sayılı günlerini arayıp öğrenmek için takvime
bakar. [...] Ben otuz senelik tecrübelerime istinaden, diyebilirim ki, takvimler kadar latif ve en iyileri seçilmiş
ma’lumat verir eser gösterilemez. Biraz okumak bilen kadın, erkek, takvim
sayesinde öğrendiğini kimseden öğrenemez.”6
İçerisinde az da olsa görsel barındıran bu salname,
annelik üzerine tavsiyelerin yanı sıra, saç bakımı,
Paris tiyatrolarının meşhur aktrisleri, New York
ve Avrupa’daki kadınların meslekleri gibi konularla da ilgilenmekte, daha da önemlisi, Nevsal-i
Nisvan’a nazaran daha politik meselelere de yer
vermektedir. İçerisinde Ebuziyya Tevfik’in kaleme aldığı ‘Feminizm’ başlıklı bir yazıyıbarındıran
bu salnamede,Osmanlı kadınlarının, Avrupa ve
A.B.D. gibi yerlerdeki kadın hareketlerine ihtiyaç
duymadıkları, çünkü İslam’ın batılı kadınların kazanmaya çalıştığı bütün hakları onlara zaten bahşetmiş olduğu savunulmaktadır. Bu tutumun dönemin Osmanlı erkek aydınları için tipik bir tutum
olduğunu belirtmek gerekir.7
Zamanla, Osmanlı’da salname yazımı tüm çeşitliliği ile hızla artmış, fakat kadınlara özel salnameler
kısıtlı sayıda kalmıştır. 1. Dünya Savaşı ve takibinde Cumhuriyetin kuruluşu ile salname basımı sekteye uğrasa da, kadınlar için yazılan salnamelerin
sayıları bu dönemde de artış göstermiştir. İlerideki
satırlarda, görsel içeriğin eski örneklere nazaran
daha fazla olduğu bu salnamelerdenüçü incelenecektir.
Annelere ve çocuklara salname
İlk incelenecek olan eser, Himaye-i Etfal
Cemiyeti’nin8 1927 yılında hazırladığı ‘Annelere
ve Çocuklara Salnamesi’dir. Adından da anlaşıla-

cağı gibi,salnameninhitap ettiği kesim annelerdir
ve onlara çocuklarına nasıl bakmaları gerektiğini
anlatmaktadır. Ahmet İhsan’ın basımını üstlendiği, 180 sayfa, Osmanlıca Türkçesi ile yazılmış ve
12,5 cm x 8,5 cm boyutlarındaki salname küçük
bir takvim ve farklı konularda annelere nasihat içeren yazılardan sonra çocuklara ilişkinöğretici grafikler sunan küçük bir bölümle sonlanır. Her sayfanın üst ve alt satırlarında, o sayfanın konusu ile
ilişki kuran, ‘Çocuk hakkı Allah hakkıdır’, ‘Anne
ceviz verir ama onu kırmaz’, ‘Fal bakar, açlıktan
ağzı kokar’ gibi özdeyişlere de yer verilmiştir.

Görsellerde temsil edilen mekânsallık, modernleşmenin etkilerine dair de birçok şey söylemektedir. Kentleşmenin yüceltildiği bir anlayış ile
kırsal mekân temsilleri içeren tüm görsellerdeölen çocuklar, pis ahırlar gibi oldukça sağlıksız bir
ortam betimlenmiştir. Bunun aksine, kanalizasyon
sistemleri kurulmuş kentler, temiz sokaklar, muntazam sırayla dizilmiş binalar ve onları takip eden
bitki parterleri, havadar yatak odaları gibi yeninin
inşasını üreten kentselliğe dairçizimlerde ise hijyenize edilmiş bir mekânsallık tasviri hüküm sürmektedir. [2]

Salnamedeki imgelerde betimlenen dünya, korku duyulması gereken bir mekânsallık üzerine
kurulmuştur. Hastalık, ölüm ve kötü alışkanlıklar
ile dolu olan bu dünyada, sağlıklı çocuklar yetiştirmenin zorluğuna ve önemine dikkat çeken görseller, annenin çok dikkatli olması ve öğrenilmesi
gereken tüm hususları bilerek çocuğunu koruması
gerektiğini ifade ederler. [1]
Resim 2:“Herkesin sıhhati birbirine bağlıdır; umumi sıhhat, ferdi
sıhhate tabidir.”11

Salnamenin hitap ettiği baş kadın karakteri olan
anne figürü her zaman evindedir ve dışarıdaki
amansız hastalıklarına karşı çocuğunu korumaktadır. Kadın tek başına resmedilmez;ancak çocuğu
ile var olmaktadır. Tek başına resmedilen bir kadının olduğu tek görselin de açıklama yazısı okunduğunda kadının hamile olduğu, onu var edecek
çocuğunu beklediği anlaşılmaktadır. [3]

Resim 1:“Hastalıkları bu mundar kara sinekler getirir. En büyük
düşmanınız bunlar olmalıdır”9

Bu tutum, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan bir çeşit“devlet feminizmi” olarak yorumlanabilir. Bir yanda yasalar önünde, eğitimde ve
meslek hayatında fırsat eşitliğine yönelik gerçekleştirilen reformlar cinsiyetler arasında eşitlikçi bir
tutuma işaret ederken, diğer tarafta kadınlık yine
aile ile anne ve karı/eş rolleriyle ilişkilendirilmektedir. Aslolan, milletin gelecek kuşaklarını yetiştirebilecek, modern eğitimli bir anne figürü yaratma
ideolojisidir.10

Resim 3:“Bebek filizlenmiş insan tohumudur.”12

Salnamedekadın ve ev arasındaki ilişkinin betimlendiği görseller de yerleşik toplumsal cinsiyet
normlarını açığa çıkarmaları anlamında dikkat
çekicidir.Birçok görselde bulunabilecek bu girift
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ilişki Resim 4 üzerinden okunduğunda, erkeği
kamusal alana, kadını ise eve, yani özel alana ait
gören normatif düzenin inşası gözler önüne serilebilmektedir. Aileyi bir arada tutacak sevgi bağlarının oluşması için en uygun ortamı sunabilecek bir
ev ve ailenin tüm fertlerini bir araya getirecek bir
yemek sofrası, oldukça olumlu motifler eşliğinde
temsil edilmektedir. Resimde açıkça görüleceği
üzere üzerinde mutfak önlüğü ve elinde bir mutfak havlusuyla sofrayı kurup işten dönecek eşini
bekleyen kadın, evin ve gündelik hayatın sarsılmaz ritminin de kurucusudur.

Salnamede çizilen dünya, maddi sıkıntıların yaşanmadığı, tehlikelerden uzak, adeta cennet gibi
bir dünyadır. Bazen ev gibi kapalı mekânlar tasvir
edilir, bazen de bir takım ikonik imgeler aracılığı
ile İstanbul’un sokakları mekânsal arka planı oluşturur. Çizimlerdeki kadınlar ise oldukça güçlü bir
temsil dili ile resmedilmişlerdir. Örneğin, Resim
5’teki kadın figürü adeta özel ile kamusal alan arasında sıkışmış bir kadın izlenimi verir. Bir yandan
dışarıdadır - kıyafeti ve şemsiyesi buna işaret eder;
öte yandan da, anahtar gözü kompozisyonunun
tam odağına yerleştirilmiş olması, aslında tam da
dışarıda olmadığını, evle dışarıdaki dünyanın sınırında bir yerde durduğunu ifade eder.

Resim 4: Domestisite kültürünün temsili13

Bu salname özelinde kadın, çocuklarını kötülüklerden koruyan, evin işleri ile ilgilenen ve oradaki
düzeni ve mutluluğu sağlamakta başrol oynayan
figürdür. O öncelikle annedir;ülkenin geleceği
için sağlıklı çocuklar yetiştirmekle yükümlüdür ve
bu yüzden ev, ilgilenmesi gereken başlıcayerdir.
Bu eksende, evin anlamı anne, annenin anlamı da
eve dönüşmüştür. Ev, dört duvarı ve çatısıyla, anne
ise kollarıyla koruyucu işleve sahiptir. Ev, tüm ailenin bir araya geldiği yemek masasıyla, anne ise
tüm kalbiyle sevgi dolu bir ortam sağlar. Böylece,
eve ve anneye atfedilen anlamlar birbirleri içinde
eriyerek beraberce yuva kavramını inşa ederler.
Süs salnamesi
1923 yılında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan
80 sayfalık, 19 cm x 13,5 cm boyutlarındaki Süs,
Nevsal-i Edebi de, dönemin popüler yayınlarından
Süs dergisinin yine bir kereye mahsus olarak çıkarttığı bir salnamedir. İstanbul Amidi matbaasında basılan ve takvim içermeyen bu salnamede çeşitli öykülere ve şiirlere yer verilmiş ve çoğu öykü
ve şiirin yansıttığı ruh hali yanlarındaki bir kadın
görseli ile vurgulanmıştır.
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Resim 5: “Her cumartesi süs gazetesi alınız hanımefendi!”14

Bu salnamede betimlenen kadınlar, şık, bakımlı,
dönemin modasına uygun kıyafetlerle tasvir edilirler. Cinsellikleri de oldukça güçlü resmedilmiş
bu kadınların dertleri makyaj yapmak ya da gerçek
aşkı bulmaktır. Tabii bu öğelerin birleştiği nokta
paradır. Toplumun üst kademelerine mensup oldukları tüm ihtişamlarından belli olan bu kadınlar için ev adeta iktidarın mekânsallaştığı alandır.
Fakat büyüleyici bir anlatım diliyle çizilen bu
salnamenim dünyasında farklı statüdeki kadınlar
da yerlerini alırlar.Örneğin, Resim 6’da, farklı bir
toplumsal gruba ait olduğu hem boyutsal bir hiyerarşi, hem de ırkçı bir tasvir diliyle açığa vurulan

bir diğer kadın, ev sahibi kadın tarafından sözlü
şiddete maruz bırakılmaktadır.

Çizimlerde kadınlar oldukça alaycı ve cinsiyetçi
bir biçimde tasvir edilirler. Güçlüdürler,ancak tek
başlarına değildirler; sürekli bir erkek bakışının altındadırlar. Erkeklerin gözetlemekten ve süzmekten gözlerini ayıramadıkları bu kadınların bedenlerini gösterme biçimleri ile cinsellikleri bir önceki
salnameörneklerindeki kadın görsellerine kıyasla
oldukça belirgindir. Bununla birlikte, çizimlerde
kadın bedeninin görselliğiyle ilgili normatif kurguların da oluşturulduğu hissedilir. Örneğin, iki ayrı
sayfada basılmış olan biri zayıf ve neşeli, bir diğeri
ise şişman ve huysuz iki kadını tasvir eden çizimler, kadınların bedenleri üzerine alaycı bir bakış
atmaya neden olur. Çizimlerin sağ kenarlarından
uzanıp kompozisyona dahil olan erkek eli de bu
kurguyu güçlendirir. [7]

Resim 6: “Hanımefendi: Seni tutuyorum ama bak evvelce söyleyeyim. Pudramı eline sürersen kovulduğun gündür”15

Bu salname özelinde kadın, kamusal alan ile özel
alan arasında sıkışmış, belli başlı bir misyonu
olmayan, kadınlığa atfedilen güzellik ve bakımlı olmak gibi niteliklerle var olan bir ev sahibesi
figürüdür. Bu kadın, kamusal alanda önemli bir
görünürlüğü olmasa da, ev özelinde iktidar sahibi
bir öğedir. Ev ise, emeğiyle doğrudan evi kuran
ile oluşturulan bir müzakere alanı değil, kadının
kadın üzerine kurduğu iktidarın mekânıdır. ‘Asıl’
kadın figürü, evi bu hükmediş üzerinden, dolaylı
olarak inşa eden bir figür olarak belirir. Bu eksende ev, toplumsal iktidarınkazanıldığı bir üstünlük
alanı olarak temsil edilir.
Zümrüd-i anka salnamesi
Bu yazıda ele alınacak son örnek ise Zümrüd-i
Anka Salnamesidir. Cihan Biraderler Matbaası tarafından 1924’te basılmış bu 112 sayfalık, 18,5
cm x 11 cm boyutlarındakisalname de Osmanlıca
Türkçesi ile yazılmıştır. Küçük bir takvim ile başlayan ve edebi yazılar ile devam eden bu salnamede bazen bir sayfayı kaplayacak büyüklükteki
karikatürvarî çizimler dikkat çekmektedir.
Bu çizimlerde resmedilen dünya da, tıpkı Süs
salnamesinde olduğu gibi masalsı bir dünyadır.
Maddi zorluklardan uzak yaşadıkları her hallerinden belli olan insanlar, hem açık, hem de kapalı
alanlarda resmedilmişlerdir. Özellikle evlerinin
ihtişamından veya yemek yedikleri restoranlardan
zenginliklerinin boyutları açıkça anlaşılmaktadır.

Resim 7:“Kış: Pek soğuktur, böylesi ısıtır. Sonbahar: Soğukcadır,
böylesi tercih edilendir.”16

François Georgeon, benzer biçimli alaycı bakış
içeren kadın temsillerini Avrupa’da kadının züppelerin yanında bir yardımcı donatı olarak görülmesiyle ilişkilendirir ve Osmanlı’da da bu Batılı
kadının resmedildiğini iddia eder. Kadını yermek
üzere her zaman yanında maskülenliği ile öne çıkan bir erkeğin de bulunması, ona göre Batı’daki
bu akımın uzantısıdır.17
Resim 8, evde ve kamusal alanda iki kadın betimlemektedir. Her iki figür de erkekler tarafından
merakla izlenmektedir. İlkinde bu izlenme hali,
kadının kamusal alana çıkmayauygunluğunu kontrol eden bir bakıştır. Kadın bu bakış altında ezilmez, aksine güzelliğine son dokunuşları eklemek
için makyaj yapmaya devam etmektedir. İkinci
resimdeki kadın ise uzaktan onu merakla izleyen
iki erkeğin bakışları altında rahatsız bir konumdadır. İlkine göre daha şeffaf bir kıyafete sahip bu
kadın, hızla çerçevenin dışına çıkmak ister gibidir.
Gözlenme hâli bir yandan kadının pozisyonunu
güçlendirenbir yandan da onu eleştiren iki tutumu
bir arada ortaya koymaktadır.
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Resim 8: Sağdaki resimde erkekler:“–Biraz daha çırçıplak çıkacak. –Fena mı? Biz de onu taklit ederiz. Olur biter!”18

Bu salnamede kadın, ne özel alandan ne de kamusal alanda erkek bakışından kurtulamayan ve
bakışlar ile kontrol altında tutulmaya çalışılan bir
figürdür.Kendi başına özne olarak görülmeyen
bu figür, bir anlamda daimî bir bakışın nesnesidir
(Resim 8). Ev ise artık korunması gereken,ya daiktidarın kazanıldığı bir mekân değil, merak edilen
kadının teşhir edildiği yerdir.
Çıkarımlar
Yukarıda tartışılan üç salnamede de ortak olan,
görsellerin fotoğraf değil de çizimlerden oluşmasıdır. Bu anlatım biçiminin abartılmış bir gerçeklik
sunmakta olduğu, kadın figürünün olabileceğinden çok daha stilize çizgiler ile anlatılarak esasta
aktarılan ideolojilerin güçlendirildiği söylenebilir.
Basılan matbaaların görsel dillerinin ayırdediciliği
göz önüne alınsa bile, farklı kesimlerden kadınlara
seslenen bu salnamelerdeki görseller, kadının ve
evin yeniden inşasına dair farklı ideolojik çerçevelerin kapılarını aralamaktadırlar. İlkinde evi kuran
annenin, ikincisinde eve hükmeden ev sahibi kadının, üçüncüsünde ise evde teşhir edilen, bakışın
nesnesi kadının inşası ortaya serilir. Üç kadın da,
dönemin toplumsal anlatıları içerisinde ev ve kadın üzerine yeni yeni ortaya çıkan farklı anlamları
güçlendiren anlatıları temsil ederler. Yani tek bir

48

ev

kadın-ev anlatısı yerine farklı koşul ve katmanlara
göre değişen ideolojik anlatılar mevcuttur.
Salnamelerden dönemin gündelik yaşantısı üzerine birçok bilgi edinmek mümkündür. Bu yazılı
dünya, Osmanlı’nın son ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinin dönüşmekte olan toplumsal yaşantısına dair farklı olgular hakkında soru işaretleri ile
keşfedilmeyi bekleyen izlerle doludur. Bu yazıda
kadın ve ev anlatılarının sökülmesiyle örneklenen,
resmi tarih yazınının sınırlarını zorlayacak yeni bir
araştırma alanını salnamelerin zengin görsel dünyası üzerinden kurmak mümkün gözükmektedir.

DİPNOTLAR
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etmektedir. Aynı zamanda, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve mekân temsili, kent imgesi, tarihsel gündelik hayat anlatıları ve görsel yayın
kültürü konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Geç Osmanlı döneminde görsel yayın kültürünün içerisine katılan salnameler üzerinden,
dönemin gündelik yaşantısına ilişkin birçok iz okumak mümkündür. Evrensel olarak doğrudan
kadınla ilişkilendirilen ev de, bu anlatı dünyası içerisinde yeniden kurulmaktadır. Dönemin
kadına bakış açısı ve ev ile doğrudan ilişkili olan toplumsal cinsiyet normları, kadınlara yönelik
salnemelerde bulunan görseller ışığında okunabilmektedir. Bu yazın dünyası içerisinde modern
mekana ve modern kadına dair söylemler iç içe geçtiğinden, evin izini sürmek ‘yeni’ kadının
inşasına dair söylemleri de sökmektir. Bu anlamda, salnamelerdeki anlatılarla kurulan üç farklı
‘yeni’ kadın figürü ve bu eksende tahayyül edilen üç farklı ev kurgusu tartışılmaktadır.

Salnâmes (almanacs), as a particular category of visual publications introduced in the Late Ottoman era, comprise a rich resource through which we can read various traces of everyday life.
Home, which is universally associated directly with the women, is also reconstituted in this
narrated world. The way how women are discerned and the newly established gender norms
which are directly related to home, can be read in the light of the visuals in salnâmes published
for women. Since the discourses of modern space and modern woman are intertwined in these
visual publications, to trace the domicile image is also to disassemble the rhetoric about the
construction of the ‘new’ woman. In this sense, three differentiated ‘new’ woman figure and
three different home imagination that are envisioned in the narratives in salnâmes are discussed.
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‘SÖYLE YAVRUM, BEN KİME YIKATACAĞIM
KENDİMİ?’:
ŞİİRLERLE YAŞLI KADINLARIN BANYO DENEYİMLERİ1

Berrak Karaca Şalgamcıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü
Özlem Er, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Banyo, evlerimizin elzem bir parçasıdır: Gündelik yaşamımızın temel faaliyetleri için tasarlanmış,
özel ama aynı zamanda ortak olarak kullanılan
bu mekân, evlerimizin en standartlaşmış odasıdır.
Tasarım araştırmaları açısından bakıldığında ise
banyo oldukça zor bir konudur. Banyoda yapılan
aktivitelerin çoğunlukla gizli ve kullanıcılara özel
olması, çoğunun düşünülmeden, içgüdüsel olarak
yapılması ve bu aktiviteler hakkında nadiren açıkça konuşulması, banyo ve içinde bulunan ürünler
hakkında araştırma yapmayı zorlaştırır. Bu sebeplerle tasarımcıların ve mimarların banyo ve banyoda kullanılan ürünler ile ilgili bilgileri çoğunlukla
kişisel deneyimlerine dayanır.
Yaşlı bireyler için evdeki en tehlikeli mekân da
yine banyodur. Araştırmalar, özellikle yıkanmanın
yaşlıların en çok güçlükle karşılaştığı gündelik yaşam aktivitesi olduğunu göstermektedir. Islak, parlak ve sert yüzeylerin yaşlanan vücutlar ile buluşması ve yıkanma sırasında yaşanan zorluklar gündelik yaşamı önemli ölçüde etkilemekte ve keyif
veren bir mekânı sıkıntı ve korku verici ve zaman
zaman da ölümcül ev kazalarının yaşandığı bir yer
haline dönüştürmektedir.
Banyoya dair açıkça söylenmemiş bilgilere ulaşılması, banyoda gerçekleştirilen temel ritüellerin et-

raflıca anlaşılması ve yaşanan kazaların en aza indirilmesi amacıyla daha iyi tasarımların yapılması
için tasarım süreçlerini de bilgilendirecek şekilde
geliştirilmiş yaratıcı araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekir. Bu yazıya konu olan çalışmada,
mahrem bir eylem olan yıkanmayı gözlemenin
zorluğunu aşabilmek için geliştirilen yöntem çerçevesinde, yaşlı kadınlardan oluşan katılımcılardan yıkandıkları sırada banyodaki deneyimlerini
canlı olarak ses kayıt cihazına anlatmaları istenmiştir.
Çalışmaya katılan kadınların banyolarındaki bu
mahrem anlarına eşlik eden ses kayıt cihazları, bu
kadınlar ile araştırmacı arasında dolaysız, güvenilir
bir bağlantı oluşturmuş, kadınlar bedenlerini yıkarken yaşayıp hissettiklerini bu cihaza kaydetmişlerdir. Fakat elde edilen anlatımlar yazıya döküldüğünde, içerdikleri sesler, sessizlikler, dualar ve
paylaşımların düz yazı ile anlatılmasının, pek çok
duygunun, ifadenin ve bilginin kaybolmasına sebep olacağı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple yıkanma
anlatımları katılımcıların kelimeleri, tonlama ve
söyleyiş biçimlerine başvurarak ve uyak, vezin ve
duraklama gibi şiirsel öğeler de kullanılarak şiirlere dönüştürülmüştür. İlk kez 1992 yılında Richardson tarafından “yaşanan deneyimi” vurgulamak
ve ilgili konunun “özünü” aydınlatmak için kul-
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lanılan şiirsel gösterim, bu yazıda da katılımcıların
yıkanma etkinlikleri ile ilgili paylaştıkları duyguları en etkili şekilde aktarabilmek üzere başvurulan
yöntem olmuştur.2
Yaşlı kadınların deneyimlerini doğrudan kendi ifadelerini kullanarak aktaran ve okuyucuları onların
evlerine ve gündelik yaşamlarına davet eden aşağıdaki şiirler, onların yıkanma koşullarının yanı sıra
yaşlanmak üzerine de birçok söz söylemekte, bize
yaşlılığa, bedenin yaş ile birlikte nasıl dönüşüp
belli becerilerinin nasıl azaldığına, evin en mahrem köşesinde karşılaşılan engellere karşı verilen
mücadeleye ve özgün bir banyo kültürünün korunma biçimlerine dair çok da tanıdık olmadığımız
bir dünyadan gelen sesleri duyurmaktadır.
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7 Banyo, 7 Kadın, 7 Yıkanma Şiiri:
“İhtiyarlık çok zor
yalnızlık çok zor”
Akasya
Bismillahirrahmanirrahim.
(Su, akıyor)
Çeşmeyi açtım,
Önüme kurnayı çektim;
Ve sular doldu.
Başımı üç defa güzel yıkadım;
Fazla dayanamıyorum;
Kollarım yoruluyor;
Gücümün yettiği kadar lif yaptım.
Yapıyorum canım: Yoruldum.
Lifle bacaklarımı filan güzel ovuyorum,
Kirlerimi,
Gücümün yettiği kadar...
Ayaklarım ağrıyor;
Kollarım ağrıyor,
Yaş ilerliyor;
Hayat böyle bu iş.
Ey rabbim, sonumuzu iyi et!
İhtiyarlık çok zor.
Yalnızlık çok zor.
Arkaya sürecek kimse bile yok, kaşınıyor böyle.
Uzanmaya çalışıyorum:
Gücümün yettiği kadar, kollarımın dayandığı kadar.
(Su, akıyor)Yeter.
Allah temizlikten iyilikten ayırmasın ne olur...
(Su, akıyor)
Tükenmedik sabır ver rabbim! (Su, dökülüyor)
Sandalyenin üstünde oturuyorum,
Yere oturamıyorum,
Ayaklarım ağrıyor,
Kalkamıyorum.
Ya rabbi, Rabbime yalvarıyorum.
El ayağa düşürmesin inşallah!
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Çeşme de akıyor;
Abdest suyum için hazırlıyorum,
Şimdi suyu dolduruyorum,
Çok sıcak olacak,
Ve soğuk suyu açacağım.
Üç defa saçımı yıkadım.
Sabunladım, lif yaptım.
Gücümün yettiği kadar;
Kollarım yoruluyor yavrum.
Yaşlılık pek zormuş dedim.
Kalanını da;
Ayağa kalkıyorum,
Duşu açmıyorum,
Kalan suyla idare ediyorum,
Onu da akıtıyorum,
Yarabbi şükürler olsun diyorum,
Bitiyor.
Şimdi geriye çekiliyorum, sandalyeyi çekiyorum.
Ayakta duramıyorum.
Evvela baş havlumu alıyorum, başıma sarıyorum.
Sonra bornozumu, yanımda, yetiştiğim kadar.
İşte yalnızlık böyle, kalkıyorum, mecburum.

Fotoğraf 1: Akasya'nın Banyosu
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“Vay anam vay!”
Zünbül
Bak şimdi kızım,
Böyle,
Yıkanırken yapmazsan böyle,
Önünü görürsen,
Namaz kılamayacaksın.
Anam vay!
Ay belim!
Ay kızım çok belim ağrıyor.
Vay anam vay!
Bismillahirrahmanirrahim.
Şunu koyacağım şuraya şimdi,
Başımı yıkayayım en baştan kızım.
Allah razı olsun, oğlum bana yaptı böyle.
Bunu çok rahat ediyorum bununla kızım, bereket versin.
Başımı yıkayayım en baştan kızım. Vay anam vay! Off...
(Su, akıyor)
Açacağım şimdi.
Hah soğuk aktı.
Baştan başımı yıkıyorum kızım.
Ahh!, Az kalmış bu da.
Şimdi...
Baştan sabunlanırım.
Hava almıyor bura be!
Hava kalmadı burada,
Bak sen şimdi,
Bak sen şimdi!
Baştan sabunlanırım kızım işte.
...
Bu kafamın derisi çok kötü oldu kızım be.
Niye oldu böyle bir şey bilmem.
Bu kafamın derisi hiç iyi değil.
Önüme bir çember koydum kızım ben şimdi
Zaten iki üç dakikaya alırım,
Boy abdesti alırım,
Namazımı kılarım.
Şimdi boy abdesti alacağım.
Boy abdestsiz çıkmam ben banyodan
Hiç!
Ben zaten iki üç dakikaya alırım.
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Boy abdesti alacağım, namazımı kılarım.
Şimdi boy abdesti alacağım.
Boy abdestsiz çıkmam ben banyodan hiç.
Bir de boy abdesti alırım,
Yatsımı kılarım veya öğlenimi kılarım.
Buraları pis bırakmam hiç.
İllaki temizlerim yani.
Kızım ben oturup da yıkanırdım ama bu sefer dikilice yıkandım.
Oturmadım bu sefer kızım.
Ah, gözlüğü de takayım şimdi,
Gözlüğümü de yıkayım,
Tarağı da yıkayım.
Hah! Oldu kızım şimdi,
Allah razı olsun, temiz temiz oldu. Bereket versin.
Allah Allah...
Ben çemberimi böyle yıkayıverem kızım.
Hiç bakmayayım, çemberimi yıkayıverem böyle.
Vay anam vay!

Fotoğraf 2: Zünbül'ün Banyosu
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“Keşke gücüm yetse her gün duş alsam”
Fulya
Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi banyo yapmak istiyorum ben,
Şofbeni açtım, suyu da açayım,
ısınsın.
(Su, akıyor)
Tamam. Su ısınmaya başladı şimdi...
Suyum ısındı şimdi.
Sabunumu alayım, lifimi alayım.
Önceden beri sabunla yıkanmayı seviyorum,
Sabunlandıktan sonra şampuan,
Saçlarım yumuşak olsun diye, şampuanlıyorum.
Kesemi yapayım.
Terliklerimi giyeyim.
Oturağıma alayım kendimi.
Şimdi suyumu ayarladım.
Oh! Çok sıcak olmuş su be, çok sıcak suyla da yıkanamam: Hiç!
Banyo yapmayı çok seviyorum.
Haftada yaparım, kışın soğuklarda.
Yazın ama günaşırı, haftada iki
Muhakkak banyomu yaparım. (Su, kapanıyor)
Şimdi sabunlanayım önce. Oh! (Su, akıyor)
Rahatlıkla banyo yapıyorum,
Ama çok dikkat ederim
Kayıp düşmeyeyim diye.(Su, kapanıyor)
(Su, dökünüyor) Bugün kese yapmayacağım,
Her seferinde kese yapmıyorum:
Banyoyu geçen yaptığımda kese yapmıştım,
Bugün çıkmaz kirim onun için hiç yapmıyorum
Sadece lif yapıyorum.
Banyo yapmayı çok severim; rahatlatıyor.
Yalnız sırtıma işte yetişemiyorum,
Biri olursa evde,
Sırtımı da sürdürebiliyorum,
İyi oluyor, rahatlıyor insan.
(Su, dökünüyor)
Banyomda duşa kabin var,
Onu da kapatınca daha güzel oluyor, sıcacık sıcacık!
Şimdi bir şampuanlanayım.
(Su, akıyor)
(Su, kapanıyor)
(Su, dökünüyor)
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Su çok güzel.
Kurnayı doldurdum şimdi, bol bol dökünüyorum.
Çok güzel oluyor.
(Su, dökünüyor)
Tamam. Suyumuzu dökündük,
İyice temizlendik.
Tamam. Burayı da fırçaladık.
Oldu.
Oh! Mis gibi oldu
Rahatladım. Allah’a çok şükür.
Su rahatlatıyor insanı,
Yani çok güzel oluyor,
Keşke gücüm yetse her gün duş alsam.
Gençken;
Öyle her gün duş alıyorduk,
Şimdi biraz zorlanıyorum tabii…
Tamam. İşlerim bitti: Çok iyi oldu rahatladım.

Fotoğraf 3: Fulya'nın Banyosu
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“Söyle bana, ben kime yıkatacağım kendimi?”
Hanımeli
Bir tane sabun alayım.
Şimdi ne yapacağım, sabunlanmaya başlayacağım.
Sıcak suyum geldi! Sıcak suyum geldi!
Kovalarımı doldurdum.
Şimdi başlayacağım sabunlanmaya.
Tamam, suyu güzel ayarlayacağım şimdi.
Ondan sonra başlayacağım sabunlanmaya.
Sabunu ne yaptım ben ya, nereye koydum?
Hah tamam, sabunumu da aldım elime. Şimdi başlıyorum yıkanmaya.
Başladım!
Çok rahat şimdi banyolarımız.
Yıkanmak gibi iyi şey var mı?
Vücut hemen rahatlaşıyor yıkanırken,
Oh! Su bol.
Su bol! Ah!
Sıcak oldu. Onu ben biraz ılıştırayım.
Şimdi başlayacağım sabunluğumu sabunlatmaya,
Vücudumu sabunlayacağım.
Banyo kapısını açık bırakıyorum.
Yalnızım ya ne olur ne olmaz.
İnsan düşer.
Hiç kapatmam.
Su aktıktan sonra,
Yıkanmak iş değil,
Biz taşıma sularla yıkandık ya.
Gençken olacaktı bu sular da… Oh!
Bol bol yıkanalım.
İş bittikten sonra işte, duş...
Şeyin etrafını soğuk suyla bak suluyorum,
Sabunlu kalmasın diye.
Oh! Su bol,
Yıkanması kolay.
Bir kere sabunlandım,
Bir daha sabunlanacağım.
Saçımı yıkadım canım,
Bir daha sabunlarım sonra,
Çıkarken.
Saç yok ki,
Ne olacak onu yıkamaktan.
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Şimdi bacaklarımı yıkıyorum.
Böyle karşıya dayıyorum,
Şey… Küvetin kenarına, uzatıyorum,
Öyle sabunluyorum.
Oh! Çok güzel, valla yıkanmak kadar iyi şey yok.
Soğuk su ile bile yıkanacak insan.
Şimdi tam kafama akıyor su,
Ben kovayı böyle çekiyorum,
Ayarlıyorum kendimi,
İşim bitti mi arka tarafa getiriyorum onu.
O tabureler bana alçak geliyor.
Oturup kalkması zor.
Bacaklardan rahatsızım ya...
Onun için bu kova bana iyi geldi, yüksek ya...
Sağlam sonra,
Eski mal bunlar.
Oh çok güzel yıkandım!
İşte bu kadar,
Ben fazla duramam suyun altında.
Ayaklarımı yıkıyorum şimdi.
Her çamaşırda da sabunluğumu yıkarım,
Temiz olur.
İşte yıkandık,
Ne olacak?Yıkanacağız da...
Oh çok güzel!
Ne kadar insan rahatlaşıyor yıkandığında.
Tembellik var tembellik!
Su ısıtmak yok, su taşımak yok...
Ne yapayım işte.
Yaptığımız kadar yapacağız.
80 yaşında benim annem
Yıkatırdı kendini.
Söyle bana, ben kime yıkatacağım kendimi?
Şimdi de abdestimi alacağım.
Namaz kılacağım ya.
Oh! Çok şükür.
Çok da şükrediyorum halime.
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O kadar hayatımdan memnunum ki...
Bu kadar kendime bakayım yeter bana.
Kimseye muhtaç değilim.
Bazen kız kardeşim der ki arkanı keseleyeyim mi,
İstemem diyorum,
Benim gücüm var, arkalarımı da sabunluyorum, yeter bana diyorum.
Kir yok ki vücutta.
Oh! Aldım abdestimi de.
Şimdi artık durulanıyorum. Bitti.
Fazla duramam ben.İşte bu kadar: Sıkılırım banyoda.
Şimdi soğuk suyu açıp şey yapacağım, buraları,
Duşu alıyorum bunları biraz sabunlu suyu gitsin diye,
Bırakmıyorum sabunlu, leke kalıyor.
Bunları hiç kurulamak istemiyor zaten, akıtınca iyi oluyor. Böyle akıtıyorum, böyle.
Haydi bakalım. Çok şükür bitti. Bitti. Yerine koyuyorum şimdi.

Fotoğraf 4: Hanımeli'nin Banyosu
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“Hep ayakta duruyorum...”
Safran
Daha banyoya başlamadım,
Şimdi saçımın krepini çözüyorum.
Şimdi saçımın derin şampuanlamasını başlıyorum.
(Su, akıyor)Saçımı ıslatıyorum şu anda.(Su, kapanıyor)
Şampuanı sürüyorum.
Saçımı şampuanla ovalıyorum.(Su, akıyor)
Birinci durulamayı yapıyorum.
Evet, birinci durulama hala.(Su, kapanıyor)
Şimdi ikinci şampuanını sürüyorum... İkinci defa.
Evet, ovalıyorum saçımı.
(Su, akıyor)
(Su, kapanıyor)
(Su, akıyor)
Bu arada,
Şampuan başımda saçlarımda dururken;
Ben yüzümü sabunluyorum.
(Su, kapanıyor)
(Su, akıyor)
(Su, kapanıyor)
Yüzümü yıkıyorum sabunla,
İyicene ovalıyorum,
Şampuanım duruyor saçımda.
Ben şu anda küvetin dışındayım
Ve dıştan küvete doğru eğik vaziyette
Saçlarımı öyle yıkıyorum.
(Su, akıyor) Şimdi suyu ayarlıyorum,
İkinci durulamaya geçiyorum,
Saçımı ikinci defa duruluyorum.
Ve yüzümü.
Suyu ayarlıyorum,
Evet… Şimdi saçımı yıkıyorum.
Su çok sıcak olduğu için,
Ayarlamaya çalışıyorum.
Evet...
Halen küvetin dışındayım,
Saçlarımı duruluyorum.
Yüzümü yıkıyorum.
(Su, kapanıyor)
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Saçlarımı sıkıyorum,
Suyunu süzüyorum şimdi,
Havlu ile.
Saçlarımı havlu ile sarıyorum.
Şimdi vücudumu yıkamak için
Küvete giriyorum...
Sabunluğu alıyorum.
Likit sabunu... Süngerin... Renkli süngerin üstüne koyuyorum.
Biraz ıslatıyorum...(Su, akıyor)
(Su, kapanıyor)
Şimdi vücudumu keselemeye başlıyorum.
Şimdi süngerimi biraz daha ıslatıyorum.
(Su, akıyor)
Evet… Şimdi vücudumun üst kısmını tamamıyla...
Sabunlayıp ovalıyorum...
Halen ayakta yapıyorum bu işleri;
Ayaklarımı sabunluyorum ve ovalıyorum...
Hep ayakta duruyorum...
Bacaklarımı ovalıyorum, sabunluyorum...
Şimdi de sırtımı ovalamak için uzun kollu bir fırça aldım,
Sabunu ona sürüyorum
Ve şimdi sırtımı ovalayacağım…
Çünkü kolum yetişmediği için
Fırça ile yapıyorum...
Bu ara suyu ayarlamak zorundayım,
Çünkü su yine soğuk akmaya başladı.
Yani ben sıcak suyu da çok sevmiyorum,
Soğuk da sevmiyorum,
Ilık su ile yıkanmak istiyorum ama…
Onu her zaman ayarlamak zor oluyor.
Biraz vakit kaybı oluyor o iş için.
Sırtımın her tarafını bu fırçayla yetişiyorum.
Ve sabunluyorum.
Şimdi fırçayı yıkıyorum, yerine koyacağım.
Islak kalmaması lazım.
Süzülmesi lazım.
Süngerimi.
Evet… Süngeri hala yıkıyorum.
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Şimdi duşumu elime aldım.
Ve duşla,
Durulanıyorum.
Gene suyu ayarlamak zorundayım,
Çünkü soğudu su
Bayağı soğudu,
Evet, yine soğuk...
Evet, durulanıyorum.
Halen durulanıyorum.
Ama yine suyum çok soğudu,
Şimdi yine biraz sıcak açmak zorundayım.
Banyomun en zevksiz tarafı bu,
Suyu ayarlamak.
İkide bir de sıcaklığı değişiyor.
Bir soğuyor, bir ısınıyor.
(Su, kapanıyor)
Evet, şu anda kurulanıyorum...
Ben kurulanmadan küvetin dışına çıkmıyorum,
İyicene kurulandıktan sonra orada devam ediyorum.
Banyom bitti ama halen küvetteyim.
Evet… Kurulanmak bitmek üzere, şimdi küvetin... dışına çıkacağım...
Ve orada devam edeceğim, giyinmeye.
Evet. Şu anda. Giyindim. Ayak havlusunu kaldırıyorum ve buraya koyuyorum.
(Su, akıyor) (Su, kapanıyor)
Bu ara yüzümü tekrar soğuk suyla birkaç kez yıkayacağım, sadece yüzümü.
(Su, akıyor)(Su, kapanıyor)
Çamaşırlarımı, kirli torbasına koyuyorum.
Evet.
Çoraplarımı sonra giyeceğim.
(Su, akıyor) (Su, kapanıyor)
Yüzü soğuk suyla birkaç kez yıkadım yeniden.
Kuruluyorum.
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Fotoğraf 5: Safran'nın Banyosu

“Her an ölüm gelebilir, kendinizi temiz tutun”
Sardunya
Şimdi böyle giriyorum ben.
Banyonun içinde soyunurum.
Banyoya tutunmadan girebiliyorum,
Ama her ihtimale karşı bir güven diye de onu oraya koymuşum,
Böyle gördüğün gibi, banyoya tutunmadan giriyorum.
Su da kuvvetli değil galiba. (Su, akıyor)
Çok sıcakla yıkanmayı sevmem.
Suyu çok seviyorum,
Su beni rahatlatıyor.
Kese yapmadan da banyonun keyfini hiç anlamam.
İlla bir parça kese yapmam lazım.
Çıksın çıkmasın şöyle bir sürüyorum.
Oh!
Su hayat.
Oh!
Eskiden başıma 3-4 sabun sürmeden rahat etmezdim.
Şimdi iki defa şampuanlanıyoruz.
O bile çok geliyor, saçlarımı bozuyor.
Oh!
Oh Allah’ım! Sana çok şükür.
Ayaklarımın topuklarını keselerken
Ekseriya elimle tutuyorum kaymamam için,
Bana güven oluyor.
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Oh!
Oh Allah’ım! Çok şükür...
Vücudumu sabunladıktan sonra,
Ayaklarım yumuşamış oluyor,
Şöyle bir her tarafının temizliğine dikkat ediyorum.
Her an ölüm gelebilir, kendinizi temiz tutun derdi annelerimiz
Ona riayet etmeye çalışıyorum.
Oh Allah’ım! Sana çok şükür.
Allah’ım çok şükür...
Her tarafımı iyice sabunladıktan sonra
Böyle duşun altında durmak hoşuma gidiyor,
Rahatlatıyor çok.
Oh!
Gerçi banyo demek her tarafının tertemiz olması demek
Sadece baş bakımı
Veya vücut temizliği,
Tüm detayları ile olması lazım
O zaman insan kendini rahat hissediyor.
(Su, kapanıyor)
(Duşakabin açılıyor)
İki günde bir banyo yaparsam
Çok rahat.
Eğer bir karışıklık olur da 3-4 güne kalırsa
Huzursuz olurum.
Bismillahirrahmanirrahim.
Çıktım, namazı da kıldım.
Kıldım, geldim, yemek hazırlıyorum.

Fotoğraf 6: Sardunya'nın Banyosu
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“İhtiyarlık kötü”
Yasemin
İhtiyarlık kötü,
İhtiyarlamayım hiç...
Yıkanmak bile zaten zor geliyor adama…
Hah! Bismillah…
Bismilahirrahmanirrahim. Allah!
Şimdi... Terliklerimi giydim, lifimi de yanıma aldım.
(Su, akıyor)
Hah! Duşumu da açtım.
Bugün duşla yıkanayım!
Öyle çok sıcakla yıkanamam, ılık olacak benim suyum…
Allah!
Ilık olmadan yıkanamıyorum işte…, Ne yapayım?
Önce bir sabun yapıyorum, ondan sonra da bir sefer de şampuan yapıyorum.
Önce alışkanlık bir sabun süreceğim illaki.
Sizler sabun sürmezsiniz saçınıza. Ama ben illaki sabunla yıkanacağım.
Hacı Şakir sabun, çocukluğumdan beri Hacı Şakir sabun kullanıyorum.
Başka bir sabun kullanmadım, hiç.
Ben banyoda fazla duramıyorum. Hemen çıkarım.
Niye?Çünkü gözüm kapalı duramam, içime sıkıntı geliyor.
Hemen sabunumu akıtıvereyim.
Hah! Bir de şimdi şampuan yapayım, işte benim işim o kadar.
Bir sabun, bir şampuan bana yetiyor.
Bazıları saatlerce banyodan çıkmazlar:
Ablam ablam... O kadar çok yıkanır ki, anlatamam sana.
Eskiden hep tasla yıkanırdım da şimdi artık...duşla yıkanıyorum.
Oturduğum yerden ama. Ayakta duramıyorum.
Ayakta duramadığım için de,
Zaten öyle yıkanmayı sevmezdim,
Küvette de hiç yıkanamıyorum.
İlla böyle, oturacağım bir yere. Oturmadan ayakta duramıyorum.
Şimdi bir de lif yapayım, işte benim işim o kadar.
Öyle ben uzun yıkanamam.
Lifimizi de yapalım bitsin.
Eskiden bizim çocukluğumuzda ne arıyor, banyo. Ateşte ısıtılır sular...
Şimdi çok şükür var, hamdolsun ya!
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Hah! Sıcak suyumuz var hamdolsun, her gün akıyor.
Vallahi bırakıp giden nur içinde yatsın. Hamdolsun Allah’ıma.
Hah! Lifimizi yaptık. Burada dursun. Hah! Haah... Oh!
Bir de abdestimi alayım...
Abdestimi de aldım, çok şükür!
Çok şükür, çok şükür!
(Su, kapanıyor)
Ben çabuk yıkanırım, fazla duramıyorum banyoda...
Sıcakta duramıyorum.
Başım gözüm kapalı duramıyorum. Gözlerim kapalı duramıyorum.
Allah’ım sen çok şükür.
Bismillah...
Hah! Şimdi kurulanacağım, havlumu aldım. Hah!
Bir de şimdi akıtayım burayı.
Aha böyle üstünden de bu havluyla da kuruluyorum sonra, akar o kendi kendine.
Sizlerde bu yok.
İşte tuvalet başka olmadığı için, burası devamlı kuru olacak.
Terliklerimi de giyeyim…

Fotoğraf 7: Yasemin'in Banyosu
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DİPNOTLAR
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Er danışmalığında tamamlanmış ve TÜBİTAK ve
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri tarafından desteklenmiş
bir doktora tez çalışmasına dayanmaktadır. Yazıya
konu olan araştırma kapsamında Türkiye’nin 4
farklı ilinde yaşayan toplam 8 yaşlı kadınla evlerinde birlikte yaşayarak, gündelik hayatları içinde
gözlem yapan ve sosyal aktivitelerine katılan yazar, katılımcıların her birinin özel profilini ortaya
koyarak, hayat görüşleri ve deneyimleri çerçevesinde yıkanma eylemlerini anlamlandırmaya çalışmıştır. Çalışmaya katılan kadınların gerçek isimleri yerine, onlarla birlikte belirlenen takma isimler
kullanılmıştır.
1

Bu çalışmada yer alan şiirler, 2017 yılında İngilizce olarak Cultural Studies ↔ Critical
Methodologies dergisinde yayımlanmıştır. Bkz:
Karaca Şalgamcıoğlu, B., & Er, Ö. (2017). Behind
the Shower Curtain: Seven Poems on Aging
and Body Cleaning. Cultural Studies↔ Critical
Methodologies, Vol. 18(4) 272–282.
2

Richardson, L. (1992). The consequences of
poetic representation. In Investigating subjectivity: Research on lived experience (pp. 125-137).
Newbury Park: Sage Publications.
3
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özet

‘Söyle yavrum, ben kime yıkatacağım kendimi?’:
Şiirlerle yaşlı kadınların banyo deneyimleri
Bu yazı, evlerinde yalnız yaşayan yaşlı kadınların banyolarındaki yıkanma deneyimlerini şiirsel
gösterim yöntemi ile aktarmaya çalışmaktadır. Yazıya konu olan çalışmaya katılan 7 kadından,
yıkandıkları sırada ses kaydedici bir cihaza konuşarak, deneyimlerini anlatmaları istenmiştir. Bu
aktarımlar, kadınların orijinal ifadelerine dokunulmaksızın şiirlere dönüştürülmüştür.

abstract

‘Tell me, love - who am I gonna ask to give me
a bath?’: Older women's experiences of bodycleaning expressed through poems

70

Bathroom is one of the first places that older adults face with challenge and fear. Difficulty or
dependence in body-cleaning affect older adults’ daily lives dramatically. Despite the consequences associated with disability in body-cleaning, little is known about older adults’ experiences on it. One reason for this lack of knowledge may be that body-cleaning is a private activity
and a difficult task to explore. This article will present seven poems that are results of a research
study where elderly women were asked to narrate of their own body-cleaning experience to a
tape recorder while they were performing the task.
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'SEFERTASI':
YEMEK, MOBİLİTE, EV, AŞK

Ezgi Tuncer, Dr. Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Küresel dünyada sadece insanlar, hayvanlar, mallar değil, mekânların, ortamların kendileri bile
dolaşıyorlar. İstemli ya da istemsizce, fakat sürekli
ve hızı artan bir hareketlilik içindeyiz. Bizler hareket halinde olmadığımızı sansak da mekânın, atmosferin, gündelik hayatın, alışkanlıkların kendisi
değişerek bizi yerimizden ediyor. Bu hareketlilik,
sadece bedensel ve fiziksel olanları değil, hayalî,
sanal ve iletişimsel olanları da içeriyor.1 Küresel
kapitalizmin hızlandırdığı ve yeniden örgütlediği
akışlar içinde, kentlerin, evin, ilişkilerin ve
yemeğin, oluşma biçimleri ve anlamları değişiyor.
Artık ne kentler merkez-çevre ikiliği üzerinden tanımlanabiliyor, ne ev ve ilişkiler ömür boyu içine yerleşilebilen, kök salınan, varoluşsal kabuklar
olarak nitelelendirilebiliyor, ne de geleneksel ev
yemeklerinin üretilmesine vakit ayrılabiliyor. Ancak, yine de bu akışkan dünyada, hızı yavaşlatan,
katıgeleneğin oluşumlarına rastlamak mümkün.
Ritesh Batra’nın yönettiği Sefertası (2013) filminde karşılaştığımız, Mumbai gibi kalabalık bir
metropolde, yemek ağı ile yolları kesişen çiftin
öyküsü, küreselleşmenin yarattığı hızlı, çetrefilli
dünyada ve sıvılaşmış, yüzeysel gündelik ilişkiler
içinde, yerel üretimin, emeğin ve aşkın hala var
olabildiğini gösteriyor.

I.
Mumbai kentinde erkence bir sabah.
Kalabalık trenler hareket halinde.
Trenden inenlerin, trene binenlerin,
koşturan, çalışan insanların hareketliliğinin yanı sıra kasalara yüklenmiş
eşyalar da taşınıyorlar. O sırada İla,
telaşla kızını okula hazırlamaktadır.
Kızı servise biner binmez, mutfağa
koşup düdüklü tencereyi açıyor ve
yeni bir tarifle denediği yemeğin tadını kontrol ediyor. Üst kattaki komşusu
Deshpande Teyze, yemeğe hemen eklemesi için, İla’nın mutfak penceresine sarkıttığı sepet içinde ona özel bir
baharat gönderiyor ve bunun İla ile
kocasının arasını düzelteceğini söylüyor. İla, kocasının kendisine olan ilgisizliğine üzülen, onun ilgisini pişirdiği
öğle yemeklerine kattığı baharatlarla
arttırmaya çalışan güzel ve genç bir
kadındır. Acele hareketlerle pilav, salça soslu fasulye, çorba ve ocakta pişirdiği yufka ekmeklerini sefertasının
çelik dört kabına dolduruyor ve yeşil
kılıfına koyup kapısını çalan bisikletli
görevliye teslim ediyor. Adam bisikle-
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tine bağladığı onlarca sefertasını trene
yetiştiriyor. Kasalara dizilen binlerce
sefertası iş yeri adreslerine teslim edilmek üzere vagonlara yükleniyor. Tren
istasyona vardığında, orada bekleyen
bisikletli kuryeler, taşımak üzere sorumlu oldukları sefertaslarını alarak
iş yerlerine ulaştırıyor; katlara çıkartıp
yemek sorumlularına teslim ediyorlar.
Sorumlu sefertaslarını, açık ofislerde
sıralanmış masalara, çalışan memurların önüne birer birer bırakıyor. Yeşil kılıflı sefertası muhasebe işi yapan
Sajaan’ın masasına konuyor. Sajaan
emekli olmasına bir ay kalmış, hayata
küskün, mutsuz ve aksi bir adamdır.
Kendisinin yerine gelecek olan genç
adayı eğitmeye pek gönüllü görünmemektedir. Öğle yemeği vakti gelince,
Sajaan yemeğini alıp yemekhanede
bir masaya tek başına oturuyor. Tuhaf
bir huzursuzluk ve şaşkınlık içinde,
kılıfı açıp sefertasına bakıyor. Kapları
açıyor, tek tek kokluyor ve yemeklerin
tadına bakıyor ve hepsini beğenerek
yiyor. Öğleden sonra sefertasları aynı
hareket zincirini takip ederek toplanıyor. Trende yolculuk eden kuryeler, el
çırparak ve şarkı söyleyerek bir iş gününü bitiriyorlar. Sefertası eve döndüğünde kadın heyecanla kapları açıyor
ve soslara kadar silinip süpürüldüğünü görünce, hazırlanıp kocasını bekliyor. Ancak, kocası eve geldiğinde
kadınla hiç ilgilenmiyor. Kadın yemeği beğenip beğenmediğini sorunca,
adam karnabaharın fena olmadığını
söylüyor. İla, yemeklerinin başka bir
adrese gittiğini anlıyor. Yemek ulaştırma sistemi, kendilerinin hiç hata
yapmadığını iddia etse de, yeşil kaplı
sefertası yanlış kişiye ulaşıyor...
Sefertası kentte dolaşıyor
Küresel yemek şirketleri ekonomik sıçrama yapabildiği her yere ulaşırken, filmde, her gün, evlerle
işyerleri arasında sefertaslarından oluşan yemek
kümeleri, bisiklet ve tren yolculuğu ile yerel bir
ağ içinde adresten adrese taşınıyor. Hızını iyiden
iyiye arttırmış küreselleşmeye rağmen, sabah saatlerinde ev kadınlarının pişirdikleri ev yemeklerini
öğle saatlerinde çalışan eşe ya dadiğer çalışanlara ulaştıran yerel ağ, hızla tüketmeyi amaçlayan
batılı şirketlerin dikte ettiği yemek alışkanlığının
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aksine, ev yemeğinin sürekliliğini ve yerel yemek
dolaşımını sağlıyor. Bir tür Amerikanlaşma olarak
okunan fast-foodve küresel yemekler yerine, Hint
usulü pişmiş geleneksel ev yemeklerinin tercih
ediliyor ve daha fazla tüketiliyor olması küreselleşmenin tek taraflı çalışmadığını gösteriyor.
Küresel dünyada kentler, ekonomik kademelenme
içindeki bağlayıcılık kapasiteleriyle sıralanır ve o
düzeyde var olurlar. Saskia Sassen2, küresel dağılımın ve farklılaşmanın ekonomik birikme ve yayılma süreçlerine bağlı olduğunu açıklar. Küreselleşme, bazı kentleri yoğunlaştırıp kontrol merkezleri
haline getirirken bazılarını da iyiden iyiye sistem
dışına iter. Belirli coğrafyalar içinde bir tür ‘üs’ ya
da ‘kavşak noktası’ haline gelen küresel kentlerdeki mekânsal organizasyon da değişir. Finans merkezleri yeni odak noktaları olarak işlevsel yoğunluğun gruplandığı mekânlar haline gelirler. Bu ekonomi ağı içinde yer alanMumbai’de de, diğer küresel kentlerde olduğu üzere, dünya markaları için
çalışan kalabalık iş gücünün kümelendiği ofisleri
görüyoruz. Ancak homojenleşmenin yanı sıra, Ronald Robertson’un3 hatırlattığı üzere,‘küyerel’ bir
oluşum olarak, Hint yemeğinin dolaşımına rastlıyoruz. Küreselleşme, heterojenleşmenin, melezleşmenin, karışımın önüne geçemiyor.
Bununla birlikte filmde, bu küresel kentin orta-alt
sınıfını izliyoruz. Yemek dağıtımını sağlayan işçiler,
aşçılar, ev kadınları, memurlar, işportacılar, sokak
çocukları, tren ve otobüslerde ev ve iş arasında
gidip gelen yorgun, bıkkın, umutsuz kalabalıklar.
Küreselleşme iletişim ve ulaşımda olanaklar ve hız
sağlarken ve bir biçimde hepimizi ağına katarak
küreselleşmiş özneler haline getirirken bir yandan
da ‘eksiksiz biçimde küreselleşenler’ – tepedekiler
ile ‘gidişatlarını küresellerin belirlediği’4– diptekiler arasında dalgalanıyor. Bu durumda küreselleşmenin bir yandan birbirinden ayırdıklarını birleştirdiği ve benzeştirdiği, diğer yandan da ayırdıkları
arasındaki yarığı belirgin biçimde açtığı söylenebilir. Böylece, yeni ekonomik düzenin gerekliliklerini sağlayan ‘küresellerin’ istemli ve akışkan
dolaşımları hızla artarken ve sermaye ortaklıkları
onları sürekli yukarı çekerken, simetrisinde duran
‘yerellerin’ bu ekonomi ağlarına katılımları giderek zorlaşır, mesafe sürekli genişler. Mumbai’deki
birçok çalışanın hayali, bir Rupi’nin beş Rupi ettiği Bhutan’a yerleşmek ve refahlarını arttırmaktır;
ancak küresel ekonomi diptekileri yerlerine daha
fazla gömmekte ve hareket kapasitelerini sınırlandırmaktadır. Küreselleşme bugün, mekânsal ve sınıfsal ayrışmayı da pekiştirmektedir.

II.
Ertesi gün Sajaan, her zamanki yemek
şirketinden geldiğini düşündüğü sefertasını heyecanla karşılıyor. Yeşil kılıfın fermuarını açıp baharat kokusunu
içine çekiyor. Kapları açıyor, ellerini
ovuşturarak yemeklerden birer kaşık
alıyor ve servis tabağına yerleştiriyor.
Yemeğe başlamak üzere elini ekmeğe
uzattığında, bir kağıt parçası ile karşılaşıyor. Anlam veremiyor ama kağıdı
kat yerlerinden açmaya başlıyor. Bu
bir mektup! Kocası yerine yanlışlıkla
kendisine gelen yemeğini beğenip değer verdiği ve yediği için bir kadın ona
teşekkür ediyor ve kocasının ilgisizliğinden, uzaklığından dert yanıyor. Bu
sefer ise, kocasının en sevdiği yemeği,
Paneer’i yaptığını söylüyor ve afiyetle
yemesini diliyor. Kap İla’ya yine boş
döndüğünde, içinden çıkan nota şaşkınlıkla bakıyor: “Bugün yemek biraz
tuzluydu...” İla ve Deshpande Teyze,
adamın yemeği yiyip teşekkür etmemesi bir yana bir de üstüne şikayet etmesine kızarak ona bir ceza vermeyi
planlıyorlar.
Ertesi gün Sajaan yine yeşil kılıflı sefertasını gördüğüne pek memnun
oluyor. Bu sefer, öğle arasına henüz
biraz vakit olmasına rağmen aroması
yayılan yemeğini kaptığı gibi yemekhaneye koşuyor. Eşini kaybetmiş ve
akşamları evde hazır yemek yiyen Sajaan için bu lezzetli yemekler mutluluk kaynağı haline gelmeye başlıyor.
Yemekleri gözden geçiren Sajaan bu
sefer merakla yeni mektubu arıyor ancak bu sefer kapta not yok. Yemekten
aldığı ilk lokmada Sajaan acı baharatın şokuyla yanıyor ve mesajı alıyor.
Kap eve döndüğünde, onca acı bibere
rağmen kabın boş olmasına şaşıran
İla, gelen mektubu merakla açıyor:
“Bu sefer tuz iyiydi ancak baharat
biraz abartılıydı” diyor. İla gülümsüyor. Sajaan, yemeğin üzerine acıyı
bastırmak için iki muz yediğinden,
öğle yemeklerinde ucuz ve doyurucu
olduğu için sadece muzla yetinmek
durumunda kalan insanlardan bahsediyor. Sajaan, kendisini şanslı hissettiğini ve İla’ya şükran duyduğunu

dolaylı biçimde de olsa nihayet ifade
edebilmiştir.
Sajaan’ın gündelik hayatından bahsederek sürdürdüğü iletişim İla’dan
gelen hikâyelerle gidip gelen sefertası
vasıtası ile devam edecektir. Kadın,
eşiyle kopan iletişiminden, kızından
ve üst kat komşusu Deshpande Teyze
ve onun yatalak eşinden, kanser hastası olan babasından, kaybettiği abisinden, adam ise, yıllar önce ölen eşinden ve onu güldüren eski dizilerden,
ona olan özleminden, sürekli ayakta
geçirdiği tren yolculuğundan, düşey
mezarlardan bahseder. Yemekler ve
mektuplar ikiliye iyi gelir ve onları gitgide birbirine bağlar. Kadın her gün
geri dönen sefertasının içinden çıkan
mektubu, keyifli zamanlarında yaptığı
sütlü çayını içerken mutlulukla okuyor, özenli yemekler yapıyor; adam
ise her gün bir diğerinden daha güzel yemekleri tadarken ve mektupları
gizleyerek okurken gülümsüyor; artık
etrafındakilerle daha iyi geçinmeye ve
yaşadığını hissetmeye başlıyor.
Sajaan’ın mektuplardan birinde laf
arasında en sevdiği yemekten bahsetmesi üzerine İla ona favorisi olan patlıcan yemeğini hazırlıyor. Mektubunda ise, kocasının kendisini aldattığını
anladığını, fakat bununla yüzleşemediğini anlatıyor. Kızıyla birlikte, mutlu
bir kent olduğunu duyduğu Bhutan’a
gitme hayalinden bahsediyor. Karşılığında Sajaan, onunla birlikte gelmek
istediğini söyleyen notunu ilettiğinde,
İla ona önce tanışmayı teklif ediyor
ve Mumbai merkezinde, yemekleri
iyi olan bir lokantada buluşmak üzere
anlaşıyorlar...
Ev ve iletişim aracı olarak sefertası
Bauman’ın5‘akışkan modernlik’ (liquid modernity)
olarak nitelendirdiği yeni zaman-mekânda, modernliğin çözülmeye başladığı, bitişler ve başlangıçlar arasındaki geçişin arttığı sıvılaşmış ortamda,
tek kural hız olmuştur. Katı geleneğin, kültürün,
siyasetin, düşüncenin, ekonominin, kurumların,
hayatın, evliliklerin, çalışma ortamlarının akışkan
hale gelmesi ya da erimesi, bir yandan özgürleşmeyi, hareket etmeyi, hızla yayılmayı beraberinde
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getirirken diğer yandan da bu faz değişimi, hayata
dair bütün deneyimlerin değişmesi anlamına gelir.
‘Kumarhane kültürü’ olarak adlandırılan ortamda deneyim, kısa süreli oyunlardır. Yavaş kültür
yerine hızı ve hızla ilerlemeyi benimsemek, hızlı
ortama uyum sağlamak, hayatta kalmanın ve bugünün dünyasında var olmanın kuralıdır. Kamusallığın yerini bireysellik, kamusal ilişkilerin yerini ise
yalnızlık ve yabancılık alır. Fazlasıyla kişiselleşme
– özel hayatın kamuya açılması – Bauman’ın ifadesiyle, ‘itiraf toplumunda’, bireysel anlatıların değer bulmasına, klişeleşmesine, sıkça tüketilmesine
sebep olur. Bu sıvı ortamda, ilişkiler, bağlantılar
çok daha hızlı kurulur, fakat kopma da bir o kadar hızlı olur. Burası, sürekli olarak bağlanma ve
ayrılmanın, açılma ve kapanmanın yaşandığı hızlı
ilişkiler ağıdır.

Sajaan, sevdiğini kaybettiği, sevdiği şey yok olduğu için kederlidir. Kudreti, eyleme gücü zayıftır. O
nedenle, çevresiyle olan ilişkisinde nefrete daha
yakındır. Evinin önünde top oynayan çocuklara
kızmaktadır, iş yerinde yalnızdır, genç iş arkadaşından kaçmaktadır çünkü kederi onu zayıflığa
ve nefrete yönlendirmektedir. Ancak, yemeklerin
yarattığı tanıdık duygu, onda tekrar sevinç yaratır,
bir başka deyişle, varolma ve eyleme gücünü arttırır. Dolayısıyla, yemeklerin ve ‘bu iyiliği kendisini
karşısındakine sevdirme arzusuna uyarak’9yapan
İla’nın varlığı, Sajaan’ı sevgiye yaklaştırır. Çevresindekilere şaka yapmaya, gülümsemeye başlayan
adam, çocuklara evinin önünde oynamaları için
izin verecek, akşam balkonunda sigara içerken
imrenerek baktığı sofradaki kız çocuğu ile selamlaşacak, ona da gülümseyecektir.

Katı geleneğin gündelik deneyimi ise uzun süreli
ve ağırdır. Filmde, mektupların yerini e-maillerin,
görüntülü konuşma ve mesajlaşmanın aldığı akışkan dünyaya rağmen, ikilinin bir gün boyunca
bekledikleri mektuplar üzerinden haberleştiklerine tanık oluruz. Akışkan dünyanın fermuar ilişkilerinin aksine, sefertasının aralarında bir iletişim aracı haline geldiği, yavaş gelişen bir aşk hikâyesini
izleriz. Bununla birlikte, sefertası, ikili için zihinsel bir mekân ve yemeğin aracılık ettiği, anlam kattığı mobil bir ev haline de gelir. Ayrı evlerde, ayrı
gündelik hayatlar yaşayan bu iki insan, sefertasının
gidiş-gelişlerinde buluşurlar. Dolayısıyla, ev sabit
bir yer olmaktan çıkar; zihinsel ve nesnel bir akışa
dönüşür ve baharat kokularının, lezzetin, doyma
hazzının çoğalttığı sevgi ile sefertasında yeniden
inşa edilir.

Tutku ya da güç, bedenin belli bir noktasına
odaklandığında ‘sevgi aşırılaşır’. Sözgelimi, tutku
bedendeki tat duyularını harekete geçirdiğinde,
dili, gözü, burnu uyardığında oluşan duygulanışı
lezzet biçiminde adlandırıyoruz. Bu, duygunun
odaklanmış, gücün tek bir noktaya yönlendirilmiş
halidir. Tıpkı tutku, cinsel organlarımızı etkilediğinde, onu erotizm olarak adlandırdığımız gibi.
Bu anlamda lezzet ile duygusal ve cinsel haz oldukça ilişkilidir. Filmde de, sevgi, haz ve lezzet
arasında bir bağlantı buluruz.

Yemek, lezzet ve haz6
Yemenin, içmenin bir dış neden olarak, bedende ve ruhta yarattığı duygulanışlar sevgi ile nefret
arasında salınıp durur. Ulus Baker7, Spinoza’da üç
temel duygu tanımının olduğunu söyler. Varolma
ve eyleme gücümüz arzularımızda ortaya çıkar.
Bu gücün artışı bizlerde sevinç duygusunun açığa
çıkmasını sağlar. Tersi durumda ise kederleniriz.
Duygu, imaja, ideaya bağlı olarak değişen bir algı.
Ancak duygulanış, bedensel bir duruma, hem bedeni hem ruhu etkileyen bir sürece işaret ediyor.
Mesela, sevgi dış bir nedenin imajı eşliğinde yaşanan sevinçtir8 ve nedeni kendinde bulunamıyorsa
karşıdakinde aranır. Nefret de böyledir; kolayca
karşıdakine iade edilmeye meyillidir; oysa nefret
kederdir, acıdır ve nedeni kendinde bulunup kavranabilirse, yok olacaktır.
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III.
Sajaan, buluşacakları gün tıraş olur,
banyo yapar ve şıkça giyinir. Evden
çıkacakken çenesindeki beyazlamış
sakalı yok etmek için banyoya geri
döner ve ortamdaki yaşlanmış insan
kokusunu fark eder. Trende kendisine yer verilir. Bu, ona kendisini
daha da yaşlı hissettirir. Cesareti kırılan ve genç İla’ya kendisini yakıştıramayan adam buluşmaya gider,
ancak, güzel bulduğu kadını uzaktan
hayranlıkla seyretmekle yetinir. İla
ise, hayal kırıklığına uğrar ve sonraki
gün adama yemeksiz ve mektupsuz
boş sefertasını gönderir. Sajaan bunu
hakettiğini, ancak hayalleri olan genç
bir kadını kendisi gibi yaşlı bir adamın
haketmediğini yazar. O günlerde
babasını kaybeden İla, Sajaan’ı
bulmaya karar verir. Sefertasını taşıyan
adamdan Sajaan’ın adresini alır ve iş
yerine gider. Ancak Sajaan’ın emekli
olduğunu ve Nasik’e yerleştiğini öğre-

nir. İla hüsranla eve döner. Ertesi sabah, altınlarını satar ve kızı okuldan
döndükten sonra Bhutan’a doğru yola
koyulmak üzere hazırlanır. Bu sırada Sajaan’a göndermemek üzere bir
mektup yazar ve bir gün görüşeceklerine inanır...
‘Son bakışta aşk’10
İla, ‘aşkın yüce anını’ bir başka deyişle, ‘aşkının
iade edileceği o anı’ beklemeye niyetlidir. Çünkü
aşk emek isteyecektir. İlk bakışta gelişen, kişiyi
kederden kurtaran ‘yüksüz duygu’ sadece meraktan, hayranlıktan ibarettir; bir başka deyişle ‘başka
bir dünyanın zarafet algısıdır’. Oysa, Benjamin’in
‘son bakışta aşk’ olarak tariflediği gibi, aşık olmak
ilk bakışta değil son bakışta gerçekleşebilecek,
‘aşık olma emeğinin işlediği bir alandır’11.Ancak,
bu emek alanının nesli tükenmek üzeredir. Buna
rağmen, İla da, Sajaan da, birbirlerinden habersizce bunu yapmaya niyetlidirler. İkisinin de eyleme
güçlerini arttıran, onları kederden uzaklaştırıp sevince yaklaştıran bu modası geçmiş aşklanma ya da
duygulanış biçimi, akışkan dünyanın hengâmesine
ve yüzeyselliğine,kentin hızına, metropolün yorgunluğuna, kapitalizmin mutsuzluğuna kafa tutan,
ışık saçan, son kalan emek alanlarından biridir.
IV.
Sajaan, Nasik’e gitmek üzere bindiği
trende yıllar önce emekli olmuş yaşlı
bir adamla sohbet eder ve kendi geleceğini onda görüp irkilir. Yaşamak ve
sevmek için henüz o kadar da geç değildir. Bu yüzden, aşka emek vermek
üzere Mumbai’ye geri döner. Ertesi
sabah, sefertasının yolculuğa başladığı ilk durağı, İla’nın evini bulmak
üzere yemek şirketinin kuryeleriyle
birlikte yolculuk eder. O sabah İla da
kızını okula göndermiş ve öğleden
sonra kızı döndüğünde yola çıkmayı
planlamıştır. Kapıyı önce kim çalacaktır? Sajaan mı, yoksa İla’nın kızı mı?
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Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde mimarî tasarım, kentsel tasarım ve kuram, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda kent ve mekan kuramları, araştırma yöntemleri üzerine dersler vermekte;kent ve yemek; güncel sanat, iktidar kuramları ve mekân; sakatlık
çalışmaları; sınır çalışmaları;politik felsefe alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Space and
Culture dergisinde yayınlanan “Border as ‘Zone of Indistinction’: The State of Exception and the
Spectacle of Terror Along Turkey’s Borderwith Syria”, Mimarlık Dergisi’nde yayınlanan “Mimarlığın İstisna Hali Olarak Sakatlık”, Beyond.İstanbul’da yayınlanan “İnci Eviner’de ‘Ulusal Zindelik’: Beden, Mekan ve Mimarlığa Bir Eleştiri” başlıklı güncel makalelerinin yanı sıra,Manifold’da
(manifold.press) “Yemek, Kent ve Gündelik Hayat”temalı yazı dizisine devam etmektedir.

Metin, Ritesh Batra’nın yönettiği Sefertası (2013) filminin örgüsü üzerinden, küreselleşme, kent,
mobilite, yemek, ev, aşk temalarında kavramsal tartışmalara kapı aralıyor. Küreselleşmenin çok
yönlü çalıştığı ve dönüştürdüğü metropolde, Mumbai’de,birbirini hiç tanımayan iki insan arasında gidip gelen, zamanla mobil bir eve ve iletişim aracına dönüşen sefertası, yemeğin yarattığı
lezzet ve haz duyguları sayesinde aşkı doğuruyor.

This text introduces theoretical debates on globalization, city, mobility, food, home and love
through the narrative of a movie, ‘The Lunchbox’, directed by RiteshBatra (2013). The lunchbox,
travelling between two strangers in Mumbai - a metropolis which is transformed by globalization in various ways-, and meanwhile turning into a mobile home and tool for communication,
generates love by means of the senses of taste [pleasure] and joy [jouissance] of the food.
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EV // ev

Evren Aysev Deneç, Dr. Öğretim Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

“Evimiz, dünyanın bize ait köşesidir.”1

Ev, birbirine karşıt ama iç içe geçmiş iki anlam taşıyor benim için. İnsanın yaşamı boyunca, çocukluk,
gençlik ve yetişkinlik hallerinde bu iki evi ile kurduğu ilişkiler, oluşturduğu dengeler sürekli değişiyor. Bu metin insanın iki evine; diğerleriyle paylaşılan, toplumsal olan EV ile mahrem, bireysel, iç
dünyaya ait olan ev’in aralarındaki gelgitlere, tutturulan ya da kaçan dengelere dair.Denge önemli;
çünkü insan başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmaya,
bir topluluğun parçası olmaya muhtaç, toplumsal
bir yaratık. Öte yandan bireyselliğe, kendi başına
olmaya, yaratıcı gücü ve enerjisi ile bağlantı kurmaya da ihtiyaç duyuyor. Her iki varoluş durumunun da mekânsal karşılıkları var. İnsan ömrünün
farklı dönemlerinde bu iki duruma denk düşen
mekânlar sürekli değişiyor; bazen iç içe geçiyor,
bazen biri hayatı kaplarken diğeri küçülüp kavruk
kalıyor; nadiren de denk düşüyor, örtüşüyor.
EV
Birinci EV; toplumsal, domestik / ‘evcil’, statükoyu sürekli yeniden üreten, paylaştığın EV - ailenin
EV’i. Bu eve büyük harfli EV diyelim. Böyle bir
EV’e doğarsın, ilk ailen buradadır. Bu EV’de büyürsün, korunur ve kollanırsın, kendi koymadığın
kurallara uyum sağlamayı, birlikte yaşamayı, paylaşmayı burada öğrenirsin. Aile EV’i toplumsallık-

la, sosyal bir hayvan olan insanla ilgilidir. Bu EV,
kişiyi ailesiyle birlikte öteki EV’lere, dış dünyaya,
toplumsal hayata bağlar. Birarada varolmanın kuralları burada öğrenilir. Aile EV’i, hane halkının
birbiriyle bazen uyum içinde,uzlaşarak, bazen de
çatışarak her gün yeniden ettiği dansın mekânıdır.
Ebeveynler birbirleriyle yetişkin ilişkilerine dair
dans ederken, çocuklar ebeveynlerine bağlanma
ve bağımsızlaşmanın, mevcut değerler sistemine
uyum sağlama ve birey olabilmenin, uzlaşı ve isyanın çelişik ritimlerinde savrulurlar. Bu savrulmalara ‘büyümek’ denir. Düzene uyum sağlamak
zorunluluğu sıkıntılıdır; o düzenin devamından
sorumlu olmamak ise harikadır. Çocuksu sorumsuzluk, dünü ya da yarını düşünmek zorunda olmamak, anda olmak… Belki de bu yüzden çoğumuz hayatımızın en belirleyici – zorlu ve büyülü
– anlarını çocukluğumuzun aile EV’lerinde, büyük
harfli EV’in içindeki küçük harfli ev’lerimizde yaşamışızdır. Çocukluğun EV’i, renkleri, kokuları,
sesleri ve tendeki hisleriyle ruhun en derinlerinde
taşınır. Bu hatıralar tanımlar yetişkini, ne zaman su
yüzüne çıkacakları belli olmaz.
ev
“Ev, gündüz düşlerinin barınağıdır, ev hayalperesti
korur, kişinin huzur içinde hayal kurmasına olanak verir.”2
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İkinci ev; bireysel, ‘evcilleşmemiş’, kendin olarak var olabildiğin, dış dünyadan sakındığın, esirgediğin ev - yaratıcı bireyin evi. Virginia Woolf
Kendine Ait Bir Oda’da “yazmak için bir kadının
parası ve kendine ait bir odası olmalı” diyor ya; aslında her insanın düşünmek, yaratabilmek ve huzur içinde var olabilmek için kendine ait bir ‘ev’i
olmalı.3 Bu ev, bazen Henry David Thoreau’nun
Walden gölü kenarında kendi elleriyle yaptığı ve
iki yılı aşkın yaşadığı kulübesinde olduğu gibi,
küçücük de olsa kişiye özel imal edilmiş müstakil
bir mekân; inzivanın, doğa içinde tek başına olmanın, yaratıcı enerjinin evi.4 BazenLe Corbusier’in
Cote d’Azur’da, karısı Yvonne için inşa ettiği Cabanon’undaki gibi,iki kişilik mahrem bir dünyayı
barındıran bir kabin.5 Bazen de, Woolf’un bahsettiği gibi, insanın kapısını kapattığında tek başına
huzur içinde kalabileceği bir oda, bir niş, bir masa.
Bireyin evi nadir durumlarda kendi başına, otonom bir mekân aslında. Çoğu kez, aile EV’inin
içinde bazı alt mekânlarda; sana ait bir köşede,
bir masanın üstünde ya da altında (bir çocuksan), bir dolabın içinde, bir ağacın tepesinde, bir
battaniyenin altında var olabiliyor. EV’in içindeki
evler, Aile’nin içindeki bireyin iç dünyasının, en
mahremin ev’i. Aslında aile EV’i çoğu kez dengesini, bireylerin mahremlerini koruyan, barındıran
bu ikinci evleri de içererek tutturuyor. Bireyin
ev’ine dair denge bozulduğunda, ailenin EV’i de
yara alıyor.
Aile
“İnsanın evi hayatındaki belirsizlikleri bir kenara iter, devamlılığa dair öğütleri durmak bilmez.
Ev olmadan insan dağılmış bir varlık olurdu. Ev
kişiyi - bedenini ve ruhunu - hayatın ve cennetin
fırtınalarından korur.O insanın ilk dünyasıdır.
Aceleci metafizikçilerin iddia ettiği gibi dünyaya
savrulmadan önce kişi evin beşiğinde yatar.”6
Ailenin büyük harfli EV’i kime aittir? Anneye mi,
babaya mı, çocuklara mı? Herkese; aslında hiç kimseye. İnsan ebeveyn olunca, daha önce üzerinde
fazla düşünmediği bazı konular gündemine girer.
Disiplin, düzen, otorite, kurallar… Tek başınayken
takılmadığın konular, mesela akşam yemeği saati, uyku zamanı, odaların derli toplu olması, evde
neyin giyilebileceği, hangi yüzeylerin boyanabileceği, nasıl hareket edileceği bir anda gündemi
doldurur. Ebeveyn, çocuklarıyla birlikte, kendi ailesine dair bir değerler sistemi kurmak ister. Ailece
paylaşılan EV, bu değerler sisteminin mekânıdır,
bireylere değil sisteme aittir. Bu yapı bir yandan
hayatidir, çünkü güvenlik, kestirilebilirlik, sürek-
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lilik, ailenin hayatta kalması için gereklidir. Evin
mekânlarına; mutfak tezgâhına, yemek sofrasına,
oyun köşesine, kitaplığa ritmini bu yapıverir. Sabah çalan saat, pencereden içeri sızan gün ışığı,
öğleden sonra pişen kekin evi saran tatlı kokusu,
akşam yemeği için bir masanın etrafında toplanmak, gece odalardan gelen uyku mırıltıları; tüm
bunlar ailenin mekâna yayılan gündelik hayatının
insanı sıcak bir yorgan gibi sarmalayan sesleri, kokuları, imgeleridir.
Birey
Aile evinde yaşadığım hayatımın ilk 21 yılının ardından farklı şehirlerde, tek başına ya da ev arkadaşlarıyla farklı evlerde yaşadım. Aile evinden çok
daha konforsuz, küçük, sıkışık evlerdi. Faturaları
zamanında ödemeyi, temizliği, akşam ne yiyeceğimi, işe temiz ve ütülü ne bulup giyeceğimi düşünmek ne kadar zorlayıcıysa, tamamen kendi kurallarını koyabildiğim, kendim olabildiğim, bana
ait bir mekâna sahip olmak da bir o kadar heyecan
vericiydi. New York’ta, Harlem’in kıyısında üç
arkadaş yaşadığımız Brownstone ev, Greenwich
Village’da Bleecker ve Thompson sokaklarının
kesiştiği noktada ilk defa tek başıma yaşadığım
minicik stüdyo dairem, İstanbul’da Bebek Yokuşu
üzerindeki ilk evim… Büyük harfli EV ile küçük
harfli evin iç içe geçtiği, tek başınalığın yıpratıcı
özgürlüğünü deneyimlediğim bu dönem, kendi
ailemi kurup çocuklarımla birlikte bir ev hayatını
yaşamaya başladığım zaman kapanan bir parantezdir hayatımda.
Sonra tekrar büyük harfli EV’e döndüm, bu sefer
kuralları koyan, sorumluluğu alan yetişkin rolünü
alarak.
Çocukluk
“Bir çocuğun hayallerinde ne özel bir derinlik vardır! Kendi yalnızlık anlarına sahip olabilen çocuk
ne kadar şanslıdır!”7
Çocuklar ‘ev’lerini kendi zihinlerinde taşırlar.
Bu yüzden herhangi bir mekâna girer girmez
o mekânı kendi ölçeklerine, bedenlerine ve iç
dünyalarına göre yeniden uyarlayabilir, alelade
bir koltuk takımını görkemli bir korsan gemisine,
anneannelerinin şiltelerini karanlık bir mağaraya,
eski bir ayakkabı kutusunu pırıltılı bir şatoya, yemek masasının altını ya da dolabın içini gizemli
bir sığınağa bir çırpıda dönüştürebilirler. Bedenleri, bulundukları mekân ve iç dünyaları arasında
bu kadar seri ve dolaysız ilişki kurabilmek, hayallerine bu denli yoğun kapılıp gidebilmek çocuklara özgü, büyülü bir yetidir. Çocukluk akıştır; dış

Fotoğraf 1 : Evren Aysev (İstanbul, 2017)

dünyanın uyaranlarına anlık, içten gelen ve özgün
tepkiler verebilmek, o anın gerçekliğine tümüyle
nüfuz edebilmektir. Tam da bu nedenle, EV’in en
beklenmedik köşeleri, en umulmadık anlarda çocuğun düş kurduğu, yaratıcı ve canlı haliyle var
olduğu ‘ev’ine dönüşebilir. Çocuklar bu dönüştürme gücüne sahiptir. Büyüdükçe ellerimizden
kayıp giden bir sihirdir bu.
Bizim EV //ev
Ben’den biz’e geçişin zihinsel, ruhsal ve mekânsal
karşılıkları var. İnsan ruhunun bitmek bilmeyen
çelişkisi; tek başına ve özgür olmak, ya da birlikte,
yan yana, iç içe, bir potada eriyerek var olmak.
Elbette Thoreau’nun münzevi hayatı ile sosyalist
Kommunalka’ların8 kişisel alanı yok eden baskıcı
bir aradalığı arasında sonsuz sayıda renk ve varoluş biçimi var. Her birey kendi koşullarına, bireysellik ve birliktelik ihtiyaçlarının dengesine göremüzakerelerle kuruyor evlerinin dengesini. Benim
durumumda, bir iken iki, sonra üç ve dört olduk.
Bir ve iki iken içinde rahatça var olabildiğimiz
ev’imiz, üç ve dörtte ihtiyaç duyulan EV’e dönüşemedi bir türlü. Çalışma odalarımız çocuklarımızın
yatak odasına,yaşam alanımız ise oyun parkına
dönüşünce anladım ki, 15 yıl boyunca çok severek oturduğum, iliklerine kadar batı güneşi alan,
kapıdan çıkıp 10 dakikada denize varabildiğim,
balkonundan bir manolya ağacıyla hemhal olduğum evime veda etme vakti gelmiş. Uzun uzun
aradık, yetişkin ağaçlara komşu olan,balkonunda
kuşlarıncıvıldadığı, güneşi içeri buyur eden, sık
gelen aile üyeleri ve misafirlerimizle birlikte rahatça yerleşebileceğimiz, sevdiğim mahallemden çok
da uzağa düşmeyeceğimiz bir EV.İstanbul’da tüm
bu koşulları sağlayan bir EV bulabilmenin nere-

deyse imkânsız olduğunu bile bile, aylarca aradık
ve nihayet bulduk.
Benimki ilk görüşte aşktı. Evet, hırpalanmıştı,
bakımsız kalmıştı, boyaları dökülmüş, derileri
soyulmuş, üstelik çok da biçimsiz giydirilmişti.
Çok fazla duvarı, az açıklığı vardı. Ama tüm o yıkık
dökük, mahzun halin ardında olağandışı bir güzellik yatıyordu gören gözler için. Yıpranmış pencerelerin ardındanuçsuz bucaksız bir ufuk görünüyor,
güney güneşi tüm mekânı ışıkla yıkıyordu. Tembel
yaz sabahlarında hep birlikte kahvaltı yapacak, begonviller sardıracak kadar geniş bir balkonu, geceleri ayın batışının seyredilebileceği bir terası bile
vardı! Onu kurtarabilirdim, fazlalıklarını atıp, yaralarını sarıp, hafifletip, bize ait kılabilirdim. Tüm
o hırpani, ihmal edilmiş halinin ardında, tam bize
göreydi. Bir mekâna bakıp onun barındırdığı olasılıkları görmek mimar içgüdülerimi harekete geçirmişti. Bu EV’in içinde hepimizin ev’lerini hayal
edebiliyordum.
Serim
Giriş önemli. Kapıdan içeri girdiğimde, göz ucuyla
da olsa olasılıkları algılayabilmeliyim. Algım birbirine akan, hafifçe ayrışan ama kopmayan mekân
dizisini takip edebilmeli. Karşımda güneşin batışını, başımı çevirdiğimde kızarmış bulutları görmeliyim. Ailemizin halleri, kitap okuduğumuz, dans
ettiğimiz, film seyrettiğimiz, oyun oynadığımız, yemek yediğimiz, pişirdiğimiz, güneşi uğurladığımız
ve selamladığımız tüm köşeler birbirine akarken
hafifçe ayrışabilmeli. Sağımda kendi ev’ime giden
dar merdivenleri seçebilmeliyim. Akışı kesen fazla
duvarlar gitmeli, giriş açılıp saçılmalı, hafiflemeli.

		ev

79

Fotoğraf 2 : Evren Aysev (İstanbul, 2017)

Düğüm
Burada, hep birlikteyiz. Farklı köşelerde, farklı şeylerle meşgulken dahi birbirimizi görebilmek, hissedebilmek güzel. Arka masada kitap okuyan biri,
halıda yuvarlanan birileri, içerde pişen yemeğin
kokusu. Gökyüzü mekânın içinde, mekân ışık
içinde. Moraran bulutların önünde martıların uçuşuna dalıyorum bir an. Burası en sevdiğim köşe
işte, karşımda uzun duvar boyunca demir dikmelerin arasına kurulmuş ahşap kitap raflarının üzerinde kitaplarım, lacivert koltuğumdayım. Kapı
çalıyor, biri geliyor. Yerimden kalkmaya üşenip,
gözlerinin içine bakıp gülerek, başımla selamlıyorum geleni. Arkamda sessizlik, batan güneş;

Fotoğraf 3 : Evren Aysev (İstanbul, 2017)
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yanımda bana sarılan, neşeyle cıvıldayan küçük
bedenler. Günün en güzel saatleri.
Biraz sonra iki mekân arasına asılıp kalmış yarım
daire tezgâhın çevresine dizilip yemek yiyeceğiz.
Herkes birbirine yakın, yüzyüze, birbirini görüyor,
duyuyor. Bir şey, mesela su ya da baharat eksik
olsa elini uzatıp alabiliyorsun üstteki raflardan, yerinden hiç kalkmadan. Yüksek bar tabureleri, tüm
hacmi ve ufku biraz üst bir kottan algılatıyor. Önümüzde soframız, bu küçük yüzeyin çevresinde
birbirimize sokulmuşuz, yan yanayız. Tüm EV’in
ağırlık merkezi burası şimdi.

Çözüm
Herkes kendi ‘ev’inde. İçerdeki odada oyun mırıltıları, büyük ahşap masada klavye tıkırtıları. Ben
de kalem ve defterlerim, beyaz çalışma tezgâhım,
bilgisayarımla birlikte kendi evimdeyim. Üst
kottayım, aşağıda akıp giden ev hayatından kopuk
olsam da, bir kulağım orada. Ev halkı için nadir
bir dinginlik anı ve ben bu anın tadını çıkarmaya kararlıyım. Karşımdaki dokulu duvara asılmış
raflarda kitaplar, resimler, doldurulmayı bekleyen
defterler. Burada olmayı, okumayı, yazmayı, çizmeyi seviyorum. Sessizlikte kendi düşüncelerimi duyabiliyorum, kendimi dinlemek iyi geliyor.

Sevdiğim şeylerle çevriliyim. Teras penceresinden
içeri giren güney ışığı tüm mekânı dolduruyor; akşamüstü güneşi beni çağırıyor, masadan kalk, dışarı çık, ılık, temiz havayı içine çek diyor. Elimdeki
kitabı ve kahvemi alıp dışarı çıkıyorum, parlak sarı
renkli şezlonga uzanıp bu tembel, yalnız anın tadını çıkarıyorum.
Birazdan aşağıdan gelen mırıltılar cıvıltılara dönüşerek bu kata ulaşacak, kucağım dolacak, ev’imden
çıkıp EV’imize gideceğim. Ancak şimdi, bu anda,
kendi evimde, kendi kendimeyim.

Fotoğraf 4 : Evren Aysev (İstanbul, 2017)
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DİPNOTLAR

Gaston Bachelard, Poetics of Space, (Boston:
Beacon Press, 1994): 26. Alıntıların Türkçe’ye
çevirisi bana aittir.
1

Bachelard, (1994):28 .

2

Virginia Woolf, Kendine Ait bir
(İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012).

3

Oda

Henry David Thoreau, Walden, Ormanda
Yaşam (İstanbul: Zeplin Kitap, 2014).

4

Le Corbusier’in Cabanon’u ve Thoreau’nun
kulübesini mekânsal açıdan ele alan bir kaynak için bkz. Urs Peter Flueckiger, How Much
House,(Birkhouser, Basel, 2016)
5

6

Bachelard, (1994):28.

7

Bachelard, (1994):37.

Sovyet Rusyasının Komün apartmanları olan
Kommunalka’lar modernite tarihinde, tüm toplumun kitlesel olarak tek mekânda yaşama yönlendirildiği çok çarpıcı örnekler. Kommunalkalar ile
ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Işıl Çokuğraş,
“Gündelik hayata Müdahalenin Mimarisi:
Kommunalka”, Oda: Tek Mekânda Yerleşim,
der.E. Aysev, Arrademento Mimarlık, No: 315,
Aralık, (2017): 99-102.
8

82

ev

biyografi

Evren Aysev Deneç
1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Lisans derecesini aldı. 1998
yılında Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da,
Advanced Architectural Design (İleri Mimari Tasarım) Yüksek Lisans Programını tamamladı.
2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Kentsel Mekân Üretiminde Mimarın Rolü: İstanbul Örneği” isimli doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını kazandı. 2000 yılına kadar
New York’ta çeşitli mimari bürolarda çalışan Aysev Deneç, bu tarihten beri meslek hayatını
İstanbul’da sürdürmektedir. 2006 – 2014 yılları arasında Açıkofis Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak profesyonel mimari pratiğini yürütmüştür. 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak yer almaktadır. 2016 yılından beri,
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

özet

EV // ev

abstract

Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınları, bildirileri, mimari proje yarışmalarında kazanılmış ödülleri, profesyonel mimari projeleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Kentsel mekân
üretimi, mimari pratik – teori ara kesiti ve mimari tasarım, araştırma konuları arasındadır.

HOME // home

Ev; birbirine karşıt, ama iç içe geçmiş iki anlam taşıyor. İnsanın yaşamı boyunca bu iki evi ile
kurduğu ilişkiler sürekli değişiyor. Birinci EV; toplumsal, domestik /”evcil”, statükoyu sürekli
yeniden üreten, paylaştığın EV - ailenin EV’i. İkinci ev ise, bireysel, “evcilleşmemiş”, kendin
olarak var olabildiğin, dış dünyadan sakındığın, esirgediğin ev - yaratıcı bireyin evi. Her iki varoluş durumunun da mekânsal karşılıkları var. İnsan ömrünün farklı dönemlerinde bu iki duruma
denk düşen mekânlar değişiyor, bazen iç içe geçiyor, bazen biri hayatı kaplarken diğeri küçülüp
kavruk kalıyor, nadiren de denk düşüyor, örtüşüyor. Bu metin insanın iki evine; diğerleriyle paylaşılan, toplumsal olan EV ile mahrem, bireysel, iç dünyaya ait olan ev’in aralarındaki gelgitlere,
tutturulan ya da kaçan dengelere dair bir tartışmayı kişisel deneyim üzerinden ele alıyor.

Home carries two interwoven meanings.The relationship an individual establishes with her / his
two homes constantly change throughout her life. The first HOME is the social, domestic, shared
HOME of the family that constantly reproduces the status quo. The second home is the individual, untamed, sheltered home of the creative individual where one can truly be herself. There are
spatial correspondences to both modes of existance. In the different courses of life, the spaces
that coincide with these two states constantly change. This text discusses the two homes of of an
individual, being the shared, social HOME of the family and the private home of the individual
through personal experience.
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İLK EV

Nesli Keskinöz Bilen, Psikiyatr, Psike İstanbul Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu; Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA)

Psikanaliz insanın iç dünyasını merak eder. Hatta en derin köşelerini. Bilinmeyeni. Bilinçdışını.
Mimarlık ise dış dünyayı şekillendirir. İnsan zihniyle, hayal gücüyle, yaratıcılığıyla. İnsanı mercek
altına alan psikanaliz ve insanın içine yerleşeceği
mekânı tasarlayan mimarlık, insanın içinden çıkanların dışarıda bir yapıya dönüştüğü yerde kesişir.
İnsanı anlamadan onun konumlanacağı alanı
çizmek mümkün olur mu bilinmez. Belki tam da
bu yüzden dünyadaki bazı mimarlık fakültelerinde ‘psikanaliz ve mimarlık’ dersleri mevcut. Aslında psikanalizin ilk kuramının ‘topografik kuram’
oluşu, Freud’un1 zihni bir yapıya oturtma ihtiyacı,
her iki disiplinin birbirine göz kırpan birçok nüanslarından biri. Psikanalizin ‘çerçeve’ kavramı
kişiye dair her şeyi kapsayan bir alan sunarken
alanın çerçevelenmesini sağlayan mimarî yapı
bunu somut düzlemde gerçekleştirir. ‘Alan teorisi’, ‘topografik kuram’, ‘yapısal kuram’, ‘tasarım’,
‘temsil’ psikanaliz terimleri. ‘Yerin ruhu / genius
loci’2 ise mimarlık terimi - yeri, fiziksel bir yapıdan ziyade, ruhsal bir görüngü olarak ele alan mimarlık kavramı. ‘Derinlik psikolojisi’3 psikanalizi
boyut katarak tanımlarken, yerin ‘fizikanalizi’ yere
daha çok coğrafi, tarihsel ve kültürel bağlamı içinde bir ruh, bir kimlik atfeder. Mekân kelimesinin
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etimolojik açıdan Arapça ‘kavn’ kökünden ‘var
olmak’tan geliyor oluşu4 da yere başka bir canlılık
/ varlık / ruh katan çağrışımıdır.
Diyebiliriz ki tüm yerler / mekânlar içinde en çok
evin ruhu vardır. Başka mimarî yapılarda (baraj
/ anıt / bent vs.) insan dahi olmayabilir, ama insansız ev olmaz. Hatta insan evi olur bazen, ya
da evi insanı oluşturur. ‘İnsanın kişisel bilinçaltı
coğrafyasıdır doğduğu yer. Kendi benliğinin sit
alanıdır’ der Özcan Yüksek5, doğduğu yamacın
kendisini nasıl şekillendirdiğine vurgu yaparken.
İçine doğulan ev, her şeyiyle derinlere yazılacak
olandır. ‘O evde nasıl sıkılıyor idiysem şimdi kendimle kaldığımda da işte öyle sıkılıyorum’ der bir
diğeri, psikanalistin divanında. O ev, bedenindedir. Ev, coğrafi bir yerden, yapısal bir mekândan,
hatta İlhan Berk’in şiirindeki6 yalınlığı ile duvar,
kapı ve pencerenin oluşturduğundan öte, bir his,
bir oluş halidir.
Sahi insanın ilk evi neresidir?
İnsanın yerleştiği ilk yer annesinin zihnidir. Ona
açılan ilk alan. İçinden girdiği ilk kapı. Kendisine
dair düşlemlerin, tasarımların ilk oluştuğu yerdir
bir başka insanın zihninin dehlizleri. Çoğu zaman
rahminden de evvel. Uzamsal bir mekân olarak
rahim ise, içinde konumlandırdığı insanın ihtiyacı

doğrultusunda elli katı hacmine erişebilecek esneklikte bir yapıdır. Çok güçlüdür, duvarı dıştan
gelebilecekleri yalıtır ve içerdekini korur. Kordon
bağının ucuna açılan kapısı ile ihtiyacı olan ne
varsa alır ve atıklarını verir. Plasenta penceresidir
(ki plasentanın görüntüsü, insanlığın başlangıcını
sembolize ettiği düşünüldüğü için, kutsal kabul
edilen hayat ağacı sembolüne (tree of life) benzetilir)7, onu oksijenle doldurur. Tıpkı camdan sarkıp
üflediği sigarasında olduğu gibi karbonmonoksitini kendinden uzaklaştırır. Onu sarıp sarmalayan
ılık sularla çevrili yarımadasından koptuğundan
beri insan aslında hep o kaybettiği cennetini arar.
‘Okyanussal duygu’sunu8. İçinde kendini bir ve
bütün hissedebileceği bir yeri, bir hissi, bir oluş
halini... O ilk evini.
İnsanın doğumu ve insanoğlunun tarihi ve mitleri
benzer noktalarda kesişirler.
Adem’in cennetten sonra ilk evi dünyadır. Bebeğin dünyası ve ilk evi ise annesi.
Tarihçi Harari9, insanoğlunu insan türünün dünyada belirdiği andan, hatta atalarından başlayarak
anlatır. 2.5 milyon yıl evvel Doğu Afrika’da yaşayan insan türü diğer hayvan türlerinden farksızken
70 bin yıl evvel bir şey olur; Harari buna ‘Bilişsel
Devrim’ der ve insan tarihinin başlangıcı addeder.
Nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte
‘Bilgi Ağacı’ denilen bir mutasyonla insan var olmayan şeyler hakkında konuşabilmeye başlar. ‘Dil
Varlık’ın evidir’ der Heidegger10 ve insan dil ile
var olur.
Bu dil ilk konuşulan dil değildi. Her hayvan türünün kendine ait bir iletişim şekli vardı. İlk sesli dil
de değildi; birçok hayvan, balina, fil, yeşil maymun, bir ötekine ‘Dikkat et! Aslan!’ uyarısı gönderebilirdi. Ancak, sadece Sapiens aslanla ilgili
ayrıntılı bilgi aktarımından öte, aslana ‘kabilesinin
koruyucu ruhu’ gibi bir anlam atfedebildi. Kurgulayabildi. Bu kurgu etrafında kolektif hareket edebildi. Dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili, ‘ilk sahne’
ile ilgili mitler, tanrılar, dinler oluşturabildi. Kendini doğadan ayrı, bazen onun karşısında aciz, bazen onu kontrol edebilen, bazen de ondan üstün
görebildi. Onunla olan ilişkisinde kendini tanıdı.
Hava şartları, yeryüzü şekilleri, hayvanlar, bitkiler kadar kendi duyumlarına, hislerine, bedenine,
iç dünyasına da yöneldi. Annesinin yüzünde elini gezdiren bebeğin kendi eline şaşkınlıkla uzun
uzun dalması gibi belki. İlk ev annesinden kendi
bedenine yavaş yavaş yerleşmesi gibi. İnsanoğlunun Dünya evlerini keşifleri sırasında ise ‘Meyve

ya da arı kovanı bulabilmek için dikkatle ağaçları
izlerken, çimlerdeki en ufak sese bir yılanın geçmesi ihtimaliyle odaklanmışken, hızla koşarken ya
da öylece oyunlar oynarken bulabilirdik [onu]’11.
Bilişsel Devrim’i ve insan tarihini başlatan mutasyonun isminin ‘Bilgi Ağacı’ oluşu, insanın başlangıcının ‘hayat ağacı’na benzetilen plasentayla oluşu, ağacı kolektif bilinçdışında başka bir noktaya
taşır. Ağacın / mimaride ahşabın neden bize bu
kadar sıcaklık, yakınlık ve yuvamsı hissettirdiğine
dair en derinden bir veri olabilir.
Adem ve Havva’nın yasaklanmış Bilgi Ağacı’nın
meyvesine ölümsüzlük gibi bir anlam atfettikten sonra cennetten ayrılışları, ya da psikanalitik
söylemle ‘yârin yasağı’ ile birincil sahneden dışlanarak öteki oda-dünyaya geçişleri12, her ihtiyaçlarının karşılandığı cennetten ve rahimden sonra
dünyada kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları bir ev
tasarlamalarını gerektirir.
İnsanoğlunun tarihinde Bilişsel Devrim’den sonra Tarım Devrimi vardı sırada. Doğanın ona sunduğunu alan avcı-toplayıcı grup, 12 bin yıl önce
Tarım Devrimi ile ne yemek istediğine, ne kadar
yemek istediğine kendi karar vermek istedi. Ek gıdaya geçişi gibiydi belki süt çocuğunun. Doğanın
kucağından indi ve kendine bir ev yaptı. Kendine
alanlar açtı; bulduğu ateşle ormanları yaktı; buğday, patates, pirinç ekti. Yerleşik düzene geçti.
Öncesinde mağaralarda hep beraberlerken şimdi
odalarda ve ayrıydılar. Kendilerine ait tarlaları,
mülkleri vardı. Artık evleri her şeyleriydi.
Tarım Devrimi ile yine de sadece dünyanın %2’lik
kısmını (11 milyon metrekare13) işgal eden insan, 5
bin yıl evvel başlayan Bilim Devrimi ile o zamana
değin etkisi altına almadığı denizleri ve havayı
da ele geçirdi. 1700’lü yıllardaki Sanayi Devrimi
ile insan diğer canlılar ve doğa için dünyadaki
jeolojik etmenlerden biri haline geldi. Ve bu hızla
devam ederse Dünya’nın tüm yaratıkları arasında
insan selinde hayatta kalabilenler yine Nuh’un
Gemisi’nde köle olarak bulunan çiftlik hayvanları
ve insan olacak. Žižek14 Antroposen’e Hoşgeldiniz
kitabında, hem doğayı değiştirme yetisine sahip
olduğumuz hem de onun insafına her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz bir çağ olarak
betimliyor günümüzü. İnsanın kendisini doğanın
merkezine koyduğu ve doğadaki her şeyin kendi
hizmetine sunulduğu hezeyanı içindeki bir çağ15.
Sıklıkla doğa, Toprak-Ana / Ana Tanrıça / Gaia /
Tabiat Ana /Bakir Adalar (Earth Mother / Mother
Goddess / Mother Earth / Virgin Islands) gibi tanım-
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lamalar, ‘nature / nurture’ benzeştirmeleri ile dişil,
yaratan, doğuran, doyurandır. Doğanın özünde
kadın, kadının özünde doğa vardır ve insanın da
her ikisiyle de derin bir ilişkisi. Biri insanın diğeri
insanoğlunun cennetten sonra kucağına düştüğü
ilk evidir. Kucağın kökeninin ağaç kavuğundan
gelişi ise başka bir analojidir.

DİPNOTLAR

Ekoloji kelimesindeki ‘eko’ asıl olarak Yunancadaki ‘oikos’dan gelir, ‘ev’ demektir16. Ev ise Almanca
‘heim’ ve ‘heimlich’, ‘ev ile ilgili’ anlamındaki kelimeleri akla getirir. Freud17 Unheimlich (Tekinsiz)
makalesinde, aslında ev içinde olanın / tanıdık olanın / kendinde olanın tekinsizliğine vurgu yapar;
en tanıdık yabancı yanımıza, en yabanıl bildiklerimize…

Norberg-Schulz, Christian, (1980). Genius
Loci-Towards a Phenomenology of Architecture,
Rizzoli, New York.

Belirsiz ve korkunç anne karşısında her daim uyanık ve güçsüz hisseden bebeğin Klein’ın paranoidşizoid konumuna benzer dağılma, yok olma, yutulma korkularına paraleldir insanlığın durumu18.
Tabiat Ana’nın (Mother Earth) çekici ve tekinsiz
hali karşısında patriarkal medeniyetler kurmak olmuştur savunması. Otonomi illüzyonu ve kontrol
hissi Freud’un Uygarlığın Huzursuzluğu’nda19 da
vurguladığı şeydir. ‘Savaştığımız sadece kaotik dış
dünya değil aynı zamanda ruhsallığımızın derinliklerindeki vahşilikleri de barındıran, evcilleştirmeye / medenileştirmeye çalıştığımız iç doğamızdır’20. Doğa tıpkı bir anne gibi (nature) bizi hem
besleyen (nurture), saran, kucaklayan çevre (‘holding environment’21) olmuştur, hem de içimizde
patlayan volkanları, sarsıcı depremleri, yıkıcı halleri gösteren ayna. Ve evimiz de…

https://twitter.com/ozcanyuksek/status/956473218046537728 adresinden alınmıştır.

Kucağına düştüğü doğa ve anneye nasıl yerleştiyse
insan, o ilk evinde neler deneyimlediyse, tam da
öyle olacaktır sonradan tasarlayacağı kendi evleri.
İnsanoğlunun filogenetik mirasındaki ilk evi, doğayla giriştiği tüm bu öyküler ve insanın kendi
öyküsündeki eviyle de örtüştüğünde, tasarlanılan
evler aslında kolektif ve bireysel bilinçdışının gerçeklikteki yansımalarıdırlar.
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Freud, Sigmund, (1900). The Interpretation
of Dreams. The Standard Edition of the Complete
Works of Sigmund Freud, 24 volumes, ed. by
James Strachey et al. The Hogart Press and the
Institute of Psychoanalysis, London 1953-74.
1

2

Freud, Sigmund, (2006). Psikanaliz [1926].
Cogito – Freud ve Kültür.
3
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Nesli Keskinöz Bilen
Psikiyatr. Psike İstanbul Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu ve Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA)
denetiminde psikanaliz eğitimini sürdürmektedir. Psike’de psikanalizi sinema, sanat, eğitim gibi
farklı disiplinlerle buluşturan dış etkinlik komitesinde yer almaktadır. İzmir Odağ Psikanaliz ve
Psikoterapi Vakfı’nda psikanalitik psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Psike İstanbul psikanaliz kitaplığı serisinden ‘Kardeşi Anla(t)mak’ kitabını
derlemiştir. Psikanalitik Bakışlar kitap serisinde, Psikeart, Psikesinema, Memlekent dergilerinde
yayınlanmış birçok yazısı vardır. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde kısmi zamanlı psikiyatr ve süpervizördür. Aynı zamanda serbest çalışmaktadır.

özet

İlk ev
Mimari bir yapı olarak evi tasarlayan insanın ‘ilk ev’ deneyimi annesiyle başlar. Annenin zihninde ona açtığı alan, ilk yeridir. Sıklıkla sonraki ise rahmi. Tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bu güçlü
ve bir o kadar esnek yapıdan çıktığında, ‘cennetini kaybettiğinde’ insan, o en ilk ‘okyanussal
duygu’sunu hep en derinlerinde taşıyacak hatta aslında hep onu yeniden tanzim etmeye çalışacaktır.
İnsanoğlunun tarihi ve doğayla kurduğu ilişki insanın bireysel öyküsüne paralel analojiler içerir.
Ev, coğrafi bir yer, bir yapı olmaktan çok bir oluş hali, bir his, bir anlam kümesidir. İnsanoğlunun
filogenetik mirasındaki ilk evi, doğayla giriştiği deneyimler, insanın kendi öyküsündeki eviyle
örtüştüğünde tasarlanılan evler, aslında kolektif ve bireysel bilinçdışının gerçeklikteki yansımalarıdırlar.

abstract

The first home
The humanwho designs the house as an architectural structure has the experience of the very first
home with his/her mother. This first place is the space which the mother opens for him/her in her
mind. The next one is her uterus. When he/she comes out of that strong and flexible structure
where all the needs are satisfied, when he/she loses this ‘heaven’, this first ‘oceanic feeling’ will
always be carried to the future along with a desire to reconstruct it.
The history of the humankind and its relationship with nature has some parallel analogies with
this individual narrative. The house is more than a geographical location or a building; it is a
state of being, a feeling, and a cluster of meanings. When all the experiences with the nature/ first
home, which is coded in the humanbeing’s phylogenetic heritage, coincides with the person’s
individual narrative house, the designed houses come out in fact as reflections of a collective
and individual unconscious.
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TESADÜFİ HANELER

Zuhal Ulusoy, Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

“Kedileri seviyorum çünkü evimi seviyorum
ve kediler de yavaş yavaş evimin
gözle görünür bir ruhu oluyorlar”
Jean Cocteau

Ev deyince hemen akla gelenev ahalisi, sonrasında da klasik anne-baba-çocuklardan oluşan aile
kurgusu. Ama biraz düşününce, aslında bu klişe
yapının sanıldığı kadar yaygın ve sürekli olmadığı
fark ediliyor. ‘Aile’ dediğin değişken bir yapı; herşey yolunda gittiği durumda,çocuklar büyüdükçe
çeşitli nedenlerle evden uzaklaşıyor, yalnız, arkadaşlarla ya da eşleriyle kendi evlerini kuruyorlar;
ebeveynler yaşlanıyor, biri bu dünyadan göçerse
geride kalan yaşamına yalnız ve çoğunlukla zorlanarak devam etmeye çalışıyor. Bu farklı evrelerin
her biri,herkes için farklı ev ahalileri, çeşitli haneler demeye geliyor. Evden uzak bir öğrencilikte
yurt veya ev arkadaşlarından oluşan küçük topluluk da bir tür hane oluşturuyor. Yalnız yaşanılan
durumlarda, mesela bir kedi ya da bir köpek evde
can yoldaşı oluveriyor. Yaşlılıkta yardımcılarla yaşananise bambaşka birhâl. Bunlarve elbette başkayaşama birlikteliklerinin her biri farklı hanelere işaret ediyor; her birinde ev başka bir şekilde

yaşanıyor, ilişkilerin kurgusu değişiyor, mekân
farklı biçimlerde paylaşılıyor.Bildiğim kadarını anlatmayı deneyeyim.
...
Eve geldim. Ortalık sessiz. Genellikle beni kapıda karşılayan dört ayaklı kızım Misket ortalıkta
görünmüyor. ‘Kimbilir yine nerelere saklandı?’
diye önce pek aldırmadım. Elimdekileri bıraktım,
buzdolabına konacakları yerleştirdim, odaya gittim. Aradan biraz zaman geçti, hala yok. ‘Tedirgin
olmalı mıyım, yoksa bütün gün onu yalnız bıraktığım için kendince protesto mu ediyordur?’ diye
geçirdim aklımdan. ‘Ben de oralı olmayayım’ dedim, ama pek kolay değil. Bildiğim gizli köşelere
bakındım, yok. Bir tur daha dolaştım, yine bulamadım. Biraz da gurur mu yapıyorum nedir, kendi
evimde bilmediğim gizli yerler var! Üstelik büyük
bir daire de değil‘ev’ dediğim. Ben ne yapsam bu
kadar iyi saklanamam ondan. Hemen gelir bulur,
kapı kapalıysa önünde miyavlar, açıncaya kadar
rahat vermez.
Neyse, aradan yarım saat civarında bir vakitgeçtikten sonra nazlı nazlı geldi, ayaklarıma sürtündü. Dersimi aldığımı düşünmüş olmalı; sıra ona
hizmette. Maması, suyu, kumu...‘Tam teşekküllü,
her şey dahil otel sistemi’ diyeceğim, ama evin asıl
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sahibi kendisi, olsa olsa ben onun misafiri olabilirim, daha doğrusu hizmetkarı. Ortalığa çıkınca
rahatladım. Anlaşılan sakin kalmaya çalışmakla
birlikte epey tedirgin olmuşum. Ben ona kavuşmanın huzuru, o da bana hak ettiğim dersi vermenin
tatminiyle akşamımızı başbaşa geçirdik. Gece de,
gönlünden kopmuş olmalı, geldi yanımda uyudu.
Bizim ev hâlimiz böyle bir şey.
Burada ‘ev hâli’ derken bir tür içli-dışlı olma hâli
aklımdan geçen. Özel, kimseyle paylaşılmayan,
kendi içine kapalı olma durumu. Evin içinde gecelikle, pijamayla, ne bileyim bigudiyle (hâlâ var mı
bilemiyorum) dolaşma keyfiyeti için de kullanılır
‘ev hâli’ lafı, ‘aile içi işlere karışılmaz, mahremdir’
anlamında da. Yabancı sayılanlara açık olmayan,
ya da tersinden söylersek, ancak çok yakınların,
izin verilen kişilerin dahil olduğu bir teklifsizlik.
Kedilerin böyle bir özelliği var; insanıve yeri sahiplenen, kendinin kılan, başkalarının dahil olmasına kolay kolay izin verilmeyenbir birliktelik ve
teklifsizlik.
Kediyle yaşayanlar bilir - hemen her ortamda, evin
içinde, sokakta, kediler en iyi noktayı bulmakta
eşsizdirler. Kışın soğuğunda bir bakarsınız güneş
alan, en korunaklı yeri onlar bulmuştur. Yaz sıcağında ne yapar eder gölgelik, gecenin serinliğinin
hâlâ sürdüğü bir noktayı keşfetmişlerdir. Doğrusu
mimarların pek sevdiği ‘tanımlı mekân’ kavramını en iyi örnekleyenlerdir onlar. Kutu içleri, örtü
altları, dolap arkasındaki delikler onlar için ideal,
kendilerini rahat ve güvende hissettikleri yerlerdir.
O kadar ki, keşfettikleri gizli köşeleri öğrendiğinizde (tabii şansınız yaver gitmiş ve zulalarını paylaşmışlarsa) ‘öyle bir yer mi varmış?’ diye hayretlere
düşebilir, az önce anlattığım gibi kendi evinizde
bir yabancı gibi hissedebilirsiniz.
Sanırım kedilerin içsel bir mekân hissi olduğunu
düşünen sadece ben değilimdir. Evde ya da sokakta yaşamaları arasında bu açıdan fark olmasa gerek. Elbette evde (ofiste, dükkânda, kapalı
herhangi bir yerde) yaşayanların dış tehlikelere
karşı kendilerini savunma, sürekli tetikte olmaları genellikle gerekmiyor. Sokaktaki kedilerde de
kuytu bir köşe bulup saklanma, ‘tanımlı’ yer bulma, bulduğu yeri birkaç kez turlayıp etrafı en iyi
kollayabilecek şekilde kıvrılıp yerleşme âdeti var.
Araba altları, çalıların araları, bina girişleri gibi
bulundukları ortamın kısıtlı koşullarında yine de
en uygun yeri keşfetmek onların uzmanlığı. Tabii
bir göz yarı aralık, kulaklar dikilmiş, bıyıklar kıpır
kıpır; o kadar da gevşemeye gelmez, temkinliliği
elden bırakmamak gerek.
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Düşündükçe kedilerin insanla kurdukları ilişkiyle
ev hissi arasında paralellikler bulunabilir gibi geliyor. Sadece evi ve insanı sahiplenmeleri değil
kastettiğim -âdeta ev hissini içlerinde taşıyorlar.
Mesela tortop olup uyuma, gelip kucağa oturma,
sırtının kıvrımını tam da yanına yerleştiği bedene uydurma, yatakta insanın koynuna girme gibi
davranışları da kendilerine anlık yuvalar, ‘evler’
kurduklarını gösteriyor olamaz mı? O evler ki kalkıp başka bir köşeye gittiklerinde tekrar ve farklı
bir şekilde kurulabiliyor. Buldukları kuytular, ister
koltuk arkaları olsun ister insan bedeninin kıvrımları, bir tür yuva oluşturuyor. Evin girdisini çıktısını
bilen, nereyi canı çekerse oraya yerleşen, uyuyacağı, keyif yapacağı yeri içinden nasıl gelirse öyle,
ya da o anda tam da orası en uygun yer olduğu
için seçen onlar. Bizlerin evi kullanma şekilleri ne
kadar sabit, her işlevin önceden tanımlanmış yeri
var ise, onlarınki o kadar esnek, dinamik, her seferinde yeniden kurulan bir yerleşme hâli. Saklanmak da bir tür yerleşmek, böyle bakınca.
Kendi kedili hayatımdan, kedilerin ev hissi kurma
becerilerinden söz ederken daha önce hiçbu açıdan düşünmediğimbir şeyi fark ettim: Annem ve
üç yıldır onunla yaşayan Gürcü hanımın oluşturduğu tesadüfi haneyi.Böyle haneler şimdi hiç de
azımsanmayacak bir yaygınlıkta olsa gerek.Çocuk
ya da yaşlı bakmak için evlerde yatılı çalışanlar,
ki çoğunlukla kadınlar, mesela sosyolojik açıdan
çalışılmış olabilir. Bana ilginç gelen daha önce hiç
tanışmamış, hatta kimi durumlarda anadilleri bile
farklı olduğundan iletişim sıkıntısı çeken iki kişinin birlikte yaşamaya başlamalarıyla birden birehane halkına dönüşüvermeleri, onun da ötesinde
en özel ev hâllerini paylaşır oluvermeleri. Tesadüfi haneler; tam ‘kazara turist’ durumu! Tamam,
zorlama denemez, ikisinin de özgür iradeleriyle
verdikleri (çoğu durumda yaşlı olanın yakınlarının
onun adına verdiği) karar doğrultusunda birlikte
yaşamaya başlanıyor. Yine de, ne bileyim, mesela
evli çift, çocuklu aile, hatta çocukluyalnız anne/
yalnız baba türü hanelerden oldukça farklı. En
önemlisibirlikte yaşamalarının çok net, kimsenin
tartışmayacağı bir nedeni var:İhtiyaç. Birinin bakıma, diğerinin gelire olan ihtiyacı. Nihayetinde bu
hanenin dayanağı ihtiyaç karşılamak üzere kurulmuş bir birlikte yaşama akdi. Bu netlikle birlikte,
başka pek çok farklı hane halkı türlerinde olamayacak durumlar söz konusu. Yaşlı olan, yaşamının büyük bir kısmını geride bırakmış, ilerisi için
huzurdan öte bir beklentisi kalmamış. Hatta kimi,
Allah gecinden versin, ‘çekmeden ve kimseye
çektirmeden bu âlemden göçme’ yolunda. Diğeri ise kendi yaşamını belirsiz bir süre için onun

yaşamına eklemlemiş, yaşam yolculuğunun son
aşamasının eşlikçisi. Ve bu ikili günlerini birlikte
geçiriyor, ev paylaşıyor, en özel ev hâllerini birlikte yaşıyorlar. Böyle düşününce size de çok ilginç
gelmiyor mu?
Annem bize yapmadığı nazı birlikte yaşadığı
Vale’ye yapıyor;‘patron benim’ demek istiyor belki de, ‘kararları ben veririm!’. Aralarındaki ilişki
denk bir ilişki değil elbette. Biri bakan diğeri bakılan, ihtimam gösterilmesi gereken. Bakan/bakılan,
ihtiyaç duyan/ihtimam gösteren arasındaki ilişki,
birinin evin sahibi olmasından dolayı, kimin karar
vericikonumda olduğu sürekli yeniden tanımlanan
biruzlaşma alanı. Bu durum sadece davranışlara
değil ev hâllerine de yansıyor bir şekilde. Gündüz
neredeyse elli yıldır yaşadığı ev tümüyle annemin,
diğeri yanında eşlikçi, yardımcı, bakıcı, yani bir
anlamda geçici konaklayan misafir. Akşam yemekten biraz sonra annem salondaki koltuğundan kalkıp odasında yattığı yerden televizyon seyretmeye
başladığında artık evin geri kalanı Vale’ye ait. Salonda kendi istediği televizyon kanallarını izliyor,
nihayet biraz gevşiyor, hatta annem uyuduktan
epey sonraya kadar bu saltanatını sürdürüp sonra
kendine ait odaya çekiliyor. Sabah saatlerinde ev
yine ona ait, taa ki epey ileri bir saatte annem uyanıp kalkana kadar. Aralarında sankidillendirilmemiş bir anlaşma var, evi mekân ve zaman olarak
nasıl paylaşacaklarına, kimin hangi durumda nasıl
ve ne zaman nereye hakim olacağına dair. İşin enteresan yanı sürtüşme potansiyeli yüksek görünen
bu durum pürüzsüz bir şekilde devam edebiliyor.
Benzer bir tesadüfi hane ortamını üniversite
yıllarımda yurtta kalırken yaşadım. Adı yurt ama
her oda adeta bir hane. Ya da yurt büyük bir hane,
odalar ise onun içinde birkaç üyeli minik haneler.
Dörder kişilik odalarımızı kendimize ait kılmak
içinbirörnek yatak örtülerinden dolap kapaklarına
yapıştırdığımız resimlere, ara sıra hevesle getirdiğimiz çiçeklere kadar çeşitli yollar deniyoruz. En
önemlisi, aramızdaki paylaşımın eşit ve hakkaniyetli olmasına hassasiyet gösteriyor, sadece kendimizin değil birbirimizin hakkını özenle koruyor,
birbirimizi kolluyoruz. Mesela yurt nüfusunun
büyük çoğunluğunun sigara içerken benim içmemem (o zamanların ortamında hafif gıcık algılanıyor olmalı) nedeniyle, henüz kapalı ortamda
sigara yasağı olmamasına rağmen, oda arkadaşlarımın beni rahatsız etmemek üzere odada sigara
içmemeye özen göstermeleri, bizi ziyarete gelen
arkadaşları da uyarmaları...

yan oda komşum. Demek oluyor ki yurt düzeninde
bir anlamda farklı minik hanelere aidiz.Odalarımızın oluşturduğu minik haneler akşamları gecelikleriyle, pijamalarıyla, sabahlıklarıyla dolaşanlar
ortalıkta dolaştıkçabirleşiyor, bu vakitlerde bütün
yurt koskoca bir ev oluveriyor.Yurt kuralları dışında bu büyük evin kendine göre gayrıresmî hâlleri
var. Aileler telefonla aradığında (cep telefonu diye
bir imkanın olmadığı yıllardan söz ediyoruz elbette) o sırada yurtta bulunmayan, geceyibaşka yerde geçiren arkadaşı idare etme, bir nedenle yurtta
kalma ihtiyacı olan arkadaşımızı yurt yönetimine
çaktırmadan bir süre odalarımızda misafir etme
gibi dayanışma taktikleri geliştiriyoruz. Yurt içindeki hanelerimizin temelini eşitlik ve dayanışma
oluşturuyor.
Böyle bir ortamı paylaşmak yaş ilerledikçe zorlaşıyor olmalı ki yirmili yaşlarımın sonlarına doğru
başladığım yurtdışı öğrenci hayatımda tekrarlamamaya çalıştım. Önce küçük bir stüdyo, sonra dört
yıl, büyücek bir evin kendine yeten oda+banyo
düzeninde yarı-bağımsız, en sonunda da bir başka
evin bahçesindeki garaj-üstü evcikte tam bağımsız
yaşamayı tercih ettim. Ev arkadaşlı düzeni
“herkesin ev hâli farklı, ıvır-zıvır nedenlerle sürtüşmeye değmez, iyisi mi kendi çöplüğümün horozu
(tavuğu), evim dediğim düzenin tek sahibi olayım”
diyerek, belki de tesadüfe bırakmamak için, kardeş ve yeğen dışında, bir daha denemedim.
Kimini doğrudan yaşadığım, kimine yakından
tanıklık ettiğim ev hâllerini anlatmayı denedim.
Eminim okuyanlar çok daha fazlasını yaşamışlardır. Tesadüfi haneler, iyi ki, bunlardan çok daha
zengin.
...
Bu yazıya niyet edip ucundan kenarından yazmaya
başladığımda 15 yaşını aşmış kedi kızım Misket’le
mutlu mesut yaşamaktaydık. Aralık başında, kısa
süren bir keyifsizlik sonrasında hastalandı, hızla
güçten kuvvetten düştü ve birkaç gün içinde kaybettim. Evin ‘ev’ hissi de onunla sanki uçtu gitti,
ıssızlaşıverdi. Tahmin edileceği gibi tekrar yazının
başına oturmam epey zaman aldı. Onun tüm ömrünü, benim yaşamımın da neredeyse dörtte birini
kaplayan can yoldaşlığımızın anısına, minnetle,
özlemle...

Yan odada da benzer bir dörtlü, onlar da bir hane.
İşin ilginci,birlikte büyüdüğümüz, 18 yaşıma kadar aynı evi, hatta aynı odayıpaylaştığımkardeşim
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stüdyosu ile kent mimarlığı konusunda ders vermekte, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın (KHAUS) direktörlüğünü yürütmektedir. Araştırmaları, tasarım eğitimi ve kent
çalışmaları, özellikle kentsel tasarım, kentsel yenileme ve dönüşüm konularına yoğunlaşmakta,
bu konularda uluslararası ve ulusal dergilerde makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Ev deyince hemen akla gelen ev ahalisi, sonrasında da klasik anne-baba-çocuklardan oluşan aile
kurgusu üzerinde biraz düşününce bu klişe yapının sanıldığı kadar yaygın ve sürekli olmadığı
fark ediliyor. ‘Aile’ denilen değişken yapı hayatımız boyunca ve öngörülemez şekilde değişiyor,
evriliyor; bu evrelerin her biri herkes için farklı ev ahalileri, çeşitli haneler anlamına geliyor.
Yalnız yaşanılan durumlarda, mesela bir kedi ya da bir köpek evde can yoldaşı, paylaşılan hayat
hanesinin üyesi oluveriyor. Yaşlılıkta yardımcılarla yaşanan bambaşka bir hâl; birlikte yaşamak
durumunda kalan yetişkinlerin haneleri neredeyse tesadüfen kuruluveriyor. Evden uzak öğrencilikten söz ediyorsak yurt veya ev arkadaşlarından oluşan küçük topluluk da bir tür hane oluşturuyor. Bunlar ve elbette başka yaşama birlikteliklerinin her biri farklı hanelere işaret ediyor;
her birinde ev başka bir şekilde yaşanıyor, ilişkilerin kurgusu değişiyor, mekân farklı biçimlerde
paylaşılıyor. Yazıda kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu durumları anlatmayı deniyorum.

The first thing that comes to mind when we say ‘home’ is the household, the prevailing form of
family that consists of parents and children. Yet, this set up is not as common and continuous as
it initially occurs to us. Families change and evolve in unexpected ways, each stage implying a
different household and home. For a single person, a cat or a dog is not only a life companion but
also a member of the household. Living with a caretaker at later stages of life is a totally different
situation where the household is almost accidentally formed. If we are talking about studying
away from home, then the small group consisting of roommates or dormitory friends turns into
some kind of a household. All these and many others indicate various types of households; home
is lived in a different manner, relationships vary, space is shared in different ways in each one
them. In this essay, based on my personal experiences, I attempt to tell about such instances.
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