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Merhabalar,

Toplumsal tarih, bir kez daha, anlatýlmakta olan büyük hikâyenin beklenmedik sýçramalar, patlamalar ve altüst 
oluþlarla devindiðini, özgür yaþama arzusunun en aðýr bedeller pahasýna bile olsa, en beklenmedik yer ve zamanda 
ortaya çýkabildiðini örnekliyor. Çaðýn en acýmasýz diktatörlüklerinden bazýlarýný da içinde barýndýran Ortadoðu 
coðrafyasý, 2011 yýlýnýn ilk iki ayýna sömürgecilik sonrasý tarihinin en büyük devrimci atýlýmýný sýðdýrdý. Tunus'ta 
yaþanan devrimin ardýndan Arap dünyasýnýn en saðlam rejimine sahip görünen Mýsýr'da halkýn iradesi Mübarek'i 
koltuðundan indirmeyi baþarmýþsa da, sürecin bir rejim deðiþikliðine ulaþýp ulaþmayacaðý henüz belirsiz. Çeþitli 
ölçeklerde hükümet deðiþiklikleri, reform vaatleri, kanlý bastýrýlmalar gibi farklý sonuçlara ilerlese de, benzer 
hareketler Tunus ve Mýsýr'dan Yemen, Ürdün, Suriye, Cezayir ve son olarak Libya gibi farklý ülkelere yayýlmýþ 
bulunuyor. Sonu belirsiz bu sürecin ülkemiz açýsýndan iki ironik boyutu var. Bunlardan ilki, Baþbakan Mýsýrlý 
protestocularý olumlayan ilk hükümet baþkaný olurken, ayný günlerde torba yasayý protesto eden emek ve meslek 
örgütleri üyelerinin gaz bombalarýna maruz kalmasýydý. Ýkincisi ise, Türkiye egemenlerinin, Tahrir Meydaný'nda 
özgürlük arzusunu ete kemiðe büründüren milyonlarý baþýbozuk bir güruh olarak görme ve gösterme gayretiydi. 
Kurucu bir oryantalizmle malul bu bakýþ açýsý, kuþkusuz Türkiye toplumunu, komþu olduðu toplumlardan ve içinde 
var olduðu coðrafyadan çok farklý, “onlarýn” gösterdiði “akýl dýþý” ve “yýkýcý” eylemlerden uzak duracak kadar itaatkâr 
görme arzusunun bir ifadesi. Oysa görülmesi gereken þey, yaþananlarýn, son iki yýla damgasýný vuran ve artýk 
herkesin 2. Dünya Savaþý sonrasýnýn en büyük ekonomik krizi olarak tarif ettiði kýrýlmanýn toplumsal sonuçlarý 
olduðu. Bu çerçevede, Türkiye de, finans hareketleri açýsýndan görece avantajlý girdiði bu sürecin etkilerinden muaf 
deðil. Dahasý, bu etkiler daha yavaþ biçimde ortaya çýkýyor olsa da, oluþan toplumsal muhalefetin karþýsýnda bulduðu 
tahammülsüzlük iyice görünür hale gelmiþ bulunuyor. 

Siyaset bir ifade eylemidir; öznelerin toplumsal konumlarýna iliþkin yahut bu konumlardan türeyen yorum ve 
taleplerini toplumsallaþtýrma eylemi. Bu açýdan bakýldýðýnda, hem her türlü toplumsal talep ve görüþ siyasal nitelik 
taþýr, hem de her türlü bireysel ve toplumsal ifadenin karþýlaþtýðý tepki siyasaldýr. Ülkeyi ileri demokrasi seviyesine 
taþýma iddiasýnda olan 8 yýllýk AKP iktidarý süresinde Türkiye, Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü kriterlerine göre 
basýn özgürlüðü açýsýndan 39 sýra gerileyerek 138. sýraya inmiþ durumda. Bu sýralama verilerine ekonomik büyüklük 
açýsýndan 17. fakat “yaþam kalitesi sýralamasýnda” 50. olduðumuz da eklendiðinde, kýsýtlanan ifade özgürlüðüyle 
ekonomik refahýn paylaþýmýndaki adaletsizlik arasýndaki koþutluk daha net görülebilir. Geldiðimiz noktada ifade 
özgürlüðü dolaysýz siyaset alanýnýn da ötesinde kültürel üretimin sýnýrlarýna dayanmýþ bulunmakta. Geçtiðimiz 
günlerde, içeriði halklarýn kardeþliðine vurgu yapan Kars'taki Ýnsanlýk Anýtý'nýn “ucube” olarak nitelenmesi ve yýkýmý 
için çýkarýlan “ferman”, ve hemen ardýndan Penguen dergisinde yayýnlanan bir karikatür üzerine baþlatýlan linç 
kampanyasý düþündürücüdür. Ýçine girmiþ bulunduðumuz genel seçimler sürecinde, emekten ve özgürlüklerden 
yana bir duruþu ve bu yöndeki talep ve önermeleri öne çýkaran bir kampanya sürecinin yaygýnlaþtýrýlmasý, tüm 
demokrasi güçleri için olduðu gibi, Þubemiz için de önemli bir görev olarak önümüzde duruyor.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Fatih Söyler

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.

6500 adet basýlmýþtýr. Üyelere ücretsiz daðýtýlýr.

Burada yer alan yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir.
Kaynak gösterilmek koþulu ile alýntý yapýlabilir.

Baský:Pelin Ofset
T: 312 395 25 80-81

Baský Tarihi: Ocak 2011
Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay, ANKARA
T: 312 417 86 65 F: 312 417 18 04

e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
www.mimarlarodasiankara.org

Yayýn Kurulu
Ebru Aksoy, Esin Bölükbaþ, Özgecan Canarslan,

Özge Göncü, Orçun Köken, Arif Þentek,
Y.Yeþim Uysal, Fadime Yýlmaz. 

Yayýna Hazýrlayan
Y. Yeþim Uysal

Grafik Tasarým
Hatice Erbay

Merhaba,

Kapak: Selim Turan, Sarýkýz, 1993, Kurtuluþ Parký
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Kentimi Okuyorum Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2 
Çocukluklarý Çalýnanlar Ýçin: Taþ Üstüne Taþ Koyuyoruz 
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çankaya Halk Eðitim 
Merkezi (ÇAHEM) ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliðiyle 
gerçekleþtirdiði dil kurslarýna devam ediyor. 

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, mimar üyelerinin kiþisel 
geliþimine katkýda bulunmak amacýyla ücretsiz dil 
kurslarý organize etti. Hafta içi ve hafta sonu akþam 
gruplarý olmak üzere organize edilen ücretsiz dil 
kurslarýna üyelerden gelen talep üzerine hafta içi ve 
hafta sonu gündüz gruplarý da eklendi. Kayýtlarý da 
devam eden dil kurslarýndan Ýspanyolca, Ýngilizce, 
Fransýzca, Yunanca, Rusça'nýn yaný sýra Almanca dili 
de eklendi. Almanca dil kursu kayýtlarý devam ediyor.   

Kiþisel geliþim kurslarýndan grafik animasyon kursu ile 
beraber Bilgisayar Destekli Reklam Tasarým kursu 
da (Grafik Tasarým) açýlýyor. Bilgisayar Destekli Reklam 
Tasarým kursunun içeriðinde Renk ve Tasarým Bilgileri, 
Reklamcýlýk ve Ýletiþim, Reklam Ürünleri, Baský Türleri, 
Masaüstü Yayýncýlýk Vektörel Çizim ve Tasarým 
Programlarý ( Corel Draw, Adobe Illustrator), Yayýncýlýk 
Programý (Indesign), Görüntü Ýþleme Programý 
(Photoshop) yer alýyor. 

Kurslarla ilgili ayrýntýlý bilgiye
www.mimarlarodasiankara.org adresinden ya da 417 
16 45 numaralý telefondan ulaþabilirseniz. 

4

ÞUBEMÝZDEN

ÞUBEMÝZDEN

Dil Kurslarý Kayýtlarý
Devam Ediyor

TMMOB'nin Kasým ayý içerisinde gerçekleþtirilecek 
Kadýn Kurultayý öncesinde ÝKK'lar tarafýndan 
düzenlenecek yerel kurultay tarihleri belli oldu. Buna 
göre Ankara Yerel Kurultayý 14–15 Mayýs 2011, 
Zonguldak Yerel Kurultayý ise 8 Mart 2011 tarihlerinde 
gerçekleþtirilecek. 

TMMOB'nin Kasým ayý içerisinde gerçekleþtirilecek 
TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý 
ve Ýþsizlik Kurultayý öncesinde Ankara ÝKK 
tarafýndan düzenlenecek yerel kurultay 7–8 
Mayýs 2011, Zonguldak'ta düzenlenecek yerel 
kurultay 28–29 Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþecek.  

TMMOB'nin Kasým ayý içerisinde gerçekleþtireceði 
TMMOB Demokrasi Kurultayý öncesinde Ýl/Ýlçe 
Koordinasyon Kurullarýnca düzenlenecek yerel 
kurultaylarýn tarihleri de belli oldu. Buna göre Ankara 
Yerel Kurultayý'nýn 17–19 Mart 2011 tarihleri 
a ra s ý nda  Ý n þaa t  Mühend i s l e r i  Odas ý ' n ý n  
yürütücülüðünde gerçekleþmesi planlanýyor. Ankara 
Þube coðrafyasý içinde bulunan Zonguldak Yerel 
Kurultayý'nýn da 16 Nisan 2011 tarihinde yapýlmasý 
öngörülüyor. 

TMMOB'nin
2011 Ýçinde Gerçekleþtireceði
Kurultaylarýn Tarihleri Belli Oldu
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Mimarlýk yeni bir yaþamý tasarlamak ve insan olduðunu 
hissederek yaþamaktýr. Oysa uzun süredir bizim için 
tasarlanmýþ hayatlarý yaþýyoruz. Bir iþimiz varsa eðer 
evimizden çýkýyoruz hýzla merdivenleri iniyoruz, bir 
otobüse ya da arabamýza binerek, hýzlýca iþimize 
ulaþmaya çalýþýyoruz. Ýþimizde gün boyu iþimizi 
bitirmeye çalýþýyor bazen öðlen yemek yemeyi 
unutuyoruz. O gün kaptýrmýþsak kendimizi, yan 
masadaki iþ arkadaþýmýzla saatlerce konuþmuyor, 
bilgisayar karþýsýnda iþimizi yetiþtirmeye çalýþýyoruz. 
Çiziyoruz, okuyoruz yazýyoruz… hiç sesimizi 
çýkartmadan dostlarýmýzla e-posta aracýlýðý ile ya da 
sanal paylaþým ortamlarýnda haberleþiyoruz. Akþam 
iþten çýkýp eðer kendimizi ödüllendirip, bir program 
yapmýþsak ne ala. Eðer yoksa ayný yolun yolcusuyuz, 
iþten çýkýyoruz evimize gidiyoruz, ertesi gün 
çalýþabilmek için enerji topluyoruz… Sahi biz bu kentte 
yaþýyor muyuz? Kim tasarladý bu yaþantýyý bize?

Oturduðumuz mahallenin her sokaðýný gözü kapalý 
biliyor muyuz? Kaç kiþi oturur bizim mahallede, kaç 
mimar vardýr bu sokakta, tanýþsak ve yaþadýðýmýz bu 
yerler için kendi yaþamýmýzý tasarlamak için birer adým 
atsak...

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak yeni bir 
proje baþlattýk. Semtlerde mahallelerde mimarlarla 
toplanarak tanýþarak, ayný mahallede sosyal hayatý 
paylaþma, mahallemizi yaþanýlar hale getirme 
hedefiyle, semt ölçeðinde mahalle temsilcilikleri 
oluþturuyoruz. 

Siz bize gelmediniz, biz size geliyoruz. Bir akþamýnýzý 
bize ayýracaðýnýz inancýyla “neler yapabiliriz?”  sorusuna 
cevap aramak için sizleri semt temsilcilikleri 
toplantýlarýna davet ediyoruz. 

Çayyolu Mahallesi
Tarih : 25  Mart  2011 Cuma    Saat :18.30
Yer :Elele Sanat Galerisi, Ahmet Taner Kýþlalý Mah. 
Eston I Sitesi 2855.sok.D Blok 1-2 Çayyolu (son durak)

Ümitköy Mahallesi (Yaþamkent,Türkkonut)
Tarih : 8 Nisan 2011 Cuma      Saat :18.30
Yer : Elele Sanat Galerisi, Ahmet Taner Kýþlalý Mah. 
Eston I Sitesi 2855.sok.D Blok 1-2 Çayyolu (son durak)

Birlik-Kýrk konaklar-Sancak Mahalleleri
Tarih : 29 Nisan 2011 Cuma     Saat :18.30
Yer : Daha sonra bilgilendirilecektir.

Kendi mahallelerinde toplantý yapmak isteyen 
üyelerimiz Þubemiz ile iletiþime geçebilirler.

Semt Temsilciliði Toplantýlarý
Devam Ediyor

Ankara'da Hasanoðlan Çalýþma Grubunun baþlattýðý, 
Köy Enstitüleri'ni ve Hasanoðlan'da iki yýla yakýn bir 
süredir büyük özverilerle yapýlan çalýþmalarýný anlatan 
HASANOÐLAN ONURUMUZDUR belgeseli,  Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi, Yeni Kuþak Köy Enstitülüler 
Derneði Ankara Þubesi, Hasanoðlan Atatürk Öðretmen 
Okulu Mezunlarý Derneði, Ýnþaat Öühendisleri Odasý 
Ankara Þubesi, Ziraat Mühendisleri Odasý, Peyzaj 
Mimarlarý Odasý, Yapý-Der, öðrenci gruplarý, demokratik 
kitle örgütleri ve diðer meslek odalarýnýn katký ve 
katýlýmlarýyla tamamlanarak tanýtýmý yapýldý. 

Belgesel gösterimi 24 Þubat Perþembe akþamý Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý'nýn Teoman Öztürk Salonu'nda 
gerçekleþtirildi. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi,  Hasanoðlan 
Atatürk Öðretmen Okulu Mezunlarý Derneði (HASDER), 
YAPIDER ve YKKED Ankara Þubesi adýna yapýlan 
konuþmalardan sonra salonu dolduran coþkulu kitle, 
belgeselin sunumunu duygulu anlar yaþayarak izledi. 

Hasanoðlan'ýn kuruluþunu, çalýþmalarýný, Türkiye 
üzerindeki etkilerini,  belgeler ve tanýklarýyla anlatan 
kýsmý, yakýn tarihin ve son iki yýlýn imececi çalýþmalarý, 
bu yerleþkenin korunmasý ve kurtarýlmasý için 
gösterilen çabalarý anlatan bölümü izledi.    

Ankara Sokak Sanatlarý Atölyesinin oyuncularý,  
toplantýnýn baþýndan sonuna kadar süren ''boyalý canlý 
heykel'' gösterileri ile geceyi renklendirdiler. 

Köy Enstitülü yakýnlarýnýn ve üniversite öðrencilerinin 
de katýldýklarý belgesel gösteriminin bitiminde, 
Ankara'da yaþayan Köy Enstitülü öðretmenler sahneye 
çaðrýldý ve kendilerine birer kýrmýzý karanfil verilerek 
topluca fotoðraflar çekildi. 

Toplantýnýn sonunda Gürsel Baðlan'ýn baðlamasý ile 
türküleri dinlendi.

Hasanoðlan Belgeseli
Ankara'yý Aydýnlattý
Adnan Zeytinci



6 ÞUBEMÝZDEN

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi mimarlýðýn doða 
ile kurduðu iliþkiyi sorgulamak üzere bir dizi söyleþi 
planladý. Bu söyleþilerin ilki þehir plancýsý ve 
permakültür tasarýmcýsý Ýlknur Urkun'la gerçekleþtirildi. 
“Permakültür: Doðayla Uyumlu Yaþam Tasarýmý” baþlýðý 
altýnda gerçekleþtirilen söyleþinin ana konusu doðayla 
uyumlu tasarýmlarda kullanýlabilecek permakültür 
ilkeleriydi.

Permakültür 1970'li yýllardan bu yana Bill Mollison ve 
David Holmgren tarafýndan ortaya atýlan ve doðayý 
gözlemleyerek, onun yöntemlerinin akýlcý bir biçimde 
kullanýlmasýna dayanan doðayla uyumlu yaþam 
tasarýmý yöntemidir. Ýngilizce permanent (kalýcý) ve 
agriculture (tarým) kelimelerinin birleþiminden 
oluþmaktadýr. Türkçeye “kalýcý tarým” olarak çevrilmiþ 
olan permakültür kavramý þüphesiz basit bir tarým 
yöntemi olmanýn ötesindedir. Permakültür insanýn doða 
ile uyum içinde yaþamasýný saðlayacak ve doðayý 
kendine örnek alan bir tasarým sistemidir. Bu sistem 
doðayý gözleme dayanan bir biçimde oluþturulmuþsa 
da, tarýmsal aktivitelerin ötesinde bir yaþam tasarýmý 
sunar. Bu tasarýmýn önemli bileþenleri de insanlarýn 
temel, mekânsal ve sosyal ihtiyaçlarý çerçevesinde 
þekillenir. 

Permakültür tasarýmcýsý Ýlknur Urkun'la gerçekleþtirilen 
söyleþide permakültürün kelime anlamýndan yola 
çýkarak, doðayla uyumlu tasarýmlarýn ne þekilde hayata 
geçirilebileceði konuþuldu. Katýlýmcýlarýn da olumlu 

katkýlarý ile zenginleþen söyleþide permakültür 
tasarýmlarýnda karþýlaþýlan zorluklara da deðinilerek, 
deneyim paylaþýmý da saðlandý. Permakültürün 
“Yeryüzüne Özen Gösterme”, “Ýnsanlara Özen 
Gösterme” ve “Nüfus ve Tüketime Sýnýr Getirme” etik 
ilkelerinden de bahseden Urkun Holgrem'in yaklaþýmýna 
deðinerek, permakültür tasarým ilkeleri hakkýnda bilgi 
verdi. Urkun ayrýca pasif solar sistemlerin permakültür 
ve doðayla uyumlu tasarým açýsýndan deðerlendir-
mesini yaparak, bazý örnekleri katýlýmcýlarla paylaþtý. 

Söyleþi öncesinde Bill Mollison'un çalýþmalarýný içeren 
ve permakültür uygulamalarý hakkýnda bilgi veren 
“Global  Gardener:In The Tropics”(Küresel  
Bahçývan:Tropiklerde) filmi de gösterildi. Filmin 
ardýndan baþlayan söyleþi de karþýlýklý soru, cevap ve 
yorumlarla zenginleþti. Kentte permakültür konusuna 
da deðinen Urkun'un söyleþisinin ardýndan katýlýmcýlara 
basitçe balkon ve pencere önlerinde yetiþtirebilecekleri 
tohumlar daðýtýldý.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin “Doða ve 
Mimarlýk” temasý ile düzenlediði söyleþilerin ikincisi 
ekolojik mimarlýk üzerine gerçekleþtirilecek. 

Ýlknur Urkun'la Permakültür Üzerine
Söyleþi: Permakültür: Doðayla Uyumlu Yaþam Tasarýmý 
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde bir Cezaevi'nin 
silinen tarihi anlatýldý

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin “ULUCANLAR 
CEZAEVÝ MÜZESÝ TOPLUMSAL BÝR DÜÞTÜ” temasý ile 
kurguladýðý söyleþilerin ilki “Ulucanlar Cezaevi, Kent 
Düþleri Yarýþmasý, Toplumsal Süreci” baþlýðý ile yapýldý. 
Ülke siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Ulucanlar 
Cezaevi'nin tarihçesi ve kent düþleri yarýþmasý ile 
baþlayan bir toplumsal kampanya sürecinin aþamalarý 
sürecin aktörlerinden olan mimar Tezcan Karakuþ 
Candan ve Ali Hakkan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý 
söyleþi Mimarlar Odasý'nda gerçekleþti.

Ulucanlar Cezaevi'nin dününü ve bugününü anlatýlan 
söyleþi de konuþmacýlar Ulucanlar Proje fikir 
yarýþmasýnýn öyküsünü de anlattýlar. Ulucanlar 
Cezaevi'nin müzeye dönüþtürülmesi için öncülük eden 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin bu süreçte verdiði 
mücadele aktarýldý. 

Fotoðraflar ile Ulucanlar

Ali Hakkan ve Tezcan Karakuþ Candan Cezaevi'nin 
restorasyon öncesi ve sonrasýn dair sunumlarýný 
fotoðraflar eþliðinde yaptýlar. Ali Hakkan Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi'nin bütün giriþimlerine raðmen 
restorasyon sürecinde ve restorasyon sonrasýnda 
mimarlarýn Cezaevi'ne girmesine izin verilmediðinin 
altýný çizerek, Ulucanlar'ýn son halini gösteren 
fotoðraflarýn Altýndað Belediyesi'nin cezaevi için 
hazýrlamýþ olduðu web sitesinde bulunduðunu 
vurguladý. Sunumlardan sonra Tezcan Karakuþ Candan 
Ulucanlar Cezaevi'nin boþaltýlmasýndan sonra Cezaevi 
dönüþmesi sürecine dair fikrin oluþumundan proje 
uygulamasýna kadar geçen sürecin öyküsünü anlattý. 
Restorasyon süreciyle birlikte Cezaevi'nin siyasal 
dokusunun bozularak Ulucanlar Cezaevi geçmiþinin 
gelecek kuþaklara taraflý aktaracak mekânsal 
müdahaleler yapýldýðýný, 1925 yýlýndaki yapý 
kompleksinin aslýna uygun olarak yapýldýðýnýn iddia 
edildiði ve siyasi yaþanmýþlýklarýn, mekâna 
yansýmalarýnýn siyasi bellekten silinmek istendiðine 
dikkat çekti. Silinen duvar yazýlarýný, boyanan hücreleri, 

yýkýlan yapýlarý, kaldýrýlan gözetleme kulelerini, yeniden 
yapýlan mutfak ve banyolarý eski ve yeni halindeki 
fotoðraflarla örnekleyen Karakuþ Candan “yapýlan 
çalýþmalar ile Ulucanlar Cezaevi, müze veya cezaevini 
deðil, geçmiþine ve yaþanmýþlýklarýna format çekilmiþ 
bir yapýyý andýrýyor” dedi. Mimar Ali Hakkan ise 
restorasyon adý altýnda bir tarihin bilinçli olarak yok 
edildiðine vurgu yaparak, gelinen noktadan ne kadar 
üzgün olduklarýný dile getirdi. 

Söyleþide Tezcan Karakuþ Candan, Ulucanlar 
Cezaevi'nin müzeye dönüþmesi sürecindeki toplumsal 
örgütlenmeyi ve emekleri dile getirmeyen Altýndað 
Belediyesi'nin kendisini sürecin baþ aktörü gibi basýnda 
lanse etmesini eleþtirerek, “Bir toplumsal mücadele 
süreci yok sayýlmaktadýr. Buna izin vermeyeceðiz” dedi. 
Ulucanlar Cezaevinin ve yaþanmýþlýklarýn, gelecek 
kuþaklara doðru aktarýlmasý için, söyleþiler, sözlü tarih, 
etkinlikler, görsel ve belgesel çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný 
da belirten Hakkan ve Candan ikilisi, TMMOB Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi'nde Ulucanlar Cezaevi 
Çalýþmalarýný, Ali Atakan ve Hazeli Akgöl'le birlikte 
koordine etmektedirler.

ULUCANLAR CEZAEVÝ MÜZESÝ TOPLUMSAL BÝR 
DÜÞTÜ 2 

ULUCANLAR CEZAEVÝ MÜZESÝ TOPLUMSAL BÝR DÜÞTÜ 
söyleþilerinin ikincisi, cezaevlerinin tarihçesi üzerine 
Esin Boyacýoðlu ile gerçekleþtirildi. 23 Þubat 2011 
tarihinde Mimarlar Odasý Toplantý Salonunda 
gerçekleþtirilen söyleþinin baþlýðý “Cezaevlerinin 
Tarihçesi” idi. Toplumsal suç ve suçun cezalandýrýlmasý 
kavramlarýndan yola çýkarak, dünyada farklý 
yerlerindeki cezaevlerinin tarihçesini aktaran 
Boyacýoðlu, cezalandýrma yöntemlerinin geliþimine ve 
bu baðlamda oluþturulan cezaevlerinin fiziki koþullarýna 
deðindi. Boyacýoðlu güç ve iktidar kavramlarýndan yola 
çýkarak cezaevi mekânlarýnýn deðerlendirilmesini yaptý.

“ULUCANLAR CEZAEVÝ TOPLUMSAL BÝR DÜÞTÜ” 
söyleþilerinin üçüncüsünün Ulucanlar Merkez Kapalý 
cezaevi restorasyon projelerini hazýrlayan proje 
müellifleri ile yapýlmasý planlanmaktadýr. 

“Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Toplumsal Bir Düþtü”
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TMMOB Mimarlar Odasý Ýþyeri  Temsi lc i l ið i  
Yönetmeliðinin 3. maddesinde belirtilen esaslar 
kapsamýnda, Ýþyeri Temsilcilikleri Eþgüdüm Komitesi 
(ÝTEK) seçimli toplantýsý 29 Ocak 2011 tarihinde 
Ankara'da yapýldý.

Ankara, Ýstanbul, Trabzon, Muðla, Samsun, Konya, 
Adana, Diyarbakýr, Van, Gaziantep, Antalya 
Þubelerinden otuzüç iþyeri temsilcisi üyemizin 
katýlýmýyla gerçekleþtirilen Ýþyeri Temsilcilikleri 
Eþgüdüm Komitesi seçimli toplantýsýnda, daha önceki 
dönemlerde ÝTEK ça l ý þmalar ý  kapsamýnda   
gerçekleþtirilen;

-“Ýþyeri Temsilcileri Buluþmalarý”, 

-“Kamuda ve Özel Sektörde Çalýþan Ücretli Mimarlar 
Kurultayý-I”, 

-“MEK-V Kamuda Mimarlýk Hizmetleri Atölyesi” 
hakkýnda bilgi verildi. 

Bu bilgilendirmeden sonra Þubelerin Ýþyeri Temsilcileri, 
yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirmeler ve 
önerilerde bulunarak þubelerinde ve görevli olduklarý 
kurumlarda yürüttükleri çalýþmalar ve sorunlar 
hakkýnda bilgi aktardý.

Bu kapsamda belirlenecek olan 42. Dönem Ýþyeri 
Temsilcileri Eþgüdüm Komitesi'nin çalýþma programý ve 
yöntemi üzerine önerilerde bulunuldu.

Daha sonra seçimlere geçilerek 42. Dönem Ýþyeri 
Temsilcileri Eþgüdüm Komitesi'nde yer alacak 7 asil ve 7 
yedek üye oy birliðiyle aþaðýdaki þekilde belirlendi.

Ýþyeri Temsilcileri Eþgüdüm Komitesi (ÝTEK)
Seçimli Toplantýsý Ankara'da yapýldý

42. Dönem ÝTEK üyeleri:     

               

ASÝL 

Belma Yaman (Ankara) 

Didem Ýkbal Dede (Trabzon)

Ýlknur Kara (Antalya)

Melike Özer (Muðla) 

Oya Bakacak (Ýstanbul)

Songül Yürek Türkmen (Adana)

Tuncay Gürpýnarlý (Ýstanbul) 

YEDEK

Baþak Güneþ (Antalya) 

Burak Kaðan Yýlmazsoy (Ýstanbul)

Figen Ortak (Adana)

Mehmet Ayvat (Ankara) 

Nuray Çaykara (Samsun)

Serdar Hüseyin Arýcan (Konya)

Sevgi Aydýnoðlu (Van)                                         
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29 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da yapýlan TMMOB 
Mimarlar Odasý Ýþyeri Temsilcilikleri Eþgüdüm Komitesi 
Seçim Toplantýsý'na katýlan iþyeri temsilcileri, ülke 
gündeminde öne çýkan güncel konulara iliþkin aþaðýdaki 
bildiriyi kamuoyuyla paylaþmaktadýr:

KAMUNUN TASFÝYE  SÜRECÝ  HIZLANIYOR,  
SÝYASAL KULLUK VE KADROLAÞMANIN ÖNÜ AÇILMAK 
ÝSTENÝYOR!

Yasama süreci birbiri ardýna kamunun tasfiye sürecini 
hýzlandýran yasal deðiþikliklerle uðraþýyor. Bu anlamda, 
“Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 
Kanun Tasarýsý” ve “Ýller Bankasý'nýn ÝLBANK AÞ 
Olmasýna Dair Kanun” bu deðiþikliklerin güncel olanlarý.

“Ýller Bankasý'nýn ÝLBANK AÞ Olmasýna Dair Kanun”un 
kabul edilmesi ile dünya ölçeðinde tek ve özgün bir 
deneyim olan, Cumhuriyet döneminin önemli 
kurumlarýndan birisi daha yok edilmiþtir. Ayrýca 
çalýþanlar açýsýndan bu deðiþim süreci bir gelecek 
belirsizliði anlamýna geliyor. Çalýþanlar, iþ güvenliði, 
ücretler ve özlük haklarý açýsýndan hak kayýplarýyla karþý 
karþýya kalacaklardýr.

Tasfiye sürecini daha da derinleþtiren torba yasa 
içerisinde yer alan “Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik 
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý” ile de tasarý 
gerekçesinde yer alan “memur sendikalarý, sivil toplum 
kuruluþlarý ve çalýþanlarýn makul ve uygun görülen 
isteklerini karþýlamak” deðil, küresel kapitalizmin neo-
liberal politikalarý ile belirlenen noktaya ulaþmak 
olduðunu söylemeliyiz. Tasarýnýn hedefi “sosyal devleti” 
deðil “düzenleyici devleti” destekleyen bir bürokratik 
yapýnýn oluþturulmasýdýr. Tasarý halen TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüþülmektedir.

Hükümet, devlet memurlarýna iliþkin düzenlemelerde 
deðiþiklik yapýlmasý düþüncesini 2004, 2005, 2006 
yýllarýnda da hazýrladýðý kanun taslaklarý ile göstermiþ, 
fakat bu giriþimler sonuçsuz kalmýþtýr.

Medyanýn ve hükümetin eksik ve hatalý bilgilendirmeleri, 

yönlendirmeleri sonucunda “Devlet Memurlarý 
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 
Tasarýsý”nýn, devlet memurlarýnýn ve kamu hizmetinden 
yararlananlarýn talepleri ile ortaya çýktýðý, devlet 
memurlarýnýn özlük haklarýnda iyileþtirmelerin yapýldýðý 
izlenimi yaratýlmýþtýr. Oysa, bu Kanun Tasarýsý ile 
amaçlanan, kamu hizmetini ve kamuda çalýþma 
sistematiðini bütünü itibariyle deðiþtirmek ve sistemi 
özel sektör mantýðýna çevirmektir. 

Tasarýda yer alan hükümlerle üst kademe yöneticilik 
makamlarý siyasal kadrolarýn ve özel sektörün iþ 
alanlarý haline dönüþtürülmektedir. Ýktidarýn emrinde, 
emir-komuta makamlarýnda kamu kaynaklarýna yön 
veren ve bütün bir yönetim sistemini ve personelini 
yönlendir ip deðerlendiren kadrolar o larak 
çalýþacaklardýr. Personelin iþ güvencelerinden yoksun 
olduðu, bir yandan disiplin, bir yandan da sübjektif 
kriterlerle “takdire” dayalý ödüllendirme esaslý 
performans deðerlendirme sistemine tabi tutulacaðý 
düþünüldüðünde, bu uygulamanýn politika belirleme ile 
sýnýrlý kalmayacaðý da anlaþýlmaktadýr.

Bu noktada Anayasada “Çalýþma Hakký ve Ödevinin” 
“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ana baþlýðý 
altýnda “Kamu Hizmetlerine Girme Hakký”nýn ise 
“Siyasal Haklar ve Ödevler” içerisinde sayýldýðýnýn 
hatýrlatýlmasýnda fayda bulunmaktadýr. Bu ayrýmýn 
temel felsefesini kamu adýna karar verenlerin siyasal 
iktidarýn baskýlarýnýn yanýnda farklý çýkar gruplarýna 
karþý da kamu adýna korunmasý gerekliliðinde 
aranmalýdýr. Bu niteliði ile kamu hizmetine girme siyasal 
bir öz taþýmaktadýr. Tasarý getirdiði hükümlerle kamu 
hizmetini ve bu hizmeti görenleri kamu adýna koruma 
anlayýþýndan vazgeçildiðini de iþaret etmektedir.

Ayrýca tasarý, danýþma, görüþme, tartýþma, direnme 
yollarýný kapatarak siyasal iktidarýn vurucu aleti haline 
gelmiþ bir yönetim anlayýþýný pekiþtirmektedir.

Bu nedenlerle, emek örgütleri ve TMMOB'nin 
ortaklýðýnda söz konusu tasarýya karþý mücadelenin, 
daha etkin bir biçimde yapýlmasý için tüm çalýþanlarý 
dayanýþmaya çaðýrýyoruz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ýþyeri Temsilcilikleri
Eþgüdüm Komitesi (ÝTEK) 42. Dönem
Seçim Toplantýsý Sonuç Bildirisi
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Eskiþehir Tarihine Yolculuk

Eskiþehir Tarihine Yolculuk Gezi Programý

07.30 Ankara Tren Garý Buluþma 

08.00  Ankara'dan Hýzlý Tren ile Hareket

09.30  Eskiþehir'e varýþ

09.45  Otobüsle Kent Park'a Hareket

10.15  Kent Park'ta Geç Kahvaltý

11.00  Kent Park gezisi

11.30  Odun Pazarýna Hareket

11.45  Tarihi Odunpazarý gezisi
(Beyler Sokaðý, Altýhan Çarþýsý, Hafýz Ahmet 
Efendi Konaðý, Cam Sanatlarý Müzesi)

13.45  Öðle Yemeði 

14.30  Eskiþehir Kent Merkezi Gezisi 
(Hamam Yolu, Sýcak Sular Bölgesi, Köprübaþý, 
Porsuk Nehri'nde Botla Gezinti, Doktorlar Caddesi, 
Haller Gençlik Merkezi)

18.30  Haller Gençlik Merkezi'nden Tren Garýna 
Yürüyüþ

19.00  YHT ile Ankara'ya hareket

20.30  Ankara'ya Varýþ

Kültür MBÇK kapsamýnda düzenlenen teknik ve kültürel gezi programý Eskiþehir Tarihi ile devam ediyor. Esin 
Bölükbaþ rehberliðinde düzenlenen geziye katýlým 40 kiþiyle sýnýrlý. “Eskiþehir Tarihine Yolculuk” Gezisine katýlmak 
isteyen üyelerimizin Þubemizle temasa geçmesi gerekmektedir.
 
ÝLETÝÞÝM: 417 16 45  / 2  Zeynep Yýldýz  
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A-YARIÞMANIN KONUSU VE AMACI: 

Okul öncesi ve ilköðretim okullarýndaki çocuklara 
yönelik yürütülen “Çocuk ve Mimarlýk” çalýþmalarý 
kapsamýnda, çocuk kitaplarýnda mimarlýk, kent, 
çevre, kültürel mirasýn çocuklarýn anlayacaðý 
dilde öykü ve masallarla anlatýlmasý amacýyla 
düzenlenen “Kentimi Okuyorum” çocuk kitaplarý 
yarýþmasýnýn ikincisi “oyun” temalý olarak 
gerçekleþecektir. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara 

Þubesi tarafýndan  “3–6 ve 7–12” yaþ grubu hedef 
kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu 
yarýþmada;

-Çocuklarýn yaþadýklarý çevreye kente ve 
mimarlýða karþý duyarlýlýklarýnýn çocuk yaþta 
oluþturulmasý, 

-Çocuklarýn kitap okumaya karþý ilgilerinin 
arttýrýlmasý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi
“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2
TEMA: “OYUN”
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-Oyun kavramýnýn ve mekânlarýnýn konu edilmesi,
amaçlanmaktadýr.

B- YARIÞMAYA KATILMA ESASLARI VE BÝÇÝMÝ: 

Yarýþma tek kademeli olarak düzenlenmiþ olup 
herkese açýktýr. 

Yarýþmaya katýlým ücretsizdir. 

Yarýþmaya katýlým  için aþaðýdaki bilgi ve belgelerin 
saðlanmasý gerekmektedir.

-Yarýþmaya katýlanlarýn http:// www.archildworld.org 
adresi üzerinden, kayýt yaptýran yarýþmacý adayýnýn; adý, 
soyadý, açýk adresi, TC Kimlik numarasý, telefon ve faks 
numaralarý, e-posta adresi veya yarýþmaya bir ekip 
olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adý, soyadý, 
açýk adresi, telefon faks numaralarý, e-posta adresi 
bilgilerinin olduðu katýlým formlarýný doldurmuþ olmalarý 
gerekmektedir. 

-Yarýþmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin 
içerisinden bir kiþinin katýlým formunu doldurmasý 
yeterlidir

C- YARIÞMA TAKVÝMÝ VE ESERLERÝN TESLÝMÝ :

1-Yarýþma Takvimi

Yarýþmanýn ilaný : 28 Þubat 2011 

Eserlerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne 
ulaþmasý veya teslimi için son tarih: 9 Eylül 2011

(saat 18.30'a kadar)

Kazananlarýn açýklanmasý: 26 Eylül 2011

Eserlerin sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni: 30 
Eylül 2011

2-Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Þartlarý:

-Eserlerin,  kimlik zarflarýnýn en geç 9 Eylül 2011 Cuma 
günü saat 18.30'a kadar TMMOB Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesi'nin aþaðýdaki adresine ulaþmýþ olmasý 
gerekmektedir: 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yeniþehir, ANKARA

D-YARIÞMACILARA SAÐLANAN VERÝLER:

Yarýþmacýlara TMMOB Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesi Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarýna yönelik 
bilgi ve belgelere web sayfamýz üzerinden 
ulaþabilirler.

E-YARIÞMACILARDAN ÝSTENENLER, KÝMLÝK 
ZARFI, AMBALAJ ve YARIÞMA DIÞI BIRAKILMA 
ve GÝZLÝLÝK:

1-Ýstenenler:

1) Yarýþmaya katýlan yapýtlarda, ana tema çocuk 
mimarlýk, kent, çevre ve kültürel miras  çerçevesinde 
“oyun” olacaktýr.

2) Yapýtlar 3- 6 yaþ grubu için en çok 16 sayfa olacaktýr. 
7–12 yaþ grubuna yönelik en çok 200 sayfa olacaktýr.

3) 3-6 yaþ grubuna yönelik yapýtlar sayfa düzeninde 
teslim edilecektir. Her sayfada metin ve metnin 
içeriðine uygun resim ya da resmin tanýmlanmasý da 
yer alacaktýr. 

4) Yapýtlarýn daha önce yayýmlanmamýþ olmasý 
gerekmektedir.

5) Yarýþmaya gönderilecek yapýtlar CD ortamýnda ve 7 
adet çýktý olarak teslim edilecektir. Metinler bilgisayarda 
12 punto çift aralýklý boyutta yazýlmýþ olmasý 
gerekmektedir. Kitapta kullanýlacak görsel malzemeler 
ise kýsa kenarý en az 20cm, 300 dpi çözünürlükte jpeg 
ya da tiff formatýnda olmalýdýr.

7) Yarýþmaya en çok iki eser gönderilebilir. 

2-Kimlik Zarfý:

Yarýþmacýlar; projenin teslim edildiði ambalajýn 
içine, proje ile ayný rumuzu taþýyan, kategorisi 
belirtilmiþ ve üzerinde “Kentimi Okuyorum Çocuk 

ÞUBEMÝZDEN
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Kitabý Yarýþmasý 2 - Kimlik Zarfý” yazýlý bir zarf 
koyacaklardýr.

-Yarýþmaya katýlan kiþinin, yarýþmaya ekip olarak 
katýlýnmasý durumunda da ekip liderinin ve tüm ekip 
elemanlarýnýn tam ve açýk kimlikleri ve yazýþma 
adresleri iki kopya olarak düz bir kâðýda yazýlacak, 
bunlar içini göstermeyen bir zarfa konulacaktýr. 

3-Ambalaj:

Ambalajlarýn üzerinde; eser ile ayný rumuz kullanýlýp, 

“Kentimi Okuyorum ” çocuk kitaplarý yarýþmasý 2 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
Konur Sokak 4/3  06650 Yeniþehir, ANKARA” 
adresi yazýlacaktýr.

4-Yarýþma Dýþý Býrakýlma:

a- Eserin, CD-ROM'un, ambalajýn veya kimlik zarfýnýn 
herhangi bir yerinde yapýtýn sahibini belirten iþaret 
bulunmasý

b- Kimlik zarfýnýn veya içeriðinin eksik olmasý
c- Rumuzda eksiklik veya yanlýþlýk yapýlmasý 

F – Gizlilik:  

Yarýþmanýn tüm aþamalarýnda katýlanlarýn 
kimliði, gerek eserlerin teslimi gerekse 
deðerlendirilmesi sýrasýnda gizli tutulacaktýr.

-Yarýþmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapýt, kimlik 

zarfý, CD ROM, proje ambalajý) KÝMLÝKLER GÝZLÝ 
olacaktýr. 

-Her eserde bir RUMUZ olacaktýr. Rumuz, 2 cm. 
yüksekliðinde iki harf ve dört sayýdan oluþacak ve 
teslim edilen bütün belgelerin (eserin, CD-ROM'un, 
kimlik zarflarýnýn, ambalajýn) sol üst köþesine 
yazýlacaktýr. 

-Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafýndan 
teslim alýnan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar 
raportörler tarafýndan kapatýlacak ve rumuzun yerine 
bir sýra numarasý konulacaktýr. Jüri projeleri sadece bu 
sýra numarasý ile tanýyacaktýr. 

G- SEÇÝCÝ KURUL VE RAPORTÖRLERÝN ÝSÝM VE 
KÝMLÝKLERÝ:

1.Seçici Kurul Üyeleri:

Cengiz Bektaþ, Mimar
Behiç Ak, Mimar, Yazar,
Atilla Þenkon, Mimar, Yazar
Gülten Dayýoðlu, Yazar 
Nuray Bayraktar, Mimar
2-Raportörler:
Pelin Özgümüþ, Mimar
Evrim Çýnar, Mimar
Sinem Yýldýrým, Mimar

H -ÖDÜLLER
1.Ödül                                3000 YTL
2.Ödül                                2000YTL
3.Ödül                                1500YTL       

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI “Kentimi 
Okuyorum” Çocuk Kitabý Yarýþmasý 2 sonuçlarý 26 
Eylül 2011 de açýklanacak. 

-Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarýþmaya 
katýlan  tüm  yarýþmacýlarýn  ödül töreni 30 Eylül 2011 
tarihinde gerçekleþecektir.

K - TELÝF HAKKI VE ESERLERÝN GERÝ VERÝLMESÝ

-Tüm eserlerin telif hakký müelliflere ait olacak, ancak 
yarýþmayý düzenleyen TMMOB Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek 
koþulu ile birlikte yayýnlama hakkýna sahip olacaktýr. 

-Yarýþmaya yollanan eserler, katýlýmcýlara geri 
verilmeyecektir. 

-Yarýþmaya katýlanlar bu koþullarý kabul ederler. 
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SÝSAG Grevi

Terörle Mücadele Kanunu maðduru çocuklar, yani 
kamuoyu tarafýndan hepimizin bildiði gibi taþ atan 
çocuklar… Bir çocuk neden taþ atar, ya da bir çocuk,  taþ 
attý diye onun sýrtýna ve yüreðine yüklenen kocaman 
aðýrlýklarý, soðuk demir parmaklýklarý, annelerinden 
babalarýndan kardeþlerinden uzak dört duvar arasýnda 
yaþamayý kaldýrabilir mi? Bir çocuk taþ attý diye onun 
çocukluðu unutulabilir mi?

Türkiye önümüzdeki yýllarda, gençliðini yaþayamayan 
bir kuþaktan sonra, çocukluðunu yaþayamayan bir 
kuþakla karþý karþýya kalacak… Çocuk yoksulluðu ve 
yoksunluðu giderek büyürken, çocuklara yaþlarýndan 
daha büyük misyonlar yüklenirken, çocuklarýn çocuk 
olduklarý unutuluyor... Sadece korunacak ve kollanacak 
bir birey olarak görülüyor neredeyse çocuk. Oysa bir 
birey doðduðu günden itibaren algýsý açýk; hesapsýz ve 
en saf þekilde veriyor tepkisini. Heyecanýný enerjisini, 
kontrolsüz kullanabiliyor zaman içerisinde. Ama bir þey 
anlatmaya çalýþýyor her davranýþý, o anlatým her zaman 
bildik yöntemlerle olamayabiliyor… Kimi zaman taþ 
atarak, kimi zaman evde koltuktan koltuða zýplayarak, 
kimi zaman, sokaklar arasýnda saklanarak, kimi 
zamanda, okul çantasýný yerlerde sürükleyerek 
taþýyarak, her gün verilen ödevlere, hazýrlanýlan 
sýnavlara tepki duyarak, yaþamý aðýr bir oyun oynar gibi 
algýlayýp, anlamaya ve katýlmaya çalýþýyorlar. 
Çocuklardan öðreneceðimiz, çocuklarla birlikte 
üreteceðimiz, çocuklar için üreteceðimiz çok þeyler var… 
Yeter ki yaþamý onlarla paylaþmaya baþlayalým, onlarýn 
da yaþama dair görüþlerini dikkate alalým…

Taþ üstüne Taþ Koymak Projesi, Terörle Mücadele 
Kanunu maðduru çocuklar yani 13, 14, ve 15 yaþýnda 
çocukluklarý çalýnan çocuklar için kurgulandý. 
Diyarbakýr'da “taþ attýðý” için, cezaevinde yatan, yaþlarý 
14 ile 18 yaþ aralýðýnda olan çocuk ve gençlerle birlikte 
Diyarbakýr Þubesi'yle Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. 
Onlar yaþamlarýnýn baharýnda cezaevi ile tanýþtýlar; 
Yürekleri anne sýcaklýðýna deðil, demir parmaklýklara 
dokundu…

Biz onlarýn yüreðine, onlarýn Diyarbakýrý'na dokunmaya 
gidiyoruz…

Çocukluklarý Çalýnanlar Ýçin: Taþ Üstüne Taþ Koyuyoruz
Tezcan Karakuþ Candan

ÞUBEMÝZDEN
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Teoman Öztürk

Çocuklarla taþýn kentsel ölçekteki anlamý üzerine bir dizi 
atölye çalýþmalarý yürüteceðiz. 3 gün sürecek 
çalýþmalarda, birlikte hayallerimizi besleyeceðiz 
birbirimizi anlayacaðýz üreteceðiz. 

 Yürütülecek Atölyeler :

· Benim Diyarbakýr'ým: Canlý Kent Performansý

Gençler düþledikleri Diyarbakýr kentinin yerleþimini, 
tartýþacaklar ve kendi bedenleri ile düþledikleri 
Diyarbakýr kentini oluþturacaklar. Bu çalýþmanýn amacý 
Diyarbakýr kentini oluþturan kültürlerin paylaþýlmasý, 
Diyarbakýr yerleþim planý üzerine görüþlerin açýða 
çýkartýlarak, çocuklarýn ve gençlerin gözüyle ihtiyaçlar 
üzerinden yeni bir yerleþim fikrinin açýða çýkartýlmasýdýr. 
Bu kapsamda çocuklar tarafýndan Diyarbakýr'da neleri 
paylaþmak istediklerine dair bir gezi rotasý çýkartýlacak. 

 · Taþ Ustalarý ile buluþma

Taþý malzeme olarak kullanan taþ ustalarýyla, çocuklarýn 
buluþmasý. Buluþmada, taþýn hikâyesinin dinlenmesi, 
özelliklerinin kavranmasý ilk aþamadýr. Çalýþma ile 
ustalarla çocuklarýn ve gençlerin buluþmasý saðlanacak, 
taþýn kent kimliðine, mimarlýða ve sosyal yaþama etkisi 
birlikte keþfedilecektir.

 · Diyarbakýr'a Dokunuyoruz

Atölye katýlýmcýsý çocuklarýn ve gençlerin rehberliðinde, 
Diyarbakýr'a dokunmak, Diyarbakýr'ý dinlemek, 
Diyarbakýr'ý keþfetmek amaçlanmýþtýr. Çocuklar ve 
gençler Proje'ye katýlan yetiþkinlere, koordinatör ve 
atölye yürütücülerine Diyarbakýr'ý anlatacak, canlý kent 
performansýnda “Benim Diyarbakýr'ým” üzerinden 
oluþturulacak rota ile kente ve sosyal yaþam alanlarýna 
dokunulacak ve Diyarbakýr keþfedilecektir. Bu keþif 
fotoðraf çekimi ve sözlü anlatýlar ile gerçekleþtirilecektir.

 · Taþ oyunlarý açýða çýkartýlacak

Diyarbakýr yöresinde, taþla oynanan oyunlarýn 
araþtýrmasýnýn yapýlarak kuþaklar arasý iletiþimin taþ 
oyunlarý üzerinden kurulmasý atölyesidir. Yapýlacak 
sözlü tarih çalýþmasý ile Diyarbakýr'da taþla oynanan 
oyunlarýn açýða çýkartýlmasý beklenmektedir.

· Taþlarýn Aný: Fotoðraf Hikâyeleri

Bu atölyede Diyarbakýr yöresinde taþýn deðiþik 
alanlarda kullanýmýna iliþkin mekânsal görüntülerin 
saptanmasý,  kent ve taþ iliþkisinin fotoðraflar 
üzerinden açýða çýkartýlmasý beklenmektedir. Bu 
çalýþma ile fotoðraf hikâyelerinin yazýlmasý 
hedeflenmektedir.

 · Þimdi Taþlar Barýþ için

Diyarbakýr'ýn geleneksel yapý malzemesi olan taþýn 
kullanýmý ile sanatsal objelerin üretilmesi atölyesidir. 
Çalýþma seçilen bir tema üzerinden gerçekleþtirilecek, 
çocuklardan “barýþ” temasýný taþ kullanarak ifade 
etmeleri istenecektir.

· Taþ Öyküleri 

Taþ ile ilgili öykü deneme vb. ürünlerin ortaya 
çýkartýlmasýnýn saðlanmasý hedeflenmektedir. Yapýlacak 
çalýþma ile taþýn yaþamsal önemine, günlük hayatta 
kullanýmýna iliþkin senaryolarýn yazýlmasý saðlanacaktýr.

 Üç gün süresince, mimarlar, psikologlar, sanatçýlar, 
sosyal hizmet uzmanlarý yazarlar ve sanatçýlarla 
birlikte, çocukluða dokunulan, çocuklarýn gençlerin, 
yaþama ve kente dair beklentilerini açýða çýkartacak, 
hiçbir þeyin kendi sosyolojik ve ekonomik sürecinden 
kopartýlmadan ele alýnmasýna dikkat çekecek, bir 
çalýþma ile gençlerin, çocuklarýn ve bizim 
beklentilerimizin, hayallerimizin üretime dönüþmesini 
yaþayacaðýz.

Farklý dil, kültür ve farklý yaþam koþullarýna sahip olan 
gençlerle ve çocuklarla kent kültürü, mimarlýk kültürü 
üzerinden bir kentsel bütünleþme projesi olan 
atölyelerle, onlarýn çocukluklarýný unutanlara karþý, taþ 
üstüne taþ koyacaðýz; birlikte üç gün çocuk olacaðýz… 
Taþ oyunlarý oynayacaðýz…



16 ÞUBEMÝZDEN

Mimarlar Odasý'nýn, Mimar Sinan anýsýna düzenlediði 
Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri kapsamýnda verilen 
en büyük ödül, tüm meslek hayatý boyunca verdiði 
eserleri ve mimarlýða geçen hizmetleri nedeniyle bir 
mimara veya ortak çalýþan mimarlara verilen “Sinan 
Ödülü”dür. Mimarlar Odasý 2008 yýlýnda, Sinan Ödülü 
alan deðerli mimar/larýn üretimlerini derlemek ve 
mimarlýk kamuoyuna sunmak amacýyla SÝNAN ÖDÜLLÜ 
MÝMARLAR PROGRAMI'ný düzenlemeye baþladý. 
Program, bu kapsamda mimarýn etkinliðinin ve 
üretimlerinin deðerlendirildiði bir panel, üretimlerinden 
oluþan bir sergi ve tümünü kapsayan bir kitabýn 
yayýmlanmasýný kapsýyor. 

2008–2010 döneminde Ziya Tanalý için düzenlenen 
program, 2010-2012 döneminde, 2010 yýlý Sinan Ödülü 
sahibi Mehmet Konuralp için düzenleniyor. Seçici Kurul, 
Konuralp'i þu sözlerle gündeme taþýdý:

“Meslek yaþamýnýn ilk yýllarýndan baþlayarak 
gerçekleþtirdiði nitelikli ve özgün yapýlarý ile mimarlýk 
ortamýmýzda haklý ve saygýn bir yer edinmesi; özgün 
yapýlarýyla uluslararasý mimarlýk ortamýnda ülkemizi 
temsil etmesi; hemen hemen tüm yapýlarý geniþ ölçüde 
yayýmlanan ve yapýlarý, mesleki konuþmalarý, yazýlarý ve 
uygulamalarýnda aradýðý yüksek kaliteden taviz 
vermeyen kiþiliði ile kendisinden sonra gelen kuþaklara 
örnek olmasý nedeniyle…”

2 Nisan 2011 tarihinde, MSGSÜ Sedad Hakký Eldem 
Oditoryumu'nda düzenlenecek panelin ardýndan 
açýlacak sergi, 2 – 19 Nisan 2011 tarihleri arasýnda, 
Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi Sergi 
Salonu'nda izleyicisi ile buluþacak. Sergi daha sonra 
Türkiye kentlerinde belirlenen program dahilinde 
açýlacak.

Sergi:
Yer      : Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi, 
Sergi Salonu, Karaköy, ÝSTANBUL 
Tarih   : 2 -19 Nisan 2011
Açýlýþ   : 2 Nisan 2011, Cumartesi, 19.00

Panel:
Yer      : MSGSÜ Sedad Hakký Eldem Oditoryumu, 
Fýndýklý, ÝSTANBUL 
Tarih   : 2 Nisan 2011, Cumartesi, 14.00–18.30

Panel Yürütücüsü: DOÐAN TEKELÝ

Uluslararasý Baðlamda Mehmet Konuralp
JOHN WINTER                      

Mehmet Konuralp Mimarlýðý Üzerine Gözlemler
DOÐAN KUBAN                   

Türkiye Mimarlýðý Baðlamýnda Konuralp
AFÝFE BATUR           

Konuralp Mimarlýðýnda Teknoloji ve Kent
GÜNKUT AKIN                     

Rol Modeli Olarak Mehmet Konuralp
HAN TÜMERTEKÝN              

Tasarýmdan Söyleme Konuralp Mimarlýðý 
ELÂ GÜNGÖREN                 

Konuralp Tanýklýðý, Kýrk Yýl
BEHRUZ ÇÝNÝCÝ                   

Söz MEHMET KONURALP'te

Bilgi için: 
Program Koordinatörü: N. Müge Cengizkan
www.mo.org.tr

Sinan Ödüllü Mimarlar Programý. 2010–2012:
MEHMET KONURALP MÝMARLIÐI
2-19 Nisan 2011 



Çalýþma Grubu: Remzi Altunpolat, Gülüstan Aydoðdu, 
Esin Bölükbaþ, Helin Bülbül, Damla Gülmez, Sinem 
Yýldýrým. 

Çaðrý Metni
 
Mekânýn toplumsal süreçlerden ve beþeri pratiklerden 
baðýmsýz ele alýnamayacak bir olgu olmasý onun 
toplumsal cinsiyet temelinde yeniden düþünülmesini ve 
tanýmlanýlmasýný zorunlu kýlar. 

Hâkim toplumsal cinsiyet rejiminin yön verdiði cinsiyet 
rollerinin yeniden üretiminde mekânsal ayrýþmalar ve 
mekânla iliþkiler temel bir öneme sahiptir. Diðer 
taraftan mekân sadece toplumsal cinsiyet iliþkilerinin 
yapýlandýrýlmasýna hizmet etmekle kalmaz, ayný 
zamanda söz konusu iliþkiler tarafýndan belirlenir. Bu 
çerçevede mekânýn, toplumsal cinsiyet rejiminin ve 
toplumsal cinsiyet rollerinin birbirlerini nasýl 
þekillendirdiklerini, bir baþka deyiþle mekân ile cinsiyet 
hallerinin iliþkiselliðini bütünlüklü bir perspektiften 
ortaya koymak amacýyla yola çýkmýþ bulunuyoruz. 
Farklý cinsel kimliklerin mekânla iliþkilerindeki fiziksel, 
simgesel, sosyo-ekonomik ve siyasal özgüllükleri ortaya 
koymaya çalýþacak; toplumsal cinsiyet asimetrisinin 
mekânsal ve iletiþimsel toplumsallaþmada, kent 

mekânlarýnýn kullanýmýnda, sahip olunan mekânsal 
kolaylýklar ve fýrsatlarýn yaný sýra karþýlaþýlan sorunlar 
ile güçlüklerde, mekân politikasý baðlamýndaki ihtiyaç 
ve taleplerde kendini nasýl gösterdiðini tartýþmaya 
açacaðýz. Hâkim cinsiyet rejiminin ikincilleþtirdiði, yok 
saydýðý, görünmez kýldýðý kadýnlarýn ve farklý cinsel 
kimliklerin mücadele zemini olarak mekânýn nasýl 
dönüþtürülebileceðini, ne türden karþýlaþmalarla 
dayanýþma pratikleri ve birbirimize kudret verdiðimiz 
kamusallýklar inþa edebileceðimizi hep birlikte masaya 
yatýracaðýz. 
 Program:
 
5 Mart 2011, Cumartesi

10:00-13:00
1.OTURUM : “Toplumsal Cinsiyet ve Kent”
Oturum Baþkaný: Serpil Sancar
Konuþmacýlar:
Berrin Yanýkkaya 
“Þehirde Kaybol(AMA)mak ya da Kadýn Olmak”
Asuman Türkün
“Yeni Kent Politikalarý ve Kadýnlarýn Konumu”
Levent Þentürk
“Eril Kent: Bir Mimarlýk Atölyesi için Konu Baþlýklarý”

13:00-14:00
Öðle Arasý

14:00-17:00
2.OTURUM : “Cinsiyet ve Mekan”
Oturum Baþkaný: Ali Erol
Konuþmacýlar:
Gülsüm Baydar
“Cinsiyetsiz Mekânlar / Mekânsýz Cinsiyetler”
Aksu Bora
“Bir Hafýza Mekâný Olarak Ev”
Elif Ekin Akþit
“Cinsiyetlendirilmiþ Kamusal Alan Tanýmlarý ve Ötesi: 
Hamamlar, Parklar vs...”
Doðu Durgun
“Bir Arzu Coðrafyasý Olarak Þehir ve Erkek 
Eþcinseller Arasý Ýletiþim”

Yer: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rüþtü Özal Salonu ( 
Necatibey Caddesi No:57 / Kýzýlay)

PANEL:
Kent ve Mekân Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartýþmalarý

2517
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Kaos GL tarafýndan her yýl 17 Mayýs Haftasýnda organize 
edilen Homofobi Karþýtý Buluþma'nýn altýncýsýnýn 
merkezi etkinlikleri, 1-22 Mayýs 2011 tarihlerinde 
Ankara'da gerçekleþecek. Cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliði ayrýmcýlýðýna karþý mücadele yürüten Kaos GL, 
Buluþma'yý, homofobi ve transfobiye karþý örgütlüyor.

Homofobi Karþýtý Buluþma'nýn altýncýsýný 
düzenleyecek olan Kaos GL Derneði, ayrýmcýlýða 
karþý Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel 
(LGBT) bireylerin insan haklarýnýn geliþtirilmesi için 
mücadele ediyor.

Kaos GL, Buluþma'yý Neden Örgütlüyor? 

Buluþmanýn koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'lý 
yýllarýn baþýndan beri ayrýmcýlýða karþý LGBT bireylerin 
insan haklarýnýn geliþtirilmesi yönünde etkinlikler 
düzenliyor.

2005 senesinde “Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel 
Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði” adýyla yasal bir 
derneðe dönüþerek LGBT haklarý için çalýþmalarýna ve 
mücadeleye devam ediyor. Homofobi ve Transfobiye 
Karþý Buluþma ile Türkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans (LGBT) bireylere yönelik ayrýmcýlýðýn 
tartýþýlmasýna ve görünürlüðünün saðlanmasýna zemin 
yaratmayý amaçlýyor.

LGBT bireylerin ve heteroseksüellerin birlikte 
özgürleþeceði bir dünyaya dair düþüncelerin 
paylaþýlmasýný ve tartýþýlmasýný istiyor. Homofobi Karþýtý 
Buluþma ile LGBT topluluðunun örgütlenme ve ifade 
hürriyetinin geliþmesi ve ayrýmcýlýða uðramamasý 
yönündeki çalýþmalar yayýlýyor. Kaos GL, diðer 
þehirlerdeki LGBT bireylerin kendi örgütlerini 
oluþturabilmeleri için dayanýþma gösteriyor. LGBT 
bireylerin insan haklarýnýn görünürlüðünü saðlamak için 
çalýþýyor. Bunun için de kadýn örgütlerinden insan 
haklarý örgütlerine, ulusal ve uluslararasý pek çok 
kurum ve kuruluþla homofobiye karþý ortak çalýþmalar 
yürütüyor. 

Tüm bu ortak çalýþmalar ve ayrýmcýlýða karþý 
mücadelede örülen aðlarýn sonucunda Uluslararasý 
Homofobi Karþýtý Buluþma diðer þehirlere yayýlýyor.

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

Homofobi Karþýtlarýndan
Altýncý Buluþma

Ali Erol
Kaos GL

Ali Erol
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Homofobi Kimin Meselesi?

17 Mayýs Uluslararasý Homofobi Karþýtý Gün'ü, 
“Homofobi Karþýtý Buluþma” programýyla Türkiye'ye 
uyarlayan Kaos GL, “homofobi kimin meselesi?” 
sorusunu soruyor. Farklý ayrýmcýlýklar arasýnda 
baðlantýlar kurmaya çalýþýyor. Söz konusu ayrýmcýlýklara 
karþý mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri 
arasýnda yatay aðlar örmeyi hedefliyor.

Kaos GL, homofobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, 
ýrkçýlýk, militarizm arasýndaki baðlantýlara dikkat 
çekince, “homofobi kimin meselesi?” sorusu akademide 
ve sivil toplumun farklý kesimlerinde sahiplenildi. 
Böylece Homofobi Karþýtý Buluþma'yý kendi mücadele 
alanlarýna uyarlayarak, þehirlerinde ve kampüslerinde 
örgütlemek isteyen öðrenci topluluklarý ve sivil toplum 
örgütleri ortaya çýktý. Bu sayede LGBT bireylerin henüz 
görünür olamadýklarý þehir ve kampüslerde de homofobi 
meselesi tartýþýlabiliyor.

Neden 1 Mayýs'tan 17 Mayýs'a…

Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmalý 
þiarýndan hareket eden Kaos GL, 1 Mayýs'tan 17 Mayýs'a 
özgürlük mücadeleleri arasýnda köprüler kuruyor. 

1 Mayýs, Türkiye LGBT mücadelesi açýsýndan önemli bir 
dönüm noktasý. 2001'de Kaos GL Ankara'daki 
kutlamalara katýlarak ilk kez kamusal alana çýkmýþ; 
gökkuþaðý bayraklarý ve sloganlarýyla emek 
mücadelesiyle LGBT mücadelesinin ortaklýðýna iþaret 
etmiþti. Homofobiye Karþý Buluþma da özgürlük 
mücadelesinin bir parçasý olarak geliþiyor. Kaos GL, 
kurulacak bu köprü sayesinde, LGBT'lerin maruz kaldýðý 
saldýrý ve ayrýmcýlýklara karþý mücadelelerin 
birleþtirilmesini ve alanlarýn geniþletilmesini hedefliyor.

 Dünyadaki LGBT hareketinin ve hak mücadelesinin 
kurumsallaþmasý harekete yeni açýlýmlar getirdi. 
Bununla birlikte, yoðunlukla Batý'da olmak üzere 
kazanýlan çeþitli haklara raðmen homofobi ve transfobi 
hâlâ küresel ölçekte bir sorun teþkil ediyor. Homofobiye 
Karþý Uluslararasý Gün'ün (IDAHO) bu nedenlerle 
yeniden harekete geçmeye ve sokaða çýkmaya karar 
vermesi ile 1 Mayýs'tan 17 Mayýs'a Uluslararasý 
Homofobi Karþýtý Buluþma örtüþüyor.

Homofobiye Karþý Bölgesel Að

6. Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma, Bölgesel Að 

giriþimine de ev sahipliði yapacak. Homofobiye karþý 
mücadelede dayanýþma için Ortadoðu, Kafkasya ve 
Balkan Ülkeleri LGBT Aðý oluþturmayý planlayan Kaos 
GL, Bölgesel Að'ý örgütleme hazýrlýklarýna baþladý. 

Homofobiye Karþý Kampüs Buluþmalarý

Buluþmayý sahiplenen öðrenci topluluklarý ve 
akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Karþý Kampüs 
Buluþmalarý” her yýl daha fazla üniversite kampüsüne 
taþýnýyor. Homofobi Karþýtý Buluþma, 2006 yýlýnda ilk kez 
4 günlük bir salon etkinliði olarak baþlamýþtý. 2007 
yýlýnda merkez etkinliklere, baþkentin üç büyük 
üniversitesinde yapýlan “Homofobiye Karþý Kampüs 
Buluþmalarý” eklendi. 2011 yýlýnda ise en az 20 
kampüste buluþma planlanýyor.

Kaos GL Derneðinin koordinasyonu ile 6. Buluþma'nýn 
yerel etkinlikleri Trabzon, Samsun, Adana, Mersin, 
Kayseri, Edirne, Aydýn, Diyarbakýr, Van, Antalya, 
Eskiþehir, Denizli, Kars, Çanakkale, Ýzmir ve Ýstanbul'da 
yapýlacak. Ankara programý ise 1 Mayýs ile 22 Mayýs 
tarihleri arasýnda gerçekleþecek.

Homofobiye Karþý Gökkuþaðý

Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma'nýn beþincisi 
Judith Butler'in “Queer-Yoldaþlýðý” konferansý ile 
tamamlanmýþtý. Altýncý buluþma için yine konferanslar, 
atölyeler, söyleþiler, gösterimler, sergiler ve 
forumlardan oluþacak rengarenk bir program 
hazýrlanýyor.

Altýncý Buluþma programý kapsamýnda 15 Mayýs Vicdani 
Ret Günü, Homofobi Karþýtý Buluþma'ya dâhil olacak. 
Anti-Militarist Forum'un yaný sýra 15 Mayýs'ta, 
eþcinsellik ve askerlikle ilgili etkinlikler yapýlacak.  

Anti-Militarist Forum ile birlikte “LGBT'nin Yoksulluk 
Halleri”, “Anarko-Queer Forum”, “Mekânsal Forum” ve 
“Dinsel Forum” gibi baþlýklar Altýncý Buluþma'nýn 
programýnda öne çýkan temalar olacak.

Buluþmalarda daha önce homofobi ve ayrýmcýlýk 
çerçevesinde düzenlenen forumlardan bazýlarý: 
“Ruhsal Forum - Hastalýk'tan Ýdeoloji'ye Homofobi”, 
“Queer Forum”, “Homofobiye Karþý Mücadelede 
Uluslararasý Deneyimler”, “Lezbiyenler ve Biseksüel 
Kadýnlar Forumu”, “Medya-Ýletiþim Forumu”, “Trans 
Forum”, “Feminist Forum”, “Homofobiye Karþý Video 
Art”, “Homofobi Kýskacýndaki Beden: Erkeklik & 
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Kadýnlýk”, “Anayasa Forumu”, “AB Sürecinde Ýnsan 
Haklarý”, “Milliyetçilik, Nefret Salgýný ve Homofobi”, 
“LGBT Bireylere Yönelik Þiddet ve Ayrýmcýlýk”, “LGBT 
Bireylerin Ýnsan Haklarý ve Nefret Suçlarý”, 
“Eðitimde Cinsel Ayrýmcýlýða Karþý Forum”, “LGBT 
Mültecilerin Sorunlarý”, “Sýnýrlara Karþý Forum”, “Sol 
ve Homofobi Forumu”, “Gökkuþaðý Forumu”.

Mekânsal Forum

Kaos GL, Buluþma forumlarýndan biri olan Mekânsal 
Forumun öncelini “Kentsel Mekânlarýn Kurulumunda 
Heteroseksist Politikalar” atölyesi ile Mimarlýðýn Sosyal 
Forumu'nda düzenlemiþ, Forum Yürüyüþüne de 
“Eþcinsel Gettolar Deðil Kentin Tamamýný Ýstiyoruz!” 
pankartý ile katýlmýþtý.

“Kentsel Mekânlarýn Kurulumunda Heteroseksist 
Politikalar ve Uygulamalar” baþlýklý atölyenin çerçevesini 
þu sorular ile çizilmiþti: “Eþcinseller kentten nasýl 
dýþlanýyorlar ve sosyal hayattan nasýl kovuluyorlar? 
Dýþlanma pratikleri nasýl geliþiyor? Eþcinsellerin bu 
dýþlanma ve kovulmalar karþýsýnda tepkileri ve 

eþcinselliklerini kurma ve yaþama sürecine etkileri ne 
oluyor? Eþcinsel politika kovulma mekânlarýný nasýl 
etkiliyor? Dýþlanýlan mekânlara geri dönme hamleleri 
nasýl seyrediyor? “Eþcinsel Gettolar Deðil Kentin 
Tamamýný Ýstiyoruz!” ne demek?” Atölyenin amacý, 
“yeni bir kent için yan yana gelmeler ve yeni politikalar 
üretmenin gerekleri ve olanaklarý nasýl ve neler olabilir” 
þeklindeydi.

Homofobi ve Transfobi Karþýtý Yürüyüþ

Homofobi Karþýtý Buluþma, 1 Mayýs Yürüyüþü ile 
baþlayýp 17 Mayýs Yürüyüþü ile tamamlanýyor. 17 Mayýs 
Homofobi Karþýtý Gün nedeniyle düzenlenen yürüyüþ, 
Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen LGBT birey, örgüt ve 
homofobi karþýtlarýnca yapýlýyor. 6. Buluþma 
kapsamýnda, 22 Mayýs Pazar günü Ankara'da yapýlacak 
“Homofobi Karþýtý Yürüyüþ”, homofobi, transfobi ve 
nefrete karþý gökkuþaðý bayraðý altýnda olacak.

Buluþma için iletiþim: kaosgl@kaosgl.org 
www.kaosgl.org www.antihomofobi.org

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ
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21. yüzyýlda sanat ve tasarým süreci geliþen teknolojiler 
ve deðiþen ihtiyaçlar nedeni ile farklý bir biçim almaya 
baþlamýþtýr. Sanat ve tasarým eðitiminin bu 
farklýlaþmaya ne türden cevaplar verdiðinin irdelenmesi 
ve bu baðlamda eðitimin içeriðinin sorgulanmasý 
amacýyla düzenlenen sempozyum farklý disiplinleri bir 
araya getirerek önemli bir tartýþma açacak; 
ortak/ayrýþan sorunlarý ve ortak/ayrýþan çözümleri 
belirleyecek; eðitmenler, sanatçýlar ve tasarýmcýlar için 
önemli bir kaynak oluþturacaktýr. 

Sempozyumun Amacý: 

Sanat ve tasarým eðitiminde geçmiþteki verilerden elde 
edilen ölçütler, bugünkü þartlar, bugünden geleceðe 
yapýlacak kestirimler eðitimin içeriðini belirlemek 
durumundadýr. Bu açýdan sanat ve tasarým eðitiminde 
yeni alanlara, yeni tanýmlamalara, yeni araçlara ve yeni 
modellere ihtiyaç duyulduðu açýktýr. 

Sempozyumun amacý; sanat ve tasarým eðitiminin 
birbiriyle etkileþim sürecinde deðiþen paradigmalarla 
deðerlendirilmesi, düne iliþkin sonuçlarýn, bugüne iliþkin 
sorunlarýn ve çözüm önerilerinin, geleceðe iliþkin 
kest i r imler in tart ýþ ý lmasýd ýr.  Bu kapsamda 
sempozyumda sanat ve tasarým eðitimini disiplinler 
arasý bir anlayýþla ele almak, irdelemek ve incelemek 
amaçlanmaktadýr.

Sempozyumun Hedefleri:

Sempozyum, sanat ve tasarým eðitiminde geçmiþe ve 
bugüne dair sorunlarý ve çözümlemeleri irdelemek, 
geleceðe iliþkin yeni bakýþ açýlarý ortaya koymak 
hedefini taþýmaktadýr. Sanat ve tasarým eðitiminin 
birbirleriyle etkileþim sürecinde ortaya çýkan sorunlarýn 
ve olasý çözüm önerilerinin disiplinler arasý bir tartýþma 
ortamýnda deðerlendirilmesi; kültürel deðerler bütünü 
ve biliþim döneminin talepleri doðrultusunda geliþen 
yeni teknolojilerle biçimlenen yeni yöntemlerin ele 
alýnmasý sempozyumun ana hedeflerindendir.

Sempozyum, üniversiteler, kamu kuruluþlarý ve eðitim 
üzerine çalýþan enstitüler, müzeler ve benzer kurumlarýn 
sanat ve tasarým eðitimine yaklaþýmlarýný özetleyecektir. 
Bu baðlamda, sempozyumun aþaðýda yer alan Alan 
Baþlýklarý sanat ve tasarým eðitimine iliþkin tüm görsel, 
teorik ve uygulamalý bilim alanlarýný ve konularýný 
kapsamaktadýr.

Alan Baþlýklarý: 

Mimarlýk, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý, Peyzaj 
Mimarlýðý, Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi, 
Endüstri Ürünleri Tasarýmý, Endüstriyel Tasarým

Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Görsel 
Ýletiþim Tasarýmý, Grafik Tasarýmý, Ýletiþim ve Tasarýmý

Tekstil ve Moda Tasarýmý, Moda Tasarýmý, Tekstil 
Tasarýmý

Resim, Heykel, Seramik, Cam, Seramik ve Cam 
Tasarýmý, Baský Sanatlarý

 Geleneksel El Sanatlarý, Sanat Tarihi, Sanat Tarihi 
ve Müzecilik, Arkeoloji

Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Adnan TEPECÝK  (Baþkent Üniversitesi) 
Prof. Dr. Ayhan Azzem AYDINÖZ (Baþkent 

Üniversitesi)
Prof. Dr. Semiha AYDIN (Baþkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Can HERSEK (Baþkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Billur TEKKÖK  (Baþkent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR (Baþkent 

Üniversitesi)

SEMPOZYUM TAKVÝMÝ

19 Temmuz 2010 Bildiri özetlerinin son gönderilme 
tarihi 
20 Eylül 2010 Bildiri özetlerinin kabul sonuçlarýnýn 
duyurulma tarihi

22 Kasým 2010 Bildiri tam metinlerinin son 
gönderilme tarihi

27-28-29 Nisan 2011 1. Sanat ve Tasarým Eðitimi 
Sempozyumu: Dün, Bugün, Gelecek 

Adres: Baþkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarým 
ve Mimarlýk Fakültesi
Baðlýca Kampüsü, Baðlýca 06580 Ankara 
Telefon : (312) 2341010 /1544 
Faks  : (312) 2341152
Web :  
http://sanattasarimegitimi2011.baskent.edu.tr
E-posta :  sanattasarimegitimi2011@baskent.edu.tr

1. Sanat ve Tasarým Eðitimi Sempozyumu
Dün Bugün Gelecek 
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21. yüzyýlda sanat ve tasarým süreci, geliþen teknolojiler 
ve deðiþen ihtiyaçlar nedeni ile farklý bir biçim almaya 
baþlamýþtýr. Sanat ve tasarým eðitiminin bu 
farklýlaþmaya ne türden cevaplar verdiðinin irdelenmesi 
ve bu baðlamda eðitimin içeriðinin sorgulanmasý 
amacýyla düzenlenen Sempozyum farklý disiplinleri bir 
araya getirerek önemli bir tartýþma açacak, 
ortak/ayrýþan sorunlarý ve ortak/ayrýþan çözümleri 
belirleyecek, eðitmenler, sanatçýlar ve tasarýmcýlar için 
önemli bir kaynak oluþturacaktýr. 

Amaç: 
Sanat ve tasarým eðitiminde geçmiþteki verilerden elde 
edilen ölçütler, bugünkü þartlar, bugünden geleceðe 
yapýlacak kestirimler eðitimin içeriðini belirlemek 
durumundadýr. Bu açýdan sanat ve tasarým eðitiminde 
yeni alanlara, yeni tanýmlamalara, yeni araçlara ve yeni 
modellere ihtiyaç duyulduðu açýktýr. 

Sempozyumun amacý; sanat ve tasarým eðitiminin 
birbiriyle etkileþim sürecinde deðiþen paradigmalarla 
deðerlendirilmesi, düne iliþkin sonuçlarýn, bugüne iliþkin 
sorunlarýn ve çözüm önerilerinin, geleceðe iliþkin 
kest i r imler in tart ýþ ý lmasýd ýr.  Bu kapsamda 
Sempozyumda sanat ve tasar ým eðit imini  
disiplinlerarasý bir anlayýþla ele almak, irdelemek ve 
incelemek amaçlanmaktadýr.

Yukarýda belirti lmiþ deðiþen paradigmalarýn 
deðerlendirmesine yönelik farklý sanat disiplinlerinin 
uygulamalar gerçekleþtirmesi çalýþtayýn temel hedefidir. 
Çalýþtayda farklý disiplinlerden gelen öðretim 
elemanlarýnýn (resim, heykel, grafik, iç mimarlýk, 
mimarlýk vb.) 4 veya 5 öðrenci ile birlikte ortak bir proje 
üretmeleri amaçlanmaktadýr. Oluþacak gruplardaki 
öðrencilerin farklý disiplinlerden olmalarý çalýþtayýn en 
önemli hedefidir. 

Kapsam: Çalýþtayýn kapsamý disiplinler arasý 
gerçekliðin, yeni üretim talepleri doðrultusunda 
oluþturularak, sonuçlarýn deðerlendirilmesidir.

Hedef Kitle: Çalýþtayýn hedef kitlesi sanat ve tasarým 
eðitimi  gören lisans ve yüksek lisans öðrencileridir..
Program :

Çalýþtay  7 gün sürecektir.

1.gün: (22 Nisan 2011)

Öðrenci ve öðretim elemanlarýnýn tanýþmasý ve 
gruplarýn tespit edilmesi.

2.gün: (23 Nisan 2011)

Gruplarýn kendi içlerinde çalýþma disiplinlerini 
belirleyerek mekan ve malzeme  seçimlerini 
oluþturmalarý.

3.-7. gün: (24 Nisan 2011 - 28 Nisan 2011)

Uygulama çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesi. 

Sergi açýlýþý.  (29 Nisan 2011 )

Yer: Baþkent Üniversitesi Baðlýca Kampusu/ Ankara  

Baþvuru: Baþkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarým 
ve Mimarlýk Fakültesi 
Baðlýca Kampusu 06530 Ankara
Tel: 0312 234 10 10                  
Fax: 0312 234 11 52  

Detaylý Bilgi için:

Organizasyon komitesi :
M. Bora Türkan : boraturkkan@gmail.com
Ferhat Dorkip   : fdorkip@baskent.edu.tr
Umut Þumnu    :sumnu@@baskent.edu.tr
Ece Akay Þumnu : eakay@@baskent.edu.tr

Baþkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarým ve Mimarlik Fakültesi
1. Sanat ve Tasarým Eðitimi Sempozyumu
Dün  Bugün  Gelecek  ÇALIÞTAYI
22-29 Nisan 2011
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XIII Uluslararasý Mimarlýk ve
Ýç Mimarlýk Festivali
“Evin Çatýsý Altýnda” 

17–21 Mart 2011 tarihleri arasýnda Moskova Mimarlýk 
ve Kentsel Planlama Komitesi Bilgi Teknoloji Merkezi 
tarafýndan Dom Na Brestskoy Mimarlýk ve Ýnþaat 
Merkezi'nde 8. Uluslar arasý Mimarlýk ve Ýç-Mimarlýk 
Festivali düzenleniyor. Festival kapsamýnda, etkinlikler 
olarak yüksek lisans dersleri, yuvarlak masa toplantýlarý 
ve Mimarlarýn Sunuþlarý yer alýrken diðer yandan 
Grand-Prix Yarýþmasý düzenleniyor. Bu yarýþmanýn 
amacý konut ya da kamusal yapýlarda iç-mekân 

düzenlemelerinin en iyi örneklerini ödüllendirmek 
olarak tanýmlanýyor. 

Grand-Prix Yarýþmasý  
Kategoriler 
“en iyi konut iç-mekan düzeni”
“en iyi kamu yapýsý iç-mekaný”
“en iyi iç-mekan dekorasyonu”
“en iyi iç-mekan öðesi”
“en iyi uygulanmýþ kýr evi projesi”
“ en iyi kýr evi projesi”

Ödüller:
En iyi Tasarým Büyük Ödülü
Birinci, Ýkinci ve Üçüncülük Ödülleri
Moskova Mimarlýk ve Kentsel Planlama Komitesi Özel 
Ödülü

Yarýþmacýlardan istenenler: 
Baþvuru Formu ve Bilgilendirme Katalogu

Yarýþmacýlara saðlanacak koþullar:
Projelerin Sergisi için 3m2 duvar veya zemin yüzeyi ( 
2m yüksekliðinde 1,5 m geniþliðinde veya 2 m-1m ve 
10m2 zemin yüzeyi) 
Festival katalogunda projelere ayrýlmýþ 1'er sayfa
Yarýþmacýlar için festivale katýlým ücreti 6500 ruble

Katalog
Yarýþmada seçilen iç-mekan projelerinin ve iç-mekan 
tasarýmlarýnda öncü firmalarýn bilgilerinin yer alacaðý 
Festival Katalogu

Baþvuru için Son tarih
1 Mart 2011

Ýletiþim
E: info@dom6.ru
W: www.dom6.ru



Bilindiði gibi, kamuoyunda torba yasa olarak tartýþýlan 
bir dizi deðiþiklik TBMM gündeminde bulunmaktadýr. 
Çalýþanlar açýsýndan yaþamsal deðiþikler öneren bu yasa 
tasarýsý:

-Kamuda ihtiyaca göre, kadrosuna uygun olsun ya da 
uygun o lmas ýn ,  herkes in  boþ  kadro larda 
görevlendirilmesini (örneðin, bir mimar, iþyerinde 
çalýþmasýna ihtiyaç duyulmadýðý düþünülürse, baþka bir 
ilde de bulunabilecek baþka bir kurumda ihtiyaç duyulan 
herhangi bir memur kadrosuna atanabilecektir),

-Kamuda iþçi statüsünde çalýþanlarýn, kendi onaylarý 
alýnmadan baþka bir kuruma görevlendirilmesini ve 5 
gün içinde görev yerine baþlamazlarsa iþ akitlerinin fesh 
olmuþ sayýlmasýný,

-Kadro ilerlemelerinin üst amirin onayý ile 
gerçekleþmesini,

-Disiplin amirinin illerde vali, ilçelerde kaymakamlar 
olmasýný,

Torba Yasa'ya Karþý 3 Þubat Buluþmasý

-Özel sektörde çalýþanlarýn kamuya üst düzey yönetici 
olarak atanmalarýný (ki bu da, kamunun özel sektör gibi 
yönetilmesi eðiliminin bir ifadesidir ve kamunun sosyal 
devlet anlayýþý ile yönetilmesinin ortadan kaldýrýlmasýný 
amaçlamaktadýr) öngörmektedir.

Çalýþanlar açýsýndan hak kayýplarýna yol açacak ve 
kadrolarý dýþýnda çalýþtýrýlmalarýný saðlayacak torba 
yasa, ayný zamanda, bazý kurumlarýn Genel 
Müdürlükleri'nin Ankara'dan Ýstanbul'a taþýnmasýna 
olanak saðlayacak ve þimdiye kadar Þubemizin ýsrarla 
dikkat çektiði, baþkent Ankara'nýn içinin boþaltýlmasý 
anlamýna gelecek düzenlemeleri de içermektedir.

Torba yasa düzenlemelerine karþý, TMMOB, DÝSK, KESK 
ve TTB, 31 Ocak'ta 81 ilden Ankara'ya doðru yürüyüþ 
baþlattý. Yürüyüþ kollarýnýn Ankara'ya ulaþtýðý 3 Þubat'ta 
gerçekleþen mitinge, mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarý katýldýlar. 

Ancak mitingde polisin müdahalesi sert oldu. TBMM'ne 
yürüyüþü engelleyen polisler, biber gazý ve tazyikli su ile 
göstericilere müdahale etti. 
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Deðerli dostlar,

Emeðin haklarýna yönelik yeni bir saldýrý dalgasý ile 
karþý karþýyayýz.

Saldýrýnýn adý Torba Yasa. Ýçeriði ise karýþýk.

Uzun zamandan bu yana üzerimizde "Ýstihdam 
Strateji Belgesi" diye bir korkunç hayalet dolaþýyor. 
Adý var kendi yok. Ama kanunlara sýzýyor. Torbalara 
giriyor. Her adýmýnda haklarýmýzdan bir þey alýp 
götürüyor. Biz bu hayaleti tanýyoruz.

AKP hükümeti, ne zaman istihdam yaratmaktan, 
iþsizlik ile mücadeleden bahsetse, altýndan 
sermayedarlara teþvik çýkýyor.

Ne zaman iþsizlikle mücadeleden bahsetse altýndan 
yeni hak gasplarý gündeme geliyor.

Ne zaman iþsizlikle mücadeleden bahsetse altýndan, 
iþsizler için oluþan fonun yaðmalanmasý gündeme 
geliyor.

Ýstiyorlar ki, iþsizlikle mücadele etmek için, ücretler 
aþaðýya çekilsin, iþçilerin zaten sýnýrlý olan iþ 
güvenceleri ortadan kaldýrýlsýn, sendikalar yok 
edilsin.

Ýstiyorlar ki, kýdem tazminatlarý gasp edilsin, Ýþçiler 
daha çok çalýþtýrýlsýn ama bunun karþýlýðýnda ödeme 
yapýlmasýn.

Ýstiyorlar ki, iþçi çalýþtýrmasý için sermaye teþvik 
edilsin.

Sanki iþverenler, iþçiyi hayýrseverlik olsun diye 
çalýþtýrýyor. Bizim buna inanmamýzý istiyorlar.

Deðerli dostlar, AKP hükümetinin iþsizlikle mücadele 
etmek diye bir derdi yok. Sosyal güvenlik sistemini 
ayakta tutmak diye bir derdi yok.

Hükümetin amacý sermayeye yeni kâr alanlarý açmak, 
onlarý daha besili hale getirmektir.

Eðer iþsizlikle gerçekten mücadele etmek istiyorlarsa, 
çalýþma sürelerinin kýsaltýlmasýný gündeme 
getirsinler. Dünyanýn en uzun çalýþma sürelerine 
sahip ülkelerinden biriyiz.

Buna karþýn en az ücretli izin hakký bizde. Avrupalý 
iþçiye göre haftada ortalama 10 saat fazla çalýþýyoruz.

Kýsaltýn çalýþma sürelerini, bakýn patronlar nasýl paþa 
paþa iþçi alýyorlar görün. Ama çalýþma sürelerini 
gündeme getiren yok. Varsa yoksa esneklik, varsa 
yoksa ucuz emek sömürüsü.

Deðerli dostlar,

AKP hükümeti, iþçilerin, emekçilerin haklarýný 
budamanýn yolunu, toplumun beklentileri ile iþçi 
gasplarýný ayný yasanýn içine koyarak arýyor.

Bir yandan vergi affý, öðrenci affý, emekli maaþlarýnýn 
iyileþtirilmesi; diðer yanda ise daha fazla sömürü 
anlamýna gelen esneklik, gençlere güvencesizlik, 
stajyer ve çýraklarýn ücretlerinde düþüþ, 
taþeronlaþtýrma, kadrolu çalýþanlara sürgün Torba 
Yasa'nýn içinde yan yana.

Buna ilave olarak patronlara vergi indirimleri, 
teþvikler ve destekler de yasanýn içinde yer alýyor.

AKP iþçi emeklisine, af bekleyen öðrenciye, vergi 
borçlusuna diyor ki: "Yasa çýkarsa, emekliye zam, 
öðrenciye af, borçluya indirim var. Bak buna bile 
muhalefet ediyorlar."

Oysa yasa hepimizin haklarýna saldýrýyor. Süslü 
maddelerin arasýnda ölümcül tuzaklar var.

Süt izni gibi bazý düzenlemeleri müjde olarak 
sunmalarý yasanýn özündeki saldýrýyý kamufle 
etmeye dönüktür. Eðer gerçekten bir müjde 
vermek istiyorlarsa örneðin süt iznini Dünya 
Saðlýk Örgütü'nün kabul ettiði altý aylýk ücretli 
izin þeklinde düzenlemeliler!

Gençlerin, iþçilerin, kamu emekçilerinin, iþsizlerin 
haklarýna yönelik bu saldýrýyý durduramazsak, sýrada 
Özel Ýstihdam Bürolarý, kýdem tazminatlarýmýzýn 
kaldýrýlmasý, taþeronlaþmayý kolaylaþtýracak 
uygulamalar, asgari ücreti düþürecek bölgesel asgari 
ücret var.

Tasarýda sözleþmeli çalýþanlarýn sendika üyeliðinden 
bahsedilirken toplu eylem ve greve baþvurmalarý 
yasaklanýyor! 657 sayýlý yasadaki yasaklar arasýnda 

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'NÝN Torba Yasa'ya Ýliþkin 
27 Ocak 2011 Tarihinde Ankara'da Yaptýklarý Ortak Açýklama:
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sayýlan "engelleme" ibaresi 'kamu hizmetlerinin 
yürütülmesini engelleme' þeklinde deðiþtirilerek kamu 
emekçilerinin sendikal hak arama yollarýna getirilen 
sýnýrlandýrma geniþletiliyor.

Deðerli dostlar,

Kadýnlarýmýz, gençlerimiz, çocuklarýmýz, daha çok 
sömürülmek isteniyor. Esnek çalýþma biçimlerinden en 
çok kadýnlar etkilenecek. Ev ve bakým iþlerini yapmaya 
zorlanan kadýnlar ucuz iþgücü olarak kullanýlacak.

Yasa çýkarsa, deneme süresi gençler için, 2 aydan 4 
aya çýkacak. Deneme süresi için hak talep edilmesi 
mümkün deðildir.

Yasa çýkarsa, küçük sanayi sitelerini küçük 
omuzlarýna alan 360 bin resmi çýraðýn, denetimsizlik 
nedeni ile haklarý yeterince korunamayan 200 bin 
stajyerin ücretleri düþecek.

Onlarýn asgari ücretleri dikkate alýnarak, kayýt dýþý 
çalýþtýrýlan yüz binlerce genç iþçinin ücretleri de bu 
durumdan etkilenecek. Ücretler 146TL'ye kadar 
düþecek. 

Bu nasýl bir vicdandýr dostlar? Bu nasýl bir vicdandýr?

Gençlerin iþsizliðini fýrsata çevirmek anlamýna gelen 
bu uygulamalarý kabul etmek mümkün mü? Bizce 
mümkün deðildir.

Deðerli dostlar,

657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda yapýlmak 
istenen deðiþikliklerle, sözleþmeli ve ücretli çalýþtýrma 
gibi esnek ve güvencesiz istihdam tüm kamu alanýnda 
yaygýnlaþacak. Kamu emekçileri de baþka kurumlara 
"ödünç" verilebilecek. Norm kadro fazlasý kamu 
emekçileri "ihtiyaç fazlasý personel" olarak 4/C'ye 
geçirilecek. Kamu emekçisi, esnek çalýþacak, geçici 
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görevlendirmeyle yasal olarak 6 aya kadar sürgüne 
gönderilebilecek. Hak alma þartlarý zorlaþacak.

Yasa ile gönüllü stajyerlik geliyor. Ýþsizlikten kurtulmaya 
çalýþan yüz binlerce genç, iþyerlerinin dayatmasý ile 
ücretsiz, kayýt dýþý çalýþmayý kabullenecek. Stajyerlik 
yapýlabilecek yerler için iþçi sýnýrý 20'den, 5'e 
çekiliyor, böylelikle denetimin en az olduðu alanlar 
stajyer sömürüsüne açýlacak.

Yine 16-18 yaþ arasýnda çalýþan 200 bine yakýn genç 
için asgari ücret geçim indirimi hariç 576 TL'den 
486 TL'ye düþecek.

Deðerli dostlar,

Bilindiði gibi, 2008 yýlýnda istihdam maliyetlerini 
düþürmek üzere, iþverenlerin sosyal güvenlik prim 
katkýlarý düþürülmüþtü. Bu prim hepimizin kasasýndan 
yani hazineden ödeniyor.

Her ay 9 milyon kiþinin yaklaþýk 50 TL'lik iþveren sigorta 
payýný devlet ödüyor. Sermayedara diyorlar ki, "Sen zor 
duruma düþme, ben devlet olarak sana bu kýyaðý 
yaparým." Aylýk 450 milyon TL kýyak yapýlýyor. Buna 
karþýn Aralýk ayýnda iþsizlik ödeneðinden 170 bin kiþiye 
sadece 63 milyon TL ödeme yapýlmýþ.

Ýþçiye, iþsize gelince kaynak yok. Çünkü artýk yardým da 
parasý olana yapýlýyor. Bu yetiyor mu? Hayýr. Hükümet 
torbaya yeni teþvikleri ilave etmiþ durumda.

Bu teþvikten faydalanan sermayedar, ayný zamanda 

Ýþsizlik Fonu'ndan da yeni aldýðý iþçi için teþvikler 
alacak. Patronlar sosyal güvenlik sistemine katký 
vermekten muaf tutulacak. Kaynak ise, yaðma 
Tayyip'in böreði olan Ýþsizlik Fonu. Þirketlerden 
alýnan vergilerde yapýlan indirimlere de ayný hýzla 
devam edecek.

Deðerli dostlar,

Yüz kere söyledik, yine söyleyelim.

Bu yasa çýkarsa; on binlerce belediye ve il özel idaresi 
iþçisi, Milli Eðitim veya Emniyet teþkilatýnýn taþra 
teþkilatýna sürgün gidecek. Atandýðý yerde 5 gün içinde 
iþe baþlamazsa iþini kaybedecek.

Ýhtiyaç fazlasý bildiren belediye 5 yýl boyunca yeni iþçi 
alamayacak. Taþeron ile anlaþacak. Taþeronlaþma 
yaygýnlaþacak. Þirketler artýk daha az kadrolu 
istihdamý tercih edecek.

Sadece ihtiyacý kadar iþçi çalýþtýracak. Esneklik 
artacak. Uzaktan ve evden, çaðrý üzerine çalýþma 
yaygýnlaþacak. Turizm sektöründe denkleþtirme süresi 
dört aya çýkacak. Bu uygulama ile çalýþma saatleri 
artacak, fazla mesaiden kaynaklý haklar gasp edilecek.

Engelliler çalýþma yaþamýndan tecrit edilecek, iþyeri 
denetimleri bakanlýk memurlarýna devredilerek, 
yandaþlar için kuralsýzlýða daha fazla göz yumulacak.

Bir de kýsmi süreli çalýþanlarýn haklarý ile ilgili ilginç bir 
durum var. Kiþi kayýt altýna alýnacak ama kendi 
cebinden. Ýþsizlik sigortasýndan faydalanacak ama 
kendi cebinden. Emekli olacak ama kendi cebinden. 
Primi dýþarýdan kendi ödeyecek.

Deðerli dostlar, 

Bizi bize düþürmeyi amaçlayan, haklarýmýzý, 
çocuklarýmýzýn geleceðini gasp etmeyi amaçlayan bu 
yasayý kabul etmiyoruz!

Bu yasaya teslim olmayacaðýz! Yýlmadan, usanmadan 
mücadelemize devam edeceðiz!

Hükümete sesleniyoruz. Yasadan emek alaný ile ilgili 
düzenlemeleri derhal çýkartýn. Torba yasayý geri 
çekin ve sosyal taraflarla birlikte yeni bir taslak 
hazýrlayýn!

Aksi  ha lde emekçi ler in e l ler i  yakanýzdan 
düþmeyecektir!
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Torba Yasa'ya karþý DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafýndan 3 Þubat 2011 Perþembe günü düzenlenen 
eylemin polis tarafýndan engellenmesi üzerine 4 örgüt 
Sakarya Caddesi`nde ortak bir açýklama yaptý. 

AKP ÝKTÝDARININ ÞÝDDETÝNE, POLÝS DEVLETÝ 
GÝRÝÞÝMLERÝNE TESLÝM OLMAYACAÐIZ!           

Sayýn Basýn Mensuplarý;

Öncelikle bugün Ankara'da, OSTÝM'de meydana gelen 
patlamada hayatýný kaybeden altý emekçi kardeþimizi 
saygýyla anýyor; yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralý emekçi 
kardeþlerimize acil þifa diliyoruz.

Bugün OSTÝM'de, ilk bakýþta iþçi saðlýðý, iþ güvenliði 
önlemlerinin yeterli olmamasýndan kaynaklandýðý 
izlenimi veren bu vahim kaza yaþanýrken, Kýzýlay'da da 
A K P  i k t i d a r ý n ý n  h a k  a raya n  e m e k ç i l e r e  
tahammülsüzlüðünü gösteren bir vahþet yaþandý. 

Ýþçi ve emekçilerin sadece ve sadece demokratik haklarý 
ve insanca yaþam hakký için gösterdikleri demokratik 
tepkileri su, gaz ve sis bombalarýyla bastýrýldý.

Bu vahþet AKP iktidarýnýn iþçi ve emekçilerin demokratik 
tepkilerine karþý tahammülsüzlüðünün ifadesidir.

Bu vahþet AKP iktidarýnýn özlemini duyduðu ve adým 
adým gerçekleþtirdiði "polis devleti"nin ifadesidir.

Sayýn basýn mensuplarý;

Bu gidiþ ülkemizin karanlýða doðru gidiþidir. Kazanýlmýþ 
demokratik haklarýn yok edilme isteðidir. Ýþçi ve emekçi 
halk düþmanlýðýdýr. Ýktidarýn, sadece ve sadece kendi 
temsil ettiði sermaye sýnýfýnýn taleplerini hayata geçirme 
politikasýnýn kanýtýdýr. 

Bugün Ankara'da ne yaþanmýþtýr? 

Türkiye'nin en saygýn emek-meslek örgütlerinin; 
milyonlarca iþçiyi, kamu çalýþanýný, mimar ve 
mühendisi, doktoru temsil eden DÝSK-KESK-TMMOB-
TTB'nin hem kendi üyelerinin, hem de bütün emekçilerin 
çalýþma ve yaþam koþullarýný savunmak, toplumsal ve 
demokratik taleplerini dile getirmek için düzenledikleri 
tamamen yasal ve meþru eylem, siyasi iktidarýn 
güvenlik güçleri tarafýndan þiddet kullanýlarak 

engellenmiþtir.

Bugün TBMM'de  görüþülmekte olan "Torba Yasa" içinde 
gerek parlamento içinde gerekse toplumsal hayatta bir 
mutabakatla karþýlanan cezalarýn indirilmesi, öðrenci 
gençliðe af, emeklilerin bazý taleplerinin karþýlanmasý 
gibi düzenlemelerin yanýnda milyonlarca iþçi ve 
emekçinin haklarýnýn gasp edilmesi, gençlerin ve 
çocuklarýn geleceðinin karartýlmasý, daha da karanlýk 
süreçlere götürücü düzenlemeler içermektedir. 

Bu yasada güvensiz çalýþma vardýr. Bu yasada kamu 
çalýþanlarýna sürgün vardýr.

Bu yasada gençlere istihdam adýna mali kýskaca almak 
vardýr. Bölgesel asgari ücret vardýr. Ýþsizlik fonunun 
yaðmalanmasý vardýr.

Ne yapmalýydýk? 

Hiç ses çýkarmamalý mýydýk? Üyelerimizin hak ve 
çýkarlarýný korumamalý mýydýk? Demokratik haklarýmýzý 
savunmamalý mýydýk?

Ne yapmalýydýk? 

Teslim mi olmalýydýk? 

Yani AKP iktidarýnýn bugüne kadar yaptýðý gibi toplumsal 
örgütlerden kaçýrdýðý, parlamento içindeki partilerden 
dahi kaçýrdýðý "imamýn doðru bildiði yolda" yürümesi 
karþýsýnda susmalý mýydýk? Yani bizden iktidar 
karþýsýnda el pençe divan durup saygý duruþuna 
geçmemiz bekleniyordu?

Hayýr! Bin kere hayýr! 

Bizlerin örgütsel geleneðinde "gelene aðam, gidene 
paþam" demek yoktur. Teslim olmak yoktur. 

Doðru bildiðimiz yolda yürümek, mücadele etmek 
vardýr. 

Bugün de bu haklýlýðýmýzdan aldýðýmýz güçle TBMM'de 
görüþülmekte olan Torba Yasa'yý protesto için 81 ilden  
sadece örgütlerimizin yöneticileri, iþyeri temsilcileri ve 
bizi bu haklý mücadelemizde destekleyen Türk-Ýþ'e baðlý 
sendikalar, siyasi parti, demokratik kitle örgütleriyle 
birlikte Ankara'da bir demokratik eylem düzenledik.

AKP Ýktidarýnýn Þiddetine, 
Polis Devleti Giriþimlerine
Teslim Olmayacaðýz!
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Sayýn basýn mensuplarý; 

Yaþananlarý gördünüz. Bu demokratik tepkimizin nasýl 
bir þiddetle engellendiðini gördünüz.

Bunun tek bir suçlusu vardýr: AKP iktidarý ve onun baþý 
Recep Tayyip Erdoðan'dýr.

Yaþananlar bizzat onun talimatýyla gerçekleþtirilmiþtir. 
Kendisi yurtdýþýnda olmasýna raðmen görevlendirdiði 
Ýçiþleri Bakaný ve onun talimatlarýný gerçekleþtiren 
Ankara Valisi,  Ankara Emniyet Müdürü tamamýyla bu 
olayýn sorumlusu ve suçlusudur.

Güneþ tarihte olduðu gibi bugün de balçýkla sývanamaz. 
Baský, þiddet ve cebire dayanan hiçbir þato tarihte de 
saðlam kalmamýþtýr, bugün de kalmayacaktýr. 
Demokrasiye tahammülsüzlüðün  Tunus'taki, Mýsýr'daki 
sonuçlarýný bütün çýplaklýðýyla görüyoruz. Kurulan 
saltanatlarýn polisiye baskýlarla korunamayacaðý açýktýr. 

Milyonlarý temsil eden emek ve meslek örgütleri 
temsilcileri olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki; 
yaratýlmak istenen polis devletine karþý direnmek en 
demokratik hakkýmýzdýr. 

Bugünü AKP iktidarý için "Kara bir gün" olarak ilan 
ediyoruz.

Sayýn basýn mensuplarý;

Mücadelemizin temeli haklýlýðýmýzdýr. 

Evet, bugün TBMM'ne gidip demokratik tepki ve 
taleplerimizi dile getirmemiz engellendi. Çünkü bizim 
copumuz, gazýmýz, tazyikli suyumuz yok.

 Bu saldýrýyý "sadece ve sadece mücadele azmimizi 
bileyen bir saldýrý olarak deðerlendiriyoruz.

Ve Türkiye'nin her yerinden bu saldýrý gereken 
kararlýlýkla lanetlenecektir. Bu saldýrýyý kýnamak ve 
Torba Yasa'yý protesto etmek için yarýndan itibaren 
bütün iþyerlerinde demokratik tepkimizi göstermeye 
devam edeceðiz.

Teslim olmayacaðýz!

DÝSK-KESK-TMMOB-TTB
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3 Þubat 2011 tarihinde Ankara, OSTiM'de meydana 
gelen patlamalar literatürde bir AFET tipi olan Ýnsan 
Yap ýmý  A fe t  (Man-Made D isas ter )  o la rak  
nitelendirilebilir. 20 iþçinin hayatýný kaybettiði bu afet 
önlenmesi kesinlikle mümkün olabilen bir durumdur. Bir 
olayýn insan yapýmý (Ostim Patlamalarý, Çernobil faciasý 
gibi) ya da doðal (deprem, sel, tsunami, kasýrga v.b.) 
afet olmasýnda en önemli etken yine doðrudan insan 
davranýþ ve hareketleridir. Nüfuslarý hýzla büyüyen ve 
kontrolsüz olarak geliþen kentsel alanlar aslýnda pek çok 
afet türü için son derece geniþ risk havuzlarý 
oluþturmaktadýr. Denetimsiz yapýlaþma ve yetersiz alt 
yapý yatýrýmlarý ile adeta insan yýðýnlarýnýn kümelendiði, 
sanayi ve konut alanlarýnýn iç içe geçtiði kentsel 
alanlarda belki pek çoðunu daha önce hiç duymadýðýmýz 
çeþitli afet türleriyle karþýlaþma olasýlýðý her geçen gün 
artmaktadýr. Kentsel afetler olarak adlandýrýlan bu 
felaketler karþýsýnda çaresiz görünen merkezi ve yerel 
yönetimler ile diðer kurumlar en büyük hatayý kentsel 
riskleri tanýmla(ya)madýklarý, öngör(e)medikleri 
ve koruyucu önlemler al(a)madýklarý için 
yapmaktadýrlar.

Ostim'de yaþanan patlamalar da ne bir KAZA, ne bir 
KADER, ne de bir ÞANSIZLIK olarak nitelendirilebilir. 
Meydana gelen afetin belki de en doðru tanýmý Prof. Dr. 
Murat Balamir'in ortaya koyduðu ÖRGÜTLÜ ya da 
ORGANÝZE SORUMSUZLUKtur (Dünya Þehircilik 
Günü, Kayseri, 2010) … Yine Balamir daha önce Alman 
felsefeci Ulrich Beck'in 1992'de ortaya koyduðu “Risk 
T o p l u m u ”  k a v r a m ý  ü z e r i n d e n  o r g a n i z e  
sorumsuzluklarýn yol açtýðý afetler karþýsýnda son derece 
korunmasýz olan günümüz toplumunun yani risk 
toplumunun karþý karþýya olduðu kentsel riskleri “çevre 
kirliliði, küresel ýsýnma, iklim deðiþikliði, biyolojik 
sistemlerin bozularak indirgenmesi, doðal kaynaklarýn/ 
toplumun/ bireyin tüketilmesi, denetimsiz bilimsel ve 
teknolojik geliþmeler, gizil yan etkiler, gizlenen yanlýþlar, 
sahte standartlar, karbon ticareti, 'yeþile boyama', 
belirsizliklerin yaygýnlaþmasý, karmaþýk nedensellik 
iliþkileri ve etkileþimli krizler, kalýcý istihdam açýðý” gibi 
kavramlarla açýklamaktadýr. 

Ostim felaketine davetiye çýkaran nedenler ve sonuçlarý 
yapýlan incelemeler sonucunda tüm çýplaklýðý ile ortaya 

çýkacaktýr. Afet sonrasý kamuoyu gündeminde tartýþýlan 
konu bu felakette kimin sorumluluðu olduðudur. Buna 
göre, iþletme ruhsatý verme yetkisi olan kurum, 
iþletmeyi denetleyen kurum ve iþyeri güvenliðini 
tehlikeye atarak ruhsata aykýrý çalýþtýrýlmasýna neden 
olan iþletme sahipleri genel olarak suçlanan taraflardýr. 
Ancak ortada organize bir sorumsuzluk olduðu çok 
açýktýr. Tüm bu sorumsuzluklarý bir araya getirdiðinizde 
ise artýk bir felaketin yaþanmasýný ne kaza ne de kader 
olarak nitelemek doðru deðildir.

Ankara kenti özelinde ve büyük kentlerimiz genelinde 
ortaya çýkan kentsel risk havuzlarýnýn ne kadarýnýn 
farkýndayýz? Kent yönetimleri ve karar vericiler bu 
riskleri belirlemede nasýl bir potansiyele sahip? 
Ankara'da ya da çevresinde meydana gelebilecek ve 

Ostim Patlamalarýnýn Bize Hatýrlattýklarý ve
Enkaz Altýnda Kalan Denetim Sistemi
Ali Tolga Özden
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kenti doðrudan ya da dolaylý etkileyebilecek sel, 
deprem, aþýrý soðuk veya sýcak hava dalgalarý, kuraklýk, 
büyük ölçekli yangýnlar, büyük göç dalgalarý, kimyasal-
sanayi tesislerinde yaþanabilecek büyük patlamalar, 
zehirli ve/veya kimyasal gaz sýzýntýlarý, salgýn hastalýklar 
ve daha pek çok kentsel risk için ne tür planlar 
yapýlmýþtýr? Mevcut tehlikelerin veya olasý tehlikelerin 
oluþturduðu risklerin azaltýlmasý için ne tür önlemler 
alýnmaktadýr? Kent halkýný önceden bilgilendirecek, 
bilinçlendirecek, eðitecek ne tür programlar 
yapýlmaktadýr? Herhangi bir acil durumda kent halký 
nasýl erken uyarýlacak, afetten etkilenen ya da 
etkilenebilecek topluluklar nasýl tahliye edilecektir? Bu 
ve daha pek çok benzeri soru zihinlerimizi ciddi olarak 
rahatsýz etmelidir. Karar vericiler, kent yönetimleri, 
belediyeler bu yönde kapasite geliþtirmek için çok ciddi 

plan ve programlar yapmalýdýr. Bu çalýþmalar düzenli ve 
þeffaf olarak kamuoyu ile paylaþýlmalýdýr. Kamuoyuna 
ve kentlilere düþen ise bu sorularýn cevaplarýný bulmak 
için yönetimlere baský kurmak olmalýdýr. Sivil toplumun 
en önemli önceliði yöneticilere baský kurarak kentlerin 
afetlere karþý dirençliliðini arttýrma yönünde ciddi 
adýmlar atýlmasýný saðlamak olmalýdýr.

Yapý denetimini sadece yapýlarýn taþýyýcý sistem 
denetimi olarak görmek, denetim sistemini ve 
kapsamýný belli yapý gruplarý için zorunlu tutmak mevcut 
yapý denetim sisteminin önemli sorunlarý arasýndadýr. 
Oysa, yapý denetimi kentsel planlama ölçeðinden 
baþlayarak tek yapý ölçeðinde mimari tasarým ve 
uygulama süreçlerini de kapsayan bütüncül bir 
sistemdir (Þekil-1).
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Þekil-1. Yapý üretim sürecini sadece tek yapý ölçeðinde ele 
almamak, daha bütüncül düþünmek ve kentsel planlama 
ölçeðinden baþlayan bir süreç olarak deðerlendirmek 
gerekmektedir.

Bu baðlamda, tek yapý ölçeðinde denetim sistemini de 
deðerlendirirken, bir yapýnýn üretim süreci denetimi 
sadece yapýnýn inþasý ile sonlanmamalý, yapýnýn kullaným 
performansýnýn da deðerlendirilmesi (kullaným sonrasý 
deðerlendirme) denetimin tamamlayýcý bir parçasý 
olarak görülmelidir. Bununla birlikte mevcut bir yapýnýn 
fonksiyon deðiþikliði veya baþka nedenlerle restore 
edilmesi, tamiratý ve/veya yeni mekan ilavesi gibi 
durumlarda yapý denetimini doðrudan ilgilendiren 
alanlar olmalýdýr (Þekil-2). Bütüncül bir yapý denetimi 
bakýþ açýsý ile bir yapýnýn kullaným öncesi ve kullaným 
sonrasý performanslarý deðerlendirilerek, yapýsal ve 

Yapý Denetim Süreci 

Tasarým Süreci: Mimari Tasarým – Taþýyýcý Sistem 
Tasarýmý – Mekanik Tasarým…

Ýnþaat Süreci: Yapýsal – Yapýsal Olmayan eleman 
ve sistemlerin üretim ve uygulamasý (yapý 
malzeme ve sistemlerinin birleþimi, birbirleriyle 
olan iliþki ve davranýþlarý, detaylandýrma …)

Operasyon Süreci: Yapýnýn kullanýmý, kullanýma 
baðlý sorunlarýn tespiti, risk oluþturabilecek 
noktalarýn tespiti ve çözüm geliþtirilmesi 
(kullaným sonrasý deðerlendirme)

Tamirat veya Restorasyon Süreci: Mevcut yapý 
üzerinde gereken fonksiyon deðiþikliði v.b. 
amaçlý çalýþmalar
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yapýsal olmayan tüm bileþenlerinin performans 
kriterleri daha saðlýklý olarak ortaya konabilir, aksayan 
ya da risk oluþturan noktalar tespit edilebilir. 

Bu noktadan sonra Ostim felaketi ile ilgili yapýlmasý 
gerekenler ise, öncelikle bu örgütlü sorumsuzluðun 
tüm taraflarýný açýkça ortaya çýkarmak ve gerekli 
hukuksal iþlemleri derhal baþlatmaktýr. Bunu takiben, 
bilimsel ve teknik raporlarýn ayrýntýlý olarak ortaya 
konmasý ve kamuoyu ile paylaþýlmasý gerekmektedir. 
Daha sonra ise konu ile ilgili kurum ve kuruluþlarýn 
gerek kanun ve yönetmel ik lerde gerekse 
uygulamalarda ortaya çýkan eksiklikleri ortaya 
koymasý, bu eksiklikleri ortadan kaldýracak önlemleri 
almasý, gerekli hukuksal ve teknik düzenlemeleri 
yapmasý gerekir. Bundan sonra kentsel alanlarda ortaya 
çýkan riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için kent 
içerisinde çok yönlü ve çok aktörlü bütüncül projeler 
gerçekleþtirilmeli, kentsel alanlarýn geliþimi ve 
korunmasýnda kentin tüm sektörlerini ve kent 
kullanýcýlarýný yani kentlileri de içine alan, katýlýmcý 
projeler uygulanmalýdýr. Kentsel risklere karþý dirençli 
kentler üretmek belli meslek gruplarýnýn ya da bir kaç 
yöneticinin sorumluluðu ve denetiminde olmamalýdýr. 
Sadece bir kaç karar vericinin ortaya koyduðu, altýný 
imzaladýðý ve uygulamaya soktuðu projeler ile mega 
kentlerin yönetilmesi ve korunmasý saðlanamaz. 
Mevcut belediye yönetimi yaklaþýmlarý ile kentlerin 
karþý karþýya olduðu aðýr sorunlar karþýsýnda kentliyi ve 
kent varlýklarýný korumak mümkün görünmemektedir. 
Baþta büyükþehir belediyeleri olmak üzere tüm kent 
yönetimlerinin halkýn katýlýmýný da göz önüne alan, 
farklý meslek dallarýný içine alan projeleri geliþtirmelidir. 
Kentsel risk faktörlerini belirleyici kapasitelerin 
oluþmasý, daha sürdürülebilir, doðal ve insan yapýmý 
afetlere karþý dirençli kentsel alanlar yaratmak için 
ORGANÝZE SORUMLULUKLAR oluþturma zamaný 
çoktan gelmiþtir. Aksi takdirde baþta Ankara olmak 
üzere büyük kentlerimizde her an daha büyük 
felaketlere neden olabilecek yeni Ostim benzeri 
afetlerle karþýlaþmamýz sürpriz olmamalýdýr.

Þekil-2. Yapý üretim sürecinin bütüncül denetimi genelde 
kentsel planlama ile baþlamakla birlikte özelde de yapýnýn 
inþasý ile sona ermeyip yapýnýn ömrü boyunca farklý 
dönemlerde yapý kullanýcýlarýnýn güvenliði ve rahatý için 
düþünülmesi gereken bir süreçtir.



Ankara Ostim ve Ývedik Organize Sanayi Bölgelerinde iki ayrý iþyerinde 3 Þubat 2011 
tarihinde ardý ardýna meydana gelen ve biri meslektaþýmýz 20 insanýmýzýn hayatýný 
kaybetmesine ve 50 üzerinde çalýþanýn da yaralanmasýna yol açan patlamalar hepimizi 
derinden üzdü. Öncelikle, yaþamýný yitiren canlarýmýzýn yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralananlara 
acil þifa diliyoruz.

Her yýl ülkemizde yaþanan ve binlerce insanýmýzýn hayatýný kaybettiði ve on binlercesinin 
yaralandýðý, iþ göremez durumda kaldýðý iþ cinayetlerinden birini daha bu kez Baþkent'in 
merkezinde gördük. Bu toplu cinayet ile birlikte sadece 2011 yýlýnda hayatýný kaybedenlerin 
sayýsý 50'yi aþtý.

Söz konusu iki iþyerinde meydana gelen patlamalar, ülkemizdeki iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði 
uygulamalarýnýn yanlýþlýðýný bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Siyasal iktidarýn, iþçi saðlýðý 
ve iþ güvenliði alanýný piyasalaþtýrmaya yönelik bakýþ açýsýyla, bu tür cinayetlerin birçok defa 
daha yaþanmasý ve insanýmýzýn bu iþ cinayetlerinde hayatlarýný kaybetmeleri kaçýnýlmazdýr. 

Siyasal iktidarýn ve ilgili bakanlýðýn iþ cinayetleri yaþandýktan sonra yaptýðý açýklamalar artýk 
bizi þaþýrtmamaktadýr. Siyasi iktidar, iþ yaþamýndaki olumsuzluklarý, ilkel çalýþma koþullarýný, 
taþeronlaþtýrmayý, iþ güvencesiz çalýþtýrmayý, sendikasýzlaþtýrmayý, kayýt dýþýlýðý, denetim 
eksikliðini ve iþ cinayetlerinin önemli temel nedenlerini tartýþmak ve çözmek yerine, 
sorumluluðunu üzerinden atmaya çalýþmaktadýr. 

Uzun zamandan beri gündemde olan, tüm çalýþma alanýný kapsayan, demokratik katýlýmcý bir 
iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili yasal mevzuat tüm ýsrarlarýmýza raðmen çýkarýlmamaktadýr. 
Mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliklerini söylememize ve yanlýþlýklarýný yargýya 
taþýmamýza, konu ile ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na defalarca görüþlerimizi 
iletmemize raðmen, görüþlerimiz dikkate alýnmamaktadýr. 

Bizi dikkate almayan Siyasal iktidara ve ilgili bakanlýðýna soruyoruz: Ostim ve Ývedik'ten 
sonra; iþ cinayetlerinde sýra nerede ve kimde? Bakanlýk bu soruyu yanýtlamak 
zorundadýr.

Birliðimiz ve baðlý odalarýmýz çalýþma yaþamýndaki sorunlarý çözecek, çaðdaþ, demokratik ve 
katýlýmcý; tüm çalýþanlarý iþ güvencesinden yoksun býrakmayacak, taþeronlaþtýrmayý, 
sendikasýz ve sigortasýz çalýþmayý ve kayýt dýþýlýðý ortadan kaldýracak bir çalýþma yasasýnýn, 
buna baðlý olarak bilimin ve tekniðin ýþýðýnda insan odaklý iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði 
yasasýnýn oluþturulmasý mücadelesinden geri adým atmayacaktýr.

TMMOB "iþ cinayetleri durdurulsun" diyor.
TMMOB "önce insan" diyor.

 Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Ostim ve Ývedikten Sonra;
Sýra Nerede ve Kimde?
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Giriþ

Bayrampaþa'daki patlamadan bu yana üç yýl geçti; 
olayýn sorumlularý ile ilgili olarak yürütülen adli 
soruþturmalarda ve mahkeme safhasýnda bir arpa boyu 
yol alýndýðý söylenebilir mi? Ülkemizde iþ güvenliði ile 
ilgili var olan kapsamlý mevzuata karþýn konu bir türlü 
çözülemiyor. Þimdi de Ankara'da OSTÝM Organize 
Sanayi Bölgesinde yaþanan çifte felaket yürekleri 
daðladý.

Ancak “kabahat samur kürk olsa kimse giymez” 
özdeyiþini hatýrlatýrcasýna olayýn sorumluluðunu tüm 
merciler birbirlerine 'havale etmekte'. Çalýþma Bakaný 
Ýþyeri ruhsatlarýnýn yokluðundan söz ediyor. Belediye 
Baþkaný Belediyelerin Organize Sanayi Bölgelerinde 
'yetkisiz' býrakýldýklarýndan þikâyetçi. Makine 
Mühendisleri Odasý ise daha 2009 senesinde Çalýþma 
Bakanlýðý'nýn Yönetmelik deðiþikliði yaparak iþletme 
belgesi zorunluluðunu ondan fazla iþçi yerine, elliden 
fazla iþçi çalýþan iþyerlerine getirdiðini, böylelikle birçok 
iþyerinde denetim yapýlamadýðýný hatýrlatýyor!

Anlaþýlan bu gidiþle OSTÝM faciasý da bir süre sonra 
sahipsiz kalma tehlikesi ile karþý karþýya! Ülkemizde 
elliden az sayýda iþçi çalýþtýran iþyerlerinin oraný yüzde 
doksan sekiz! Ýþ kazalarýnýn yüzde altmýþ üçü de bu tip 
iþletmelerimizde oluþmakta. Oysa ülkemizde iþyeri 
güvenliðini doðrudan ya da dolaylý olarak ilgilendiren 
mevzuat bir masanýn üzerini kaplayacak kadar bol! 
Ancak bu mevzuatýn gerektirdiði önlemlerin pratikte 
uygulanmadýðý da ortada.

Uzman görüþleri

Ülkemizin deðerli kent plancýlarýndan Ömer Kýral'ýn son 
OSTÝM faciasý konudaki görüþleri þöyle: “Büyükþehir 
Belediye Yasasýnýn 7. maddesinde tehlikeli kullanýmlar, 
afet ve acil durumlarla ilgili görev, sorumluluk ve 
yetkiler açýkça tanýmlanýyor. Ayrýca Belediye Yasasýnýn 
53. maddesinde "Afet ve Acil Durum Planý" yapma 
görevi tüm belediyelere verilmiþtir. Belediye Ýtfaiye 
Yönetmeliðinde Ýtfaiye teþkilatýna 

 i) Ýmar planlarýna göre parlayýcý, patlayýcý ve yanýcý 
madde depolama yerlerini tespit etmek, 

 j) Ýþyeri, eðlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluþlarýný 
yangýna karþý önlemler yönünden denetlemek, bu 
konularda mevzuatýn öngördüðü izin ve ruhsatlarý 
vermek,

görevleri verilmiþtir. Kýsaca Büyükþehir Belediyesinin 
sorumluluðu çok açýktýr. Peki, bu yetki, görev ve 
sorumluluklar stratejik plana yansýmýþ mýdýr? Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'nin 2007–2011 Stratejik 
planýnda yer alan ilgili hedef ve faaliyetleri aþaðýda 
verdim. 

OSTÝM'deki Facia ve Ýþ Güvenliði ile Ýþyeri Denetimleri
“Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Giymez”
Raþit Gökçeli
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"16.8.No'lu HEDEF

1.3.   Olasý bir afet için afet öncesi, sýrasý ve 
sonrasýndaki hazýrlýklarý kapsayacak afet yönetim planý 
ve afete yönelik dönüþüm eylem planlarýnýn 
hazýrlanmasý.

16.9. FAALÝYETLER

1.3.1. Afet bölgeleri için mikro bölgeleme çalýþmalarý 
gerçekleþtirmek

1.3.2. Afet Yönetim Planý için gerekli çalýþmalara 
katýlmak.
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4. Belediye üstlenmiyor; valilik üstlenmiyor; Bakanlýk 
üstlenmiyor Burasýnýn alan yönetimi kime ait?

5. Olay sonrasýnda itfaiye hizmete koþup geldiðine göre, 
ayný itfaiyenin de denetim ve izin verme hak ve yetkileri 
olmasý gerekirdi

6. Ýtfaiye kime ait? Tabii ki Büyükþehir Belediyesi; o 
halde Gökçek de bu sorumluluktan sýyrýlamaz; ya da 
ültimatom çeker, kendisine denetim yetkisi 
verilmediðinden yakýnýyorsa bu hizmeti vermekten de 
sarf-ý nazar eder.

Bilimsel açýdan bu olay derinlemesine incelenmeyi hak 
ediyor; savcýlarýn yapacaðý inceleme korkarým bizim 
bakýþ açýmýzý doyurmayacaktýr. Yalnýz yönetim boþluklarý 
ve sorumsuzluklar zincirinin irdelenmesi deðil, insan 
deðerleri ve çekilenler açýsýndan da büyük acý veren bir 
durum; insan deðeri orta caðda bile bundan daha 
yüksek idi; kimse insancýklarýn ne koþullarla çalýþýp 
tehlikeleri göðüslediklerini, nasýl can verdiklerini 
konuþmuyor; Yalnýz bu acýyý Ýstanbul'da maytap 
fabrikasýnda çekmiþ olanlarýn yakýnlarý Ýstanbul'da 
yürüyüþ yaptýlar. Ölenlerin ailelerine maaþ baðlamakla 
iþi yine kapatma davranýþýndalar; yani yine 'yara 
sarma'!! Bunlar bana yalnýzca tiksinti duygusu veriyor. 
Ancak Büyükþehir Belediyesi de yukarýda verdiðim yasal 
çerçeve içindeki yükümlüklerinden kurtulamaz.”

OSTÝM Sanayi Bölgesindeki Ýþçi Örgütlülüðü 
Düzeyi

OSTÝM Sanayi Bölgesinde çalýþan iþçi sayýsýnýn yüz elli 
bin olarak tahmin edildiði, beþ bin civarýnda iþyeri 
bulunduðu da edinilen bilgiler arasýnda. Ortalama yedi 
ya da sekiz iþçi düþüyor iþletme baþýna. Genelde beþ ile 
yirmi beþ arasýnda iþçi çalýþmakta bu iþyerlerinde. 
Sendikacýlar bu iþyerlerinde iþçiler ile yaptýklarý 
görüþmeleri naklettiklerinde görüyor ve anlýyoruz ki, 
buralarda bu iþçiler hiçbir zaman bir 'denetim' 
yaþamamýþlar, bu bölgede iþ hastalýklarý ile ilgili doðru 
dürüst tedbir alýnmamýþ, bölgede çalýþanlar iþ güvenliði 
konusunda standartlara uygun 'eðitime' tabi 
tutulmamýþlar. Esasen esnek üretim koþullarý içerisinde 
varýlan noktada elliden az sayýda iþçi çalýþtýran sanayi 
iþyerlerindeki (özel sektördeki) sendikalaþma oraný da 
yüzde dörtlere kadar gerilemiþ durumda.

Sendikalar ve Meslek Odalarýna Düþen Görevler

Böylesi bir ortamda emekten yana olan sendikalar ile 
meslek Odalarýna düþen görevler de bulunmaktadýr: 
Sendikalarýn Tabip Odalarý ile birlikte davranarak ve 
Çalýþma Bakanlýðý'ný zorlayarak 'Ýþ Saðlýðý ve Ýþ 
Güvenliði Enstitüleri' kurulmasý yönünde önayak 
olmalarý gerekmektedir. Meslek Odalarýnýn gerek Yapý 
Denetim Yasasý'nda yer alan gerekse Yangýn 
Yönetmeliklerinde yeri olan 'malzeme laboratuarlarýnýn' 
kurulmasýný, gerekirse TMMOB Yasasý'nda yer alan 
'Ýþtirak Gelirleri' maddelerine dayanarak 'döner 
iþletmeler' kurarak Avrupa müktesebatýna uygun (CE) 
koþullarýna haiz malzeme üretimini denetleyecek 
laboratuarlar kurmalarý gerekmektedir. Bu tür 
uygulamalar anýlan kuruluþlarýn toplumsal meþruiyet 
zeminlerini de güçlendirecektir.

Çare : Sanayi Ýþyerleri Denetim Yasasý ve buna 
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eklemlenmiþ Meslek Sorumluluðu Sigortasý 
Mekanizmasý

Hâlihazýr durumda akla gelen bir diðer çare ise sorunu 
yasal bir düzenleme ile 'denetim þirketleri' aracýlýðý ile 
çözmektir. Ülkemizde bunun örneði de var: Yapý 
Denetim Yasasý bazý eksikleri ve uygulamada henüz 
yetersiz kalan yanlarý olmasýna karþýn uygulandýðý 
illerimizde inþaat sektöründe kayda deðer bir disiplin ve 
kalite artýþý getirmiþ durumda. OSTÝM ve benzeri 
Organize Sanayi Bölgelerini ve bir milyon dört yüz bini 
bulduðu söylenen irili ufaklý sanayi iþletmelerini 
kapsayan “Sanayi Ýþyerleri Denetim Yasasý” bir an önce 
yürürlüðe konularak sorun hem de 'özel sektöre' ihale 
edilerek bir ölçüde çözülebilir.“Sanayi Ýþyerleri Denetim 
Yasasý” ve bu yasaya baðlý olarak oluþturulacak 
“yönetmelikler” bir an önce yasa koyucu tarafýndan 

oluþturulmalýdýr.

Ýþ Güvenliði Yasasý, Yangýn Yönetmelikleri ve esasen 
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Kent ve Mekânda Cinsiyetçilik

Bülten'in bu sayýsýnda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nden 
yola çýkarak cinsiyet ve mekânýn kurduðu iliþkiyi pratik 
deneyimlerimizden yola çýkarak tartýþmak istedik. Bu 
sebeple toplumsal cinsiyetin kentle kurduðu iliþkiyi, 
hâkim ideolojinin mekâný kullanarak toplumsal kabuller 
oluþturulmasýný, mekân aracýðýlýyla deneyimlediðimiz ve 
zaman zaman kabullendiðimiz toplumsal cinsiyet 
rollerinizi ve farklý cinslerin haklarýný masaya yatýrdýk. 
Gündelik hayatta hepimizin düþündüðü, ancak günün 
koþturmacasý içinde bir kenara býrakabildiði toplumsal 
cinsiyet tartýþmalarýný serzeniþ olmanýn ötesinde, 
toplumsal muhalefetin önemli ve belki de en can alýcý 
unsurlarýndan biri olarak yeniden-okumak  dileðiyle…
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Toplumsal cinsiyetin sosyal ve mekânsal inþasýnda 
kentlerin taþýdýðý önem üzerine giderek daha fazla 
düþünmeye baþladýk. Kent, toplumsal cinsiyeti 
eþitsizliðin yaþandýðý esas alan olarak ön plana çýkmaya 
baþladý. Çünkü kentler, cinsiyetlendirilmiþ norm ve 
kimliklerin üretim, tüketim ve yeniden üretim sürecinde 
kilit mekânlar iþlevi görürler. Ayný zamanda evde, 
kamuda ve hareket halinde yaþanan gündelik rutinlerin 
cinsiyetlendirilmiþ somut hali ve toplumsal gerçekliði de 
kentleri biçimlendirir.

Genellikle kentsel tartýþmalar, toplumsal cinsiyet 
merceðinden süzülmediði için eril alaný sorgulamaktan 

uzaktýr. Kente dair yazýn ve tartýþmalar, erkek merkezli 
olmanýn yaný sýra Batý-merkezli bir bakýþ açýsýný 
yansýtýrlar. 

'Aþina Olunan Her Zaman Bilinen Deðildir'

Hepimizin yakýndan tanýdýðý 'gündelik hayat' terimine 
nadiren devletler ve bilim insanlarý özel bir önem 
bahþeder. Oysa Henri Lefebvre, gündelik hayatý gübreye 
benzetir: “hayat-veren bir güç kaynaðý gibi çalýþýr ancak 
ayakaltýnda çiðnenirken çoðunlukla gözden kaçar.”

Gündelik hayatýn olaðan anlarýnýn farkýna varma, kent 

Kente Cinsiyetlendirilmiþ Bir Mercekten Bakýþ
Yýldýz Temürtürkan
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sakinlerinin çeþitliliðine ve karmaþýklýðýna þahitlik eder. 
Gündelik hayatýn birleþtirici bir kavram olmasýnýn 
nedeni, kent ve toplumsal cinsiyet tartýþmalarýný 
harekete geçirmesinin yaný sýra dönüþtürücü olma 
potansiyeli de taþýmasýdýr. 

Kentlerin ve toplumsal cinsiyetin popüler olarak nasýl 
temsil edildiðine bakarak, kentlinin hayal gücünde 
kentsel yaþamý tipik olarak tanýmlayan þeyin can 
sýkýntýsýndan ziyade korku olduðunu duyumsarýz. 
Domosh ve Seager, 'on dokuzuncu yüzyýl Paris veya New 
York sokaklarýnda (uzun adýmlarla aylak aylak) gezinen 
yalnýz erkek' tarafýndan temsil edilen kentlerin her 
zaman erkek zevklerini yansýtacak þekilde 'riskli ve 
heyecan verici' olarak betimlendiðini ileri sürer.   

Kentsel tasarým, erkek ve kadýn kimliklerini çeþitli 
biçimlerde yeniden üretir. Popüler kültür iþaretleri ve 
metinleri (müzik, film, reklam ve tasarým markalarýndan 
duvar yazýlarýna kadar), bu süreçte önemli bir rol 
oynarlar.

Bazý binalarýn, anýtlarýn, sokaklarýn ve iþaretler 
sisteminin biçimi ve iþlevinden 'iyice okunabilecek' 
iktidar ve boyun eðme, tahakküm ve direniþ öyküleri, 
kolayca göze çarpar. Knox ve Pinch'in gözlemlediði gibi: 
“Mimari teoride basmakalýp bir tema, tasarýmýn 'eril' ve 
'diþi' elementlerinin dýþa vurumu oldu. Esas itibariyle bu 
kaba anatomik referansý içeriyordu: fallik kuleler ve 
göðüse benzeyen kubbeler. Gökdelenler, mesela, 
sermayenin erkek karakterinin cisimleþmesi olarak 
görülebilir.” 

Tek-cinse ait okullar, kolejler, centilmen kulüpleri ve 
toplanma yerleri mirasýnýn þaþýrtýcý bir biçimde varlýðýný 
sürdürmesine raðmen, erkekler ve kadýnlar, herhangi 
bir dar anlamda ayný-cinse ait belli bir meskene nadiren 
hapsolurlar. Kaldý ki, 'kadýnlara mahsus mekânlarýn 
kadýnlarý güçlendirdiði mi yoksa onlarý bir özel ihtiyaçlar 
gettosu tuzaðýna düþürdüðü mü konusunda fikir ayrýlýðý 
yaþanýr' (McDowell 1999: 119). Bazý kadýnlar, kadýna 
yönelik erkek þiddetinden uzak bir sýðýnak olarak 
kadýnlara mahsus mekânlar ve örgütler kurma hakkýný 
ileri sürerken, cinsiyetlendirilmiþ kent teorisine dair 
'daha ilginç bir proje' de, 'cinsiyetçi olmayan ya da 
cinsiyete mahsus (erkek-merkezli) olmayan bir kentsel 
çevrenin neye benzeyeceði üzerinde düþünmektir' 
(McDowell 1999: 120).

Mekânýn cinsiyetlendirilmesi, toplumsal geleneklerde ve 
biçimsel yasalardaki deðiþikliklerle sürekli dönüþüme 
tabidir. Batýlý þehirlerdeki kamusal mekânlarda yalnýzca 
kadýnlarýn girebildiði bebek odalarýnýn giderek annelerin 

yaný sýra babalara da küçük çocuklarýna bakma imkâný 
veren üniseks odalara dönüþmesi örneðini ele alalým. 
Bu gibi deðiþiklikler çok tedrici yaþanýr; çünkü toplumsal 
davranýþ ve gelenekler bir gecede deðiþmez ve deðiþen 
zevk ve beklentilere yanýt verecek binalarýn biçimini 
deðiþtirmek zaman ve para gerektirir. 

Batýlý post-endüstriyel kentlerde erkek 'merkez' (kent) 
ile kadýn 'perifer' (varoþ) arasýnda yapýlan ayýrým 
popülerdir. Üstelik uzun süre önce klasik feminist 
metinler, kamuoyunun gözü önünde yapýlan ücretli 
iþlerin 'yüksek statüsü'  ile evde ve topluluk içinde 
yapýlan ücretsiz ev içi 'görünmeyen' iþlerin 'düþük 
statüsü' arasýnda popüler olarak çizilen statü ayýrýmý 
konusunda farkýndalýk oluþturdular.

Mühendislik ve teknolojik yeniliklerin (gökdelenleri 
olanaklý kýlan asansörler, taþýma alanýný geniþleten 
otobanlar ve elektrikli raylar) büyüme yönetimini büyük 
oranda biçimlendirildiði küresel kuzeyde, yukarý ve dýþa 
doðru geniþleyen bir kombinasyon aracýlýðýyla hýzlý 
kentsel büyümeye yer açýldý. 'Gökyüzündeki kentler' 
için yüksek binalar inþa etmenin yapým maliyetleri, bu 
binalarý, çok uluslu þirketlerin yatýrýmlarýna iyi bir 
kazanç gördüðü kent merkezinde getirisi olan arsalarla 
fiilen sýnýrlar. Buna karþýn, düþük yoðunluklu dýþa doðru 
geniþleme, yöre-kentler, yatak odasý yerleþimleri ve 
'saçaklanma' yaratýr. Araba sahibi olmanýn 
yaygýnlaþmasýyla birlikte yerleþim hareketliliði ortaya 
çýkar. O halde 'yöre-kentlere taþýnma', aile þekline, 
özellikle müstakil aile konutu, bir avlu veya bahçe ve 
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oyun alanlarý ve iyi donanýmlý okullar gibi aile konforlarý 
arayýþýna sýký sýkýya baðlýdýr.

 Yaygýn olan algýya göre; kentler (cinsel, politik ve 
entelektüel bakýmdan kendisi olmasý için özgürlük 
sunarak) insanlarý 'özgürleþtirir' oysa yörekentler bu 
arzularý ezer ya da bastýrýr (Lees 2004:9). 
Yörekentleþmeyi temelden destekleyen þehir 
planlamadaki erkek-merkezlilik üzerine yazan uzun bir 
feminist yazýn geleneðine karþýn son feminist eleþtiriler, 
bu kent/yörekent ikiliðini tasfiye etmeye çalýþmaktadýr. 

Post-endüstriyel soylulaþtýrma emlak spekülasyonu 
yardýmýyla þehir merkezinde daha önce girilebilir olan 
yerlere düþük ve hatta orta gelire sahip ailelerin ücretle 
girmesi sonucunu üretir. Dahasý, giriþini anahtar taþýyan 
veya aidat ödeyen site üyeleriyle sýnýrlayarak daha önce 
girilebilir konut yerleþmelerinden genel halký fiilen 
dýþlayan güvenlik kontrollü veya dýþa kapalý konut 
yerleþmelerinin çoðalmasýdýr. Ayrýca dýþa kapalý konut 
yerleþmeler þeklinde bu uluslararasý trendinde belirgin 
olan, nispeten yeni, sadece yetiþkinlere yönelik konut 
yerleþmeleri fenomenidir. Buralarda yaþayanlarýn 
çocuksuz olmalarý ve çocuk yapma niyeti taþýmamalarý 
gerekir (hatta bazý durumlarda çocuk ziyaretçi bile 
çocuk kabul etmeyeceklerini taahhüt eden bir sözleþme 
imzalamalarý gerekir)

Kente ve kentleþme trendlerine cinsiyetlendirilmiþ bir 
perspektiften bakmaya çalýþtýðým bu denemede Vanport 
Þehri Deneyine deðinmeden geçemeyeceðim. Bazýlarý 

feminist ütopyaya yaklaþtýðýný düþünürken bazýlarýnýn 
da kolektif, bürokratik bir tavþan yuvasýna benzettiði 
Vanport Þehri Deneyi, ütopya tartýþmasýna yararlý 
katkýlar sunabilir. 

Vanport Þehri, savaþ sýrasýnda Wilhelm Kaiser'in 
tersanesinde çalýþan kadýnlarý barýndýrmak için inþa 
edilmiþti. Bu kadýnlarýn çoðu evli ve çocukluydu ve 
kocalarý silahlý kuvvetlerdeydi. Bu nedenle, zor bir 
dönemin sonuna kadar bu iþçi kadýnlar bekâr annelerdi. 
Ve Kaiser, mimarlarýna, annelik ve ücretli iþçilik 
þeklindeki 'ikili rollerini' olabildiðince kolaylaþtýracak bir 
þehir inþa etmeleri talimatýný verdi. Her bir ev, çocuk 
bakým merkezine yakýndý. Bu merkezler günde yirmi 
dört saat açýktý ve sadece çocuklara deðil ayný zamanda 
annelere de vardiyalarý bittiðinde alýp götürecekleri 
sýcak yemek saðlýyordu. Böylece, yorgun olduklarý 
zaman yemek piþirmek zorunda kalmýyorlardý.   

Çocuklarýn okul ve ev yaþamlarýnýn entegrasyonunu 
geliþtirmek için günlük bakým merkezlerinin 
pencereleri, tersanelere bakacak þekilde inþa edilmiþti. 
Çocuklar bunlarýn yardýmýyla annelerinin yaptýðý 
gemilerin suya iniþini izleyebilirlerdi. II. Dünya 
Savaþýnýn sonuna kadar Vanport Þehri, beyaz, zenci 
Amerikalý, Asya ve Hispanik kökenlerden gelen kýrk bin 
kiþiyi barýndýrdý. Genellikle hepsi bir arada huzur içinde 
yaþýyorlardý Ancak savaþtan sonra þehrin büyük bir 
kýsmý boþaltýldý ve geriye kalaný da bir selde yýkýldý. Bir 
zamanlar kuzeybatý ABD'nin en büyük beþinci þehri olan 
yer, bugün bir park alanýdýr.
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kendisini bir kaos içerisinde bulabilir Lynch'e göre. 
Kuþkusuz, aradan yarým yüzyýl geçtikten sonra, 
günümüz kentinin görsel bütünlüðüne iliþkin 
sorunlardan çok daha büyük ve karmaþýk bir sorun ve 
söylem alaný mevcut. Sözgelimi günümüzde kentlerin 
bütüncül bir estetik kritere göre biçimlenmesi talebi, 
cinsiyetçi pratiklerden ayrý düþünülemez: Kentin 
okunaklýlýðýný kimler istemektedir? Kentin okunaklýlýðý 
kimlerin yararýna ve kimlerin zararýna vuku bulacaktýr, 
gibi. Bu baðlamda, J. C. Scott'un Devlet Gibi 
Görmek'teki eleþtirel yaklaþýmýnýn güncelliðine dikkat 
çekmekte yarar var. 

Güneyimizdeki ülkelerde eril kent imgesine yönelik ciddi 
bir tadilatýn baþladýðý bir döneme girildi. Bizde ise, ýsýnan 
seçim ortamýyla beraber, eril kartlarýn birer birer açýldýðý 
görülüyor. Taraflar bir sertleþme yarýþý içinde otoriter dili 
yükseltiyor. Bu durum kuþkusuz kentlerin daha 
yaþanabilir yerler olmasýný saðlamýyor, tam tersi. Bu 
konuda ne yapýlabilir?

Kevin Lynch, 1960'larýn baþlarýnda yayýnlanan Kent 
Ýmgesi adlý eserinin hemen giriþinde, kentin okunaklýlýðý 
ilkesine vurgu yapar. Okunaklýlýk, bir kentte yaþamak 
için olmazsa olmaz þeylerin baþýnda gelir, yoksa insan 

Eril Kent Ýmgesine Tadilat
Levent Þentürk
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Günümüzün kentinin eril niteliðini yaygýn olarak 
sorgulamak, güç görünüyor. Eril normativizm, televizyon 
kanallarýnýn gündelik dilinde sürekli dolaþýmda. 
Sözgelimi, TV reklamlarýnýn cinsiyetçi alt bildirimler 
taþýmasý, yerli televizyon dizilerinin eril tarihselciliði, 
evdeki erilliðin tüketimine ve üretimine katýlýyor. Bu 
üretim ve tüketimin sahnesi olan kent ise, ülkenin her 
yerinde TOKÝ tarafýndan 'ucuza' üretilmeye çalýþýlýyor. Bu 
sahnenin aktörü olan kurumun, TOKÝ'nin evrensel 
standardý nokta blok apartman tipolojisinin fallik, 
homojenize bir kentsel düzen ikonografisi ürettiði, 
tamamen normalleþtirilmiþ durumda. Söz konusu 
tipolojinin, Scott'un yüksek modernizmin eleþtirisi 
baðlamýnda dile getirdiklerine benzer sonuçlara yol 
açmasý için birkaç onyýl geçmesi gerekebilir. Genç 
kuþaktan mimarlar arasýnda bile, bu tasarým problemini 
temel alan, durumu deðiþtirmek için tasarým enerjisi 
harcamaya istekli çok az insanýn var olduðu göze 
çarpmakta. Nokta blok düzenine göre kurulu sterilize ve 
kapalý çevrelerin üretmekte olduðu devasa ölçekli 
bireysel mutsuzluk, tecrit edilmiþlik, kapatýlma ve 
yalnýzlýk ortamýnýn, konut yatýrýmý maliyetini kat be kat 
aþacak travmatik ruhsal bozukluk faturasýnýn ne 
boyutlara varabileceði konusunda henüz kimse ciddi bir 
endiþe taþýmýyor. Cümleten kýyamet sonrasýna yatýrým 
yapan yeni orta sýnýflar olarak, lüks anlayýþlarýmýzý 
gentrifikasyon baronlarýnýn kalibre ettiði niteliklere 
uyarlamak konusunda hýrçýn bir kararlýlýkla davranarak, 
gelecekte kazanacaðýmýz tüm paralarý, yeni mutluluk ve 
güvenlik yuvalarýna boca ediyoruz. 

Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlýk Bölümü'nde 
öðrenciler tarafýndan kýrk yaþýn altýnda bir grup mimarla 
yapýlan görüþmelerin kayýtlarý, toplumsal cinsiyet 
meselesine yönelik duyarlýðýn düzeyi konusunda veriler 
içeriyor. Ýstanbul'da mimarlýk yapan ve genç kuþaðý 
temsil ettiði söylenebilecek mimarlara, toplumsal 
cinsiyet eþitsizliðine dair yöneltilen sorularýn çoðunlukla 
yanýtsýz kalmasý bir gösterge sayýlabilir. Öðrencilerin 
mimarlýðýn erkek mesleði olup olmadýðý, kadýnlarýn 
meslekteki yükselme þanslarý, kadýn çalýþanlarýn durumu 
gibi  sorun alanlar ýna yönel ik meraklar ýnýn 
giderilememesi, yanýt verenlerin çoðunlukla erkek 
olmasýyla kuþkusuz baðlantýlý. Bu durum, genç kuþaktan 
kimi mimarlarýn, bir önceki kuþaðýn meslek, tasarým, 
ölçek, kimlik, coðrafya gibi konularla ilgili yaklaþýmlarýna 
eleþtirel bir kapasite ile yaklaþma becerisi 
geliþtirmelerine karþýn, ayný kapasiteyi erillik için 

kullanmayý savsakladýklarý veya daha kötüsü, erilliði 
araçsallaþtýrmayý sürdürdükleri anlamýna gelebilir. 
Görüþülen mimarlarýn çevre, kent, kozmopolitanizm, 
profesyonellik gibi konularda büyük ölçüde duyarlý 
yaklaþýmlar sergilemeleri kuþkusuz önemli. Bunlarýn 
dýþýnda kalan genç mimarlarýn ne düþündüðünü 
anlayabilmek ve genele yayýlan sonuçlar çýkarabilmek 
için çok daha fazla mimarla görüþmek gerekeceði açýk. 
Keza, istihdam ekonomi-politikalarýnýn veya 
yarýþmacýlýklarýnýn ne zaman genç iþgücünün yasal 
olarak sömürülmesine veya sosyal Darwinizme doðru 
evrilme istidadý gösterdiðini anlayabilmek için de öyle. 
Mimarlarýn kentle veya tasarým felsefesiyle ilgili 
konularda ne zaman duyarlýk üretip, ne zaman modern 
babalarýnýn ilkelerine sadakat gösterdikleri de 
izlenmeye deðer bir tablo oluþturabilir. Ýstanbul 
dýþýndaki coðrafyaya uzandýðýmýzda, eril söylemin 
keskinleþtiði, bu kez alýþýldýk faþizan/þöven söylemlerle 
Ýstanbul-karþýtý bir biçime büründüðü; Ýstanbul'u hem 
coðrafi, hem entelektüel olarak hedef aldýðý görülüyor 
ki bunda herhangi bir ilginçlik göze çarpmýyor. 

Eskiþehir'de Tepebaþý Saðlýklý Kent Konseyi Kadýn 
Çalýþmalarý (TSKKK), Saðlýklý Kent Hareketi 
baðlamýnda 'Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Þehir 
P ro toko lü ' nü  yayg ýn l a þ t ý rmak  ve  ken t te  
kurumsallaþtýrmak adýna, Prof. Dr. Yasemin Balcý ve 
arkadaþlarýnýn önderliðinde bir çalýþma baþlatmýþ, 
2010 yýlýnda on maddelik ilkesel bir metin belirlemiþtir. 
Protokol, insan haklarý ihlallerine karþý mücadele, 
kadýna yönelik þiddeti kurumsal iþbirliði içinde 
engelleme, yasal sorumluluklarý yerel olarak hayata 
geçirme, internet aðý üzerinden veri paylaþma, yerel 
bilinçlendirme, yasal, psiko-sosyal ve ekonomik 
tedbirler alma, kurumsal alt protokollerin yapýlmasý, 
aylýk veri güncelleme ve yýllýk faaliyet raporu 
oluþturulmasý ve “protokolü imzalayan bütün kurum ve 
kuruluþlar[ýn] kadýnýn insan haklarýný öncele[me], 
koru[ma], geliþtir[me], yaygýnlaþtýr[ma] ve 
savun[ma]”sýyla ilgili bir çerçeve çizmektedir.

Protokol taslaðýnýn özellikle altýncý maddesi, bu yazý 
kapsamýnda beni ilgilendiriyor: “6. [Eskiþehir'de bu 
protokole taraf olan bütün kurum ve kuruluþlar] 
Kadýnýn insan haklarýný ihlal eden þiddet ve cinsiyet 
ayrýmcýlýðý içeren söylemlerden arýndýrýlmýþ ortak bir 
dil; eðitim stratejisi ve tutum oluþturur; bunun 
yaygýnlaþtýrýlmasýnda aktif rol alýr.” 



44 ÖZEL BÖLÜM Kent ve Mekânda CinsiyetçilikÖZEL BÖLÜM Kent ve Mekânda Cinsiyetçilik

Erilliði konu edinebilmenin güçlüðü nereden geliyor? 
Hegemonik olaný etraflý biçimde eleþtirdiðimizde, 
erilliðin eleþtirisini de yapmýþ oluyor muyuz? Bir yanýyla 
kuþkusuz evet: Hegemonik yapýlarýn hemen her zaman 
minör olaný dýþlayýp hareketsizleþtirecek bir þiddet 
potansiyeli taþýdýðýný bildiðime göre, hegemonik olaný 
belirlemem ve üzerine düþünüp konuþmam, üretmem, 
erilliðin gerilemesine yönelik bir adým olarak 
deðerlendirilebilir. Öte yandan, cinsiyetli bir kimliðin 
içinden [erkek olarak], zaten hali hazýrda 'ezen' gücün 
içinden konuþuyor olmakla, bizatihi kendi eleþtirimin 
içinde geçersiz bir bölge de üretiyorum; en azýndan 
meþruluðu sorgulanmaya muhtaç bir öznelliðin 
parçasýyým.

Buna raðmen, yeni bir þey söyleme þansýný asla yabana 
atmamak gerek: Hak ihlaline, faþizme, nefret 
söylemine, ayrýmcýlýða dille, eðitimle ve entelektüel 
kapasite ile yanýt üretmek bile yeterince önemli 
görünüyor  i ç inde yaþad ýð ýmýz  koþu l la rda.  
Akademisyenler arasýnda, özellikle de erkekler arasýnda 
pek de muteber olduðu söylenemeyecek toplumsal 
cinsiyet meseleleri, bir grup kadýnýn hobi olarak 
sürdürdüðü bir küstahlýk tarzý olarak algýlanýyor. Bu tarz 
bir düþünme çizgisi taþýyanlarýn katýnda bu erillik 
meselesi deðil, kadýn meselesi: Erillikten yalnýzca övgü 
ile söz edilebileceðini düþündüklerinden, bir erkeðin 
kalkýp erkeklik üzerine münafýkça konuþmasý hayret ve 
öfkeyle karþýlanýyor doðal olarak.

Yeni ne söyleyebileceðim kuþkusuz, geniþ anlamda 

benim derin bir problemim olmaya devam edecektir: 
Cinsel organlarým formaldehitte durmadýðýna veya -270 
derecede güvenlik altýna alýnmýþ olmadýðýna göre, 
geleneksel olarak erkek olan bana sunulmuþ, 
kullanýmýma tahsis edilmiþ sürüyle güç aracýný 
kullanmaktan imtina ettiðimi mi söyleyeceðim? Bunu 
da sýrf iyi bir erkek olduðum, toplumun vicdanlý bir 
bireyi, iyi bir eþ ve baba olduðum, baþkalarýný ezmekten 
nefret ettiðim için veya birilerine sarkýntýlýk etmeyi 
kendime yakýþtýramadýðýmdan yapýyorum, öyle mi? 
Buna -baþta kendim olmak üzere- kim inanýrdý? Kendi 
cinsiyetime veya karþý cinsime veya kendini bunlara ait 
görmeyenlere yeni ne söyleyebilirim? Cinselliðimin 
hangi kategoriye ait olduðuna dair özbilimcimle mi, 
yoksa yalnýzca ayýp olmasýn diye mi erkek olduðumu 
söylüyorum? 

Kendi cinselliðimin belirsiz topoðrafyasý, toplumsal 
cinsiyet meselesindeki büyük insani gerilimi fark 
etmeme engel deðil. Bir erkek olarak bu ülkede yaþayan 
eðitimli biri olduðuma göre, sýradanlýðýmý, utancýmý ya 
da herhangi bir þeyi bahane ederek erillik konusunu 
örtbas etmeye hakkým olamaz. Cinsiyetli olmamýn 
güçlüklerinden veya trajedilerinden söz etmem, 
kuþkusuz anlamlý olabilirdi ama benden beklenen, 
toplumsal cinsiyet konusunda volkanbilimcilik yapmam 
deðil, çoktan oluþup soðumuþ topraklar üzerinde olup 
biten þiddeti azaltmak hakkýnda soðukkanlý gözlemler 
yapmamdýr. Kendi cinsel varlýðýma nasýl mesafe 
alacaðýmý düþünmeyi erteliyorum: Erkek gibi davranma 
halime dair özbilincimi, mizaha baþvurmadan, nasýl 
askýya alacaðýmý da; alabilme ihtimalimin olup 
olmadýðýný sorgulamayý da. Þiirin sularýna hiç girmeden, 
bedenimde biriken öfkeyi, eyleme güdüsünü, sevme ve 
özgürleþme potansiyelimi nasýl rasyonelleþtirip ifade 
edeceðim gibi bir meseleyi de benzer þekilde 
erteliyorum. Çünkü hakkýnda konuþtuðumuz mesele 
ruhsal çalkantýlarýmý deðil, somut bir toplumsal 
gerçekliði temel alýyor. Bunu erkek olmamdan nasýl 
ayýrabileceðimi ve kavonozlayabileceðimi tartýþmayý 
içkili bir toplantýya da býrakabilirim. Kendimi diðer 
erkeklerden kategorik olarak ayrý görmeme karþýn, yine 
de onlardan biri olduðum gerçeðini nasýl örtbas 
edeceðimi dert edinmiyorum kesinlikle, çünkü bunun 
zaten problem alanýmýzla hiçbir ilgisi yok. Kendimi veya 
baþkalarýný suçlamadan nasýl erkek olarak söz 
alabileceðim konusu, dille ilgili bir problem. Kendimi eril 
kentin dýþýnda nasýl konumlandýrabileceðim, bu soruya 
verebileceðim yanýtlarýn yaratýcýlýðýna baðlý. Kendimi 
bana verilmiþ olan bilgiye, beni hep bir savaþa hazýrlar 
gibi hayata hazýrlamýþ olan söze kaptýrýyorsam, 
feodalleþeceðimin resmidir. 
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mahremiyet kavramýnýn kendisi ve mekânýn bütün 
bunlarý nasýl barýndýrdýðý gibi noktalar aydýnlatýlabilir. Bu 
açýdan, Ankaralýlarýn oldukça yakýndan bildikleri 
Büyükþehir ve Ýlçe Belediyeleri tarafýnda hizmete açýlan  
“Haným Lokalleri” de kendini kadýn-erkek ayrýmý gibi 
mahremiyetin ana eksenini üzerinden tanýmlayan yeni 
oluþmuþ bir bina programý olarak bu üçlü iliþkinin güncel 
halini anlamak adýna göz önüne almaya deðer.  

Bu kadýn odaklý kamusal ya da en azýndan kamuya ait 
mekân kadýnlarýn, özellikle ev hanýmlarýnýn, gündelik 
hayatta kullanabilecekleri mekânlar oluþturma 
çabasýyla yola çýkýyor. Kendi kelimeleri ile ifade etmek 
gerekirse; Hanýmlar Lokali ile amaçlanan “Ankara'da 
yaþayan ev hanýmý, çalýþan ve öðrenci olarak yaþayan 
hanýmlarýn boþ zamanlarýný sosyal faaliyetler ile 
geçirebilecekleri” mekânlar yaratabilmek. Üyelik 
sistemi üzerinden çalýþan bu merkezlerde; spor, sanat, 
ya da kiþisel geliþim gibi birçok farklý alanda kurslar 
veriliyor. Burada altý çizilmesi gereken en önemli nokta 
sanýrým, bu merkezleri farklý bir bina programý olarak 
tanýmlayan tek özelliðin; adlarýndan da anlaþýlabileceði 
gibi; kadýn kullanýmýna açýk olmalarý. Zira önerdiði her 
bir program þu an kent içerisinde ulaþýlabilir durumda, 
bu merkezlerin tek argümaný ise bu programlarý toplu 
olarak “sadece hanýmlarýn” ulaþabilecekleri bir 
mesafede tutuyor olmalarý.

Daha net bir þekilde ifade etmek gerekirse, bu program 
tipi kendi varlýðýný, ancak ve ancak cinsiyet ayrýmý 
üzerinden olumluyor denilebilir. Her bina programýnýn 

Mahremiyetin mekân ile iliþkisi için oldukça temelsel 
denebilir. Örtünme, sonra barýnma hatta tecrit gibi 
yollarla yaratýlan; öncelikle bedensel olmak üzere; her 
ölçekteki mahremiyet az ya da çok fakat kesin bir 
þekilde mekâna müdahale ile mümkün. Bu fizikselliðin 
yaný sýra, mahremiyet onlarca sosyal katmanýn bazen 
çeliþtiði, bazen örtüþtüðü ama mutlaka birbirini 
etkileyerek bütünü oluþturduðu bir imgeler yýðýnýna da 
karþýlýk gelir. Þüphesiz 'kadýn olma durumu' da bu 
katmanlardan en önemlisi, zira mahremiyetin 
tanýmlandýðý ana eksen kadýn-erkek iliþkisi üzerinde 
geliþiyor ve garip bir þekilde erkekler de dâhil toplumun 
her kesimi 'özel hayatý'ný kadýn üzerinden tanýmlýyor. 
Durum böyle olunca, kadýn mahremiyet-mekân 
iliþkisinde de belirleyici unsur olarak bir adým öne 
çýkmakta. Hatta kadýn-mahremiyet iliþkisinin mekânsal 
temsiliyetinde gerçekleþen kýrýlmalar çoðu kez 
zamanýnýn ruhunu belirleyici olmuþtur; yeni bir sosyal 
düzenin kanýtý olarak algýlanmýþtýr. Örnek lazým gelirse, 
Sadabad'i Osmanlý toplumunda yeni bir kamusallýðýn 
mekâný olarak imleyen kadýnýn varlýðýydý. Kadýnýn 
kamusal alanda varlýðý ve bu kadýnýn mekânla iliþkisi 
Türkiye'de modernleþme için üzerinde çalýþýlmasý 
gereken en önemli noktalardan biri oldu. Öyle ki,  
Ankara sokaklarýnda modernleþmenin resmini 
arayanlarýn, bunu bulduklarýna dair kanýtý hep modern 
bir kadýn figürü olmuþtu. 

Tarihte kalmýþ bu örneklerde olduðu gibi, þüphesiz 
kadýn-mekân-mahremiyet üçlüsünün þu anki 
temsiliyetine de bakarak toplumda kadýnýn yeri, 

Mahrem Deðil Mahrumun Mekâný: Hanýmlar Lokali
Fadime Yýlmaz
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ÖZEL BÖLÜM Kent ve Mekânda Cinsiyetçilik

hem fiziksel hem de sosyal bir ihtiyaç listesine karþýlýk 
geldiði düþünülürse, bu programý anlamak için de asýl 
sorulmasý gereken soru þu olmalýdýr: Kent içinde 
daðýlmýþ onlarca farklý aktiviteyi, bu doku içinden kesip 
koparmaya ve tek bir çatý altýnda toplamaya sebep 
olabilecek kadar güçlü bir cinsel mahremiyet ihtiyacý, ya 
da erkeksiz mekân yaratma zorunluluðu nereden 
kaynaklanmaktadýr?

Cinsiyet ayrýmýnýn bir mekân arkitipini yaratmaya 
yetecek kadar güçlü olabilmesine getirilebilecek en basit 
açýklama din odaklý bir sebepleme ile yapýlabilir. Ne de 
olsa,  kadýn vücudunun, hatta siluetinin açýkça 
sergilenmesine dair geniþ bir yasaklar listesi dinin 
parçasý olarak hayatýmýzdadýr; bu yasaklarýn mekânda 
böyle bir cinsiyet eksenli ayrýþmaya yol açtýðý 
düþünülebilir. Bu nokta kýsmen doðru olsa bile, bu tarz 
dini kýsýtlamalarýn lokallerin ortaya çýkýþýndan çok daha 
önce var olduklarý ve kadýný lokale gitmeye mecbur 
býrakmak bir yana, evin içinde yaþamaya 
hapsedebilecek kadar güçlü olabildiklerini biliyoruz. O 
halde tek baþýna bu inanç sisteminin böyle bir mekâný 
yarattýðýný düþünmek güç. Buna benzer yine kýsmi bir 
açýklama belki de egzersiz programlarý için getirilebilir. 
Bu durumda da,  pazarlama stratejisin kurbaný olan 
kadýn, bedeninden fazlaca rahatsýzdýr ve bu 
rahatsýzlýðýný; açýkçasý çirkinliðini; gidermeye çalýþýrken 
karþý cinsin kendisini izlemesini istemeyebilir, kadýn 
kadýna egzersiz yapmanýn mantýðý da burada aranabilir. 
Yine de her iki açýklama da, ne bu kesin ayrýþmayý 
yaratacak kadar keskin, ne de birbirinden bu denli farklý 
bir dizi aktiviteyi ayný çatý altýna tutmaya yetecek kadar 
kuvvetli. 

Yine bu kýsmi açýklamalarý yetersiz kýlan baþka bir nokta, 
bizzat bina programýnýn kendi elleri ile onlarý 
yýpratmasýdýr, zira program fizikselliði zayýf alt parçalarý 
da kendi içinde bulundurularak ana ekseninin fiziksel 
mahremiyet olmadýðý konusunda ipuçlarý verir. Oldukça 
uç bir örnek olsa bile, çarpýcý bir nokta bence lokallerin 
internet kafeleri üzerinden verilebilir. Minik bir karel 
içerisine oturup, tamamen sanal bir aktiviteyi sadece 
kadýnlara açýk bir salonda gerçekleþtirmenin 
fizikselliðinin ne denli zayýf olduðu açýk. Bundan daha 
ötesi, katý bir dini söylemin internet gibi açýk, geçirgen 
hatta aldatýcý bir ortamý onaylamasý çok da mümkün 
görünmüyor. Yani fizikselliði az; dolayýsýyla cinsel 
mahremiyetin ilgi alanýna ilk bakýþta girmeyen, ancak 
kontrolü oldukça zor bir program parçasý bile merkezler 
de yerini alabilir. Benzer þekilde, cinsiyet ayrýmý 
üzerinden þekillendirilmesi çok da makul olmayan bir 
baþka mekân olarak kütüphanelerden de bahsedilebilir. 
Sonuçta kütüphane gibi anlamýný, fizikselliðinden çok 

oluþturduðu söylem üzerinden kazanan bir programýn, 
fiziksel tecrit ile kontrol altýna alýnabilmesi mümkün 
deðil. Bu gibi bir programýn merkezin genel çerçevesi 
içerisinde yer almasý fiziksel varlýðýndan çok söylemsel 
bir uyuþma ile mümkün. 

Cinsiyet eksenli bir mahremiyet anlayýþýna çeliþen 
benzer tutarsýzlýklara program ölçeðinde daha sayýsýz 
örnek verilebilir. Ama cinsiyete odaklý bir ayrýþma 
üzerinden kurulan bu söylemin elini zayýflatan daha 
büyük bir nokta, kadýnlarýn kenti ve merkezleri 
kullandýklarý zaman aralýklarýnda yatmakta. Bu 
merkezlerin hedef kitlesi olan kadýnlarýn, yani ev 
hanýmlarýnýn eðer ihtiyaç duyduklarý gerçekten erkeksiz 
mekânlar olsaydý, bunu yapmalarý için gün içindeki 
rutinlerini uygulamalarý yeterli olurdu. Daha açýk bir 
þekilde ifade etmek gerekirse,  çalýþma görevi üzerine 
yapýþmýþ olan toplumun erkek bireyleri mesai saatleri 
içinde bu ve benzeri program parçalarýna isteseler de 
katýlamamaktadýr; yani kentin birçok mekâný mesai 
saatleri içerisinden ekonomik ve sosyal düzen 
tarafýndan belli bir noktaya kadar elenmiþ gruplarý 
barýndýrýr. Baþka bir deyiþle zaten bir ev hanýmý, mesai 
saatleri içerisinde nereye giderse gitsin karþýlaþacaðý 
insan grubunun çoðunluðu kendi gibi ev hanýmlarýndan 
oluþacaktýr. Garip bir þekilde, bu merkezler de sadece 
mesai saatlerinde hizmet vererek zaten elenmiþ bir 
grubun kendini sanal bir þekilde yeniden tanýmlamasýna 
yol açýyor. 

Görüldüðü gibi, bu merkezleri ortaya çýkaran salt cinsel 
mahremiyet ihtiyacý ve onun fiziksel mekânda karþýlýk 
bulma isteði asla deðil. Bunun çok daha ötesinde bu 
merkezlerin önerdikleri kadýnlarýn hem kendileri hem 
de kent ile olan iliþkilerinde yeni bir biçim. Ve bu yeni 
biçimin, korumak bir yana gerçek anlamýyla 
mahremiyete tecavüz eden bir sosyal yeniden 
tasarlanma projesinin normalleþtiricisi olduðu da iddia 
edilebilir.  

Bu oldukça sert bir söylem olabilir ama yakýndan 
bakýldýðýnda programýn önerisinin bir nevi kontrol 
mekanizmasý olduðunu görmek zor deðil. Burada belki 
de altý bir çýrpýda çizilebilecek nokta bu merkezlerin 
kendi kullanýcý kitlesine nasýl iþaret ettiði; yani kendi 
kullanýcýsýný nasýl adlandýrdýðý. Bina bir Kadýn Lokali 
deðil Hanýmlar Lokali'dir. “Kadýn” ile “haným” arasýndaki 
ince çizgi ise baþka örnekleri arka arkaya sýralayýnca 
daha net bir þekilde görülebilir. “Ýþ hanýmý” ya da “ev 
kadýný” gibi kelimeler dilin bir parçasý deðildir; doðru 
kullanýmý “iþ kadýný” ve “ev hanýmý”dýr. Ama bir iþ 
kadýnýný evinin hanýmý yapmanýn yolu iþinden ayrýlmasý 
asla deðil, kesin bir suretle evlenmesidir; yani bir 
erkekle iliþkisini meþru bir platforma taþýmasý, ya da 



baþka bir deðiþle erkeðin mahremi olmasýdýr. Kadýn 
kelimesi bireysellik ifade ederken, haným kelimesi 
ailenin bir parçasýna karþýlýk gelir. Bu noktadan sonra, 
haným hayatýný bu rol ile birlikte gelen sorumluluklarýn 
gerektirdiði gibi düzenlemek zorundadýr. 

Bu ailevi sorumluluðu sýrtýna alan haným için, hayat 
toplum tarafýndan kendine dayatýlan, diðer aile 
bireylerinin hayatlarýný kolaylaþtýrmak ve konforlarýný 
arttýrmak etrafýnda odaklanan, uzun bir lazýmlar listesini 
tamamlamak amaçlý geliþiyor. Tam da bu nokta da; 
merkezler, ev hanýmlarýnýn ihtiyaç duyduklarý yeni 
becerileri onlara kazandýrmak ve sosyalleþmeleri için 
yeni ortamlar saðlamak savý ile sayýsýz kurs ve eðitim 
programý açarak devreye giriyor. Ancak burada garip 
olan nokta, hiç bitmek bilmeyen bu geliþim söyleminde 
yatýyor. Merkezlerde önerilen programlarýn tümü sadece 
eðitimle sýnýrlý kalýyor. Yani hanýmlar lokallerde, her türlü 
alanda eðitim alýrken, kazanýlan becerilerin daha sonra 
kullanýlabilmesine yönelik herhangi bir öneri 
g e t i r i l m i y o r,  e k o n o m i k  o l a r a k  k a z a n c a  
dönüþtürülmesinin ya da topluma herhangi bir þekilde 
katký koymasýnýn yolu açýlmýyor. Sonuçta kadýnlarýn 
merkezler sayesinde elde edebildikleri sosyallik, 
ekonomik boyutu olmayan, ancak mahalle 
komþuluðunun bir model üstü bir arkadaþlýk oluyor; tabi 
lokalin üyeleri de bu sosyalliði kaybetmemek uðruna bir 
kurstan diðerine merkez yollarýný aþýndýrýyorlar. Yani 
verilen eðitimin topluma katkýsý, olmasý gerekenin çok 
altýnda zorlama bir seviyede kalýyor. 

Bu, üretim iliþkisi bulunmayan -yani maddi getirisi 
olmayan-  sonsuz eðitim süreci ise “kiþisel geliþim” miti 
ile normalleþtiriliyor. Günümüzün popüler akýmý olan 
”kiþisel geliþim” mitinin esasýnda ekonomik sistemin 
dayattýðý ve tüketimi sabit tutmak adýna oluþturulmuþ 
bir kurgu olduðunu söylemek haksýz olmaz. Ev 
hanýmlarýnýn durumunda ise, ayný strateji ile amaçlanan 
kadýnlarýn aktif tüketiciler olarak kalmalarýný saðlamak. 
Evinde olmasý halinde toplumsal tüketim kültürünün 
uzaðýnda kalacak olan kadýn, bu sýnýrlý sosyal ortam 
dâhilinde istikrarlý bir tüketici olarak varlýðýný sürdürür. 
Ýstikrar konusu hem maddi olarak tüketimi, hem de 
kurstan kursa girmeyi kapsayan bitmeyen bir kiþisel 
geliþim sürecini kapsar. Bu þekilde hedef kitle olan ev 
hanýmlarýnýn iletiþim kanallarý ise talep ve tüketim gibi 
konularý destekleyecek biçimde açýk býrakýlmaktadýr. 

Tabi bu merkezlerin kadýnlarý sosyal hayatý üzerindeki 
etkisinin bu tüketim odaklý söylemi dikte etmek 
olduðunu söylemek, merkezlerin mahremiyet kavramý 
üzerine yaptýklarý kýsýtlayýcý ve parçalayýcý etkiyi göz ardý 
etmek olur. Cinsel mahremiyetin korunmasý gereken tek 

bireysel hak olduðu fikri, bu kýsmi mahremi korumak 
adýna diðer bütün bireysel haklardan vazgeçmeyi bir 
zorunluluk olarak dayatmakta. Aksine gerçek anlamda 
mahremiyet, cinselliðin çok ötesinde, kiþinin tüm hak 
ve özgürlüklerini kapsayan bir dokunulmazlýða denk 
düþüyor. Abartýlmýþ cinsiyet odaklý mahremiyetini 
korumak adýna, bu tür merkezlere sýðýnan kadýnlar, 
toplumun diðer sosyal ortamlarý üzerindeki 
haklarýndan farkýnda bile olmadan feragat etmiþ 
oluyorlar.  

Bu merkezlerin kadýna el çektirdiði en önemli sosyal 
alan ise þüphesi kent mekâný. Esasýnda kent dokusu 
içinde daðýlmasý gereken ve toplumun diðer sosyal ve 
ekonomik katmanlarýna baðlanmasý muhtemel bir dizi 
programýn, kapalý bir kutu içinde baþý sonu olmayan bir 
döngü dâhilinde, tekrar tekrar yapýlmasý kadýnýn kent 
içindeki görünürlüðünü azaltýr. Yani,  merkezler bu 
görünürlülüðü soðuran çekim noktalarý oluþturmakta; 
kadýnýn sosyal katýlýmýnýn ancak marjinal bir program 
aracýlýðýyla var olabileceði gibi eksik bir düþünceyi 
olumlamakta. En azýndan kadýný kentli olma ve kentli 
kullanma haklarýný tek bir bina ile deðiþ-tokuþ etmeye 
zorlamaktadýr. Sonuçta kadýnlar kent mekânýndan ve 
onun sunacaðý fýrsatlardan mahrum býrakýldýðýnýn 
farkýna varmadan, merkezlerin kendilerine 
tanýmladýklarý dar ve dikte edici bir çerçeve dâhilinde 
ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþmaktadýrlar. Bu gibi bir 
kýsýtlamanýnsa, esasýnda özgürlükçü bir ortamdan, 
sýnýrlý ve yönlendirmeci, kontrol altýnda tutmaya 
yarayan mekanizmaya geçiþ olduðu açýk. Bu sayede 
kadýn, önceden belirlenmiþ, oyalayýcý ve piyasanýn 
isteklerine uygun bir þekilde davranacaðý bir kapalý 
alanda yapay bir özgürlük hissi ile yaþamaya devam 
eder. 

Daha da önemlisi, lokaller sayesinde yaratýlan, erkeksiz 
mekânlar karþýlýðýnda ise kadýnsýz kentlerdir. Doðal 
o l a rak  bu  sü reç  sonucunda ,  Tü rk i ye 'de  
modernleþmenin Osmanlý Döneminde baþlayan ancak, 
Cumhuriyetin ilaný ile hýzlanan bir biçimde kendi 
ifadesini bulduðu kamusal alanda kadýn imajý da 
silikleþmektedir. Fakat bu tarz bir geri çekilme, sadece 
kadýnýn gündelik hayatýna dair rutininin deðiþmesi ya 
da görsel eksiklik sorununa karþýlýk gelmemekte. Kent 
mekânýnýn gerçek bir kamusal alan olarak iþleyebilmesi 
için gerekli olan kadýnýn varlýðý, bu iki kutuplu toplumsal 
ay r ý þmay ý  d i k t e  eden  söy l em ta ra f ý nda  
baskýlanmaktadýr. Sonuçta ortaya çýkan, yapay kýrýlma 
akslarý ile ayrýlmýþ, bu akslarýn dikte ettiði zorlayýcý 
söylemler ile yönlendirilebilen, bu yapay akslarýn 
uðruna gerçek haklarýnda vazgeçirilmiþ bir toplum 
olarak karþýmýza çýkar. 
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Kent hakký 1968 yýlýnda Henri Lefebvre tarafýndan ortaya konulan radikal 
bir paradigmadýr. Bu paradigmanýn amacý sosyo-mekânsal iliþkileri 
yeniden düzenleyerek, kent ölçeðinde bir vatandaþlýk tanýmý oluþturmak 
ve bu tanýma göre kenttaþlarýn hakkýný tanýmlamaktýr. Lefebvre'e göre 
kenttaþlarýn kent hakký, kent mekânýný kullanmak ve kenti oluþturmak ya 
da deðiþtirmek hakkýný içerir. Yani tüm kent sakinlerinin çeþitli 
farklýlýklarýyla kentte barýnma ve ihtiyaçlarýna göre yaþam alanlarý olarak 
kentlerini þekillendirme hakkýdýr.  Ancak mekân üretim ve kullaným 
süreçleri dikkate alýndýðýnda, toplumun diðer alanlarýnda da olduðu gibi, 
iktidar iliþkileri dýþlanmalarý beraberinde getirmektedir. Ötekiler ve 
incinebilir gruplar kent mekânýný kullanmaktan ve ihtiyaçlarýna göre onu 
deðiþtirip, yeniden þekillendirmekten mahrum edilmektedirler. Kenti 
etkileyen iktidar iliþkilerinin en önemlilerinden ve kent hakký konusunda 
yapýlan çalýþmalarda en çok ihmal edilenlerinden biri erkek egemenliðidir. 
Bu yazýda erkek egemenliðine karþý kadýnlarýn kent hakký tartýþýlmaktadýr. 

Kadýnlarýn Kent Hakký
Hossein Sadri
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KENT HAKKI

Lefebvre'in düþüncesinde, hayatý deðiþtirmek, ayný zamanda mekâný 
deðiþtirmek anlamýna gelmektedir. Lefebvre'e göre, sosyal iliþkileri 
deðiþtirmek, sosyo-mekânsal iliþkilerin deðiþtirilmesi anlamýnda, yani 
yeni ve özgürleþtiren bir mekân üretimi olmaktadýr.  Bu düþünceyle 
Lefebvre, 1968 yýlýnda Kent Hakký baþlýðýnda yayýnladýðý kitapla, kent 
hakký kavramýný ortaya koydu.

Lefebvre'e göre kent hakkýnýn amacý kentsel mekânýn kontrolünü iktidar 
ve sermayeden alýp kentte yaþayanlara aktararak kentsel mekânýn 
temelini oluþturan güç iliþkilerini yeniden yapýlandýrmaktýr. Bu nedenle 
de Lefebvre, kentlerde hâkim sýnýf tarafýndan üretilen sosyal, ekonomik 
ve politik düzene karþý koymak için bireylerin kolektif eylemler 
oluþturabilme kapasitesine iþaret etmektedir ve bu baðlamda kent 
hakkýný, bir haykýrýþ  ve talep olarak tanýmlamaktadýr. 

David Harvey, kent hakkýný var olana eriþim hakkýndan daha ziyade, var 
olaný deðiþtirme hakký olarak nitelendirmektedir. Harvey, bu deðiþimi 
þöyle ifade etmektedir:  “Eðer, deneyimle ve düþünerek, hayatlarýmýzý 
aþýrý stresli, yabancýlaþtýrýcý, ya da sadece aþýrý renksiz, rahatsýzlýk verici 
ve tatmin etmeyici bulursak, o zaman niteliksel olarak farklý bir tür kent 
inþa ederek bu gidiþatý deðiþtirmeye ve kendimizi yeni bir imaj altýnda 
yeniden yaratmaya hakkýmýz vardýr”.  

Mustafa Dikeç ve Liette Gilbert, bu deðiþimin iki önemli boyutuna, 
mekânsal ve toplumsal boyutuna dikkat çekmektedirler. Onlara göre bu 
deðiþim bir taraftan kentsel mekâný üreten yapýsal dinamikleri 
deðiþtirmeyi amaçlayarak, diðer taraftan ise, toplumsal deðiþimlere yol 
açarak gerçekleþmelidir.

Kent hakkýnýn kontrol etme/demokratik katýlým ve deðiþtirme/üretim 
olarak yukarýda bahsedilen bu iki önemli amacýný, Lefebvre, oeuvre 
hakký ve temellük hakký olarak birbirinden baðýmsýz olmayan ve kent 
hakkýný oluþturan iki hakla tanýmlar. Lefebvre, “kentte yaþama sanatý” 
olarak, oeuvre hakkýný faaliyetlere katýlým olarak; mülkiyet hakkýndan 
farklý olan, temellük hakkýný ise, zaman ve mekâna el koyma olarak 
nitelendirmektedir. 

Mark Purcell bu iki hakký þöyle açýklamaktadýr: 

a) Katýlým hakký devletin, sermayenin ve mekân üretimini etkileyen 
herhangi baþka kurumun kentsel mekân üretimiyle ilgili karar alma 
süreçlerinde, kent sakinlerine merkezi rol tanýyan bir haktýr. Kent 
sakinlerinin kentsel mekânlarda yaþam biçimlerini belirlemek için 
yaþanan mekânlarýn oluþmasý süreçlerinde söz hakký sahibi olmalarý 
gerekmektedir. Onlara karar alma mekanizmalarýnýn merkezinde yer 
alma hakký verilmesiyle seslerinin sonucu etkileyebilecek kadar 
güçlenmesi ve kent hayatý üzerinde kurumsallaþmýþ bir kontrol 
mekanizmasýnýn oluþmasý saðlanmaktadýr. 



b) Temellük hakkýný Lefebvre, kentsel mekânýn kent 
sakinleri tarafýndan gündelik yaþamlarýnda dolu ve 
bütün kullanýmý olarak açýklamaktadýr. Yani kentsel 
mekâna el koyma hakký olarak temellük hakký, “kentsel 
mekânýn içinde yaþama, oynama, çalýþma, onda temsil 
edilme, onu tanýmlama ve iþgal etme” hakkýný içerir. 

Katýlým ve temellük haklarý, kentsel mekânýn kullanýmý 
ve üretiminde vatandaþlarýn aktif rol oynamasýný ve 
kentin bütün imkânlarýnýn ve kaderinin kentte 
yaþayanlara býrakýlmasýný talep etmektedir. Kent 
sakinlerinin farklý sosyal yapýlarý göz önünde 
bulundurularak, kent hakký tüm farklýlýklarýn kentte 
barýnma hakkýdýr. Don Mitchell farklýlýklarýn kentte 
b a r ý n m a  h a k k ý n ý  k e n t i n  k a m u s a l l ý ð ý y l a  
temellendirmektedir. Mitchell'e göre kent sosyal 
etkileþim ve farklý insanlarýn mübadele yapma yeridir, bu 
nedenle de kamusaldýr. Kamusallýk heterojenliði talep 
eder ve dolayýsýyla kentin mekâný, farklýlýkla 
karþýlaþmayý garantiye alarak, heterojenliðin temelini 
temin eder.  Çeþitli insanlarýn kent için farklý projeleri 
vardýr ve bu farklý projelerin kenti þekillendirme 
konusunda uzlaþmasýyla insanlar vatandaþlýk hakkýna 
eriþirler. Zira kent bir oeuvre olarak kolektif projelerden 
oluþur ve böylelikle farklý insanlarýn farklý yaþama ve 
ikamet etme biçimlerine olanak saðlar. 

Mitchell temellük hakkýný da, kentin mekânlarýný 
kullanma hakký, yani özetle kentte ikamet etme hakký 
olarak açýklamaktadýr ve bu hakkýn saðlanmasý için bir 
öncelik olarak insanlarýn uyumak, dinlenmek, kimseden 
izin almadan tuvaletini yapabilmek için bir yere sahip 
olma hakkýnýn, basitçe barýnma hakkýnýn saðlanmasý 
gerektiðini ortaya koymaktadýr. Böylelikle barýnma 
hakkýnýn temellükün bir þekli olduðunu,  bunun da 
mülkiyet hakkýndan farklý olduðunu açýklamaktadýr. 
Mitchell'e göre mülkiyet hakký dýþlayýcýdýr yani malike 
istenmeyen kiþilerin eriþimini kesme izni vermektedir. 
Hâlbuki kente el koyma hakký olarak temellük hakký ise 
dýþlayýcý olmadan, toplumun her kesimi için kentte 
ikamet etme hakkýdýr ve mülkiyet hakkýnýn tam da 
karþýsýndadýr.

Özetle, kent hakký kentin kaderini kentte yaþayanlara 
býrakmaktadýr. Kentlilere var olana eriþim hakkýný 
vermenin yaný sýra, onlara var olaný deðiþtirme olanaðý 
sunmaktadýr ve bunlara ek olarak onlara bütün 
farklýlýklarýyla kentte ikamet etme hakký vermektedir. 

TOPLUMSAL CÝNSÝYET AÇISINDAN KENT HAKKI

Don Mitchell cinsiyet ve kimlikle ilgili konularýn 
Lefebvre'in kent hakký modelinde eksik bulunduðuna 

iþaret etmektedir. Tovi Fenster bu eksikliðin önemli bir 
nedenini oeuvre kavramýnýn kamusal mekânla alakalý 
olmasýnda görmektedir. Zira kamusallýk birçok 
feministin eleþtirisinde de yer aldýðý gibi, beyaz, üst-
orta sýnýf heteroseksüel erkeðin alaný olarak 
algýlanmaktadýr ve buna karþýn kadýnlarýn özel alanlara 
ait olduklarý düþüncesi yaygýndýr. Hâlbuki ataerkil 
hâkimiyet nedeniyle dünya çapýnda birçok kadýnýn özel 
a l ana  e r i þ imden  de  mahrum b ý rak ý l d ý ð ý  
gözlemlenmektedir. Bu nedenle de Fenster mekânlarý 
kullanma hakký ve karar verme süreçlerine katýlým 
hakkýnýn ev ölçeðinden baþlamasý, yani kent hakkýndan 
önce ev hakkýnýn tartýþýlmasý gerektiðini ortaya 
koymaktadýr.

Toplumsal cinsiyet perspektifinden bakýldýðýnda, özel 
alanýn konu dýþý kalmasýna ek olarak, kentin kamusal 
alanýnda da kent hakkýnýn toplumsal cinsiyete nötr 
kaldýðý gözlemlenmektedir. Bu nedenle de kent 
hakkýnýn ataerkil hâkimiyete karþý kadýnlarý 
güçlendirecek bir þekilde uyarýlmasý gerekmektedir. Bu 
konuda Shelley Buckingham özel ve kamusal alan 
arasýndaki ikiliðin kýrýlmasý gerekliliðine ilaveten dört 
önemli baþka baþlýðý daha sýralamaktadýr. Bunlar 
kamusal alaný kullanmakta en büyük engel olan þiddet 
korkusunu ortadan kaldýracak güvenli kentsel çevre, 
aydýnlatma, acil telefon, kent haritasý gibi kamusal 
altyapý imkânlarý ve günün tüm saatlerinde rahatlýkla 
eriþebilen bir toplu taþýma sistemi, eriþimi 
güçlendirecek bir konu olarak konum yani iþ, ev ve 
hizmetler arasýndaki yakýnlýk ve kadýnlarýn kentsel 
çevreleri hakkýnda karar verme, yönetiþim ve 
planlamaya katýlýmlarýdýr.

Buckingham'ýn çalýþmasýna ek olarak, kent hakkýna 
toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan ve kadýnlarýn 
bu hakka eriþimini güçlendirmeyi hedefleyerek kaleme 
alýnan önemli bir belge de Avrupa Kentte Kadýnlar 
Þartý'dýr. 

Belçika'dan EUROCULTURES, Almanya'dan FOPA 
Dortmund, Fransa'dan GROUPE CADRE DE VIE, 
Yunanistan'dan PRAXIS ve Hollanda'dan SEIROV-
NIROV örgütlerinin bir araya gelerek 1994 yýlýnda 
yayýnladýklarý Avrupa Kentte Kadýnlar Þartý toplumsal 
cinsiyete duyarlý kentlere doðru 12 noktaya vurgu 
yapmaktadýr: 

1. Bunlardan ilk baþlýk kadýnlarýn aktif vatandaþlýðýdýr. 
Bu þart kadýnlarýn aktif vatandaþlýða eriþimleri için daha 
gerçekçi bir demokratik temsil ve kent planlamada 
ayrýmcý uygulamalara son verecek yeni bir kent 
planlama anlayýþýna ihtiyaç olduðunun altýný 
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çizmektedir ve kadýnlarýn aktif vatandaþlar olmalarýna 
karþý özel ve kamusal alanlardaki engellerin ortadan 
kaldýrýlmasýný talep etmektedir.

2. Ýkinci baþlýk, karar verme ve demokraside tam 
eþitliktir. Bu baþlýkta kadýnlarýn dünya nüfusunun 
yarýsýný oluþturmalarýna raðmen, karar verme 
mekanizmalarýnda temsiliyetlerinin düþük olmasýna 
iþaret edilmektedir. Kentlerin kadýnlarýn katkýlarý 
saðlanmadan yapýlmakta olduðuna ve halen geliþmekte 
olduðuna dikkat çeken bu madde çerçevesinde, 
kadýnlarýn tüm karar verme aþamalarýnda söz hakký 
sahibi olmalarý ve yönetim katmanlarýnda temsil 
edilmeleri istenmektedir.

3. Þartýn üçüncü maddesi kadýnlarýn eðitimden 
araþtýrmaya, çalýþma alanlarýnda, kent ve ülke 
planlamasýndaki tüm mesleklerde, kentsel mekânda, 
barýnmada, kentte dolaþým ve güvenlikte eþit fýrsatlara 
sahip olmalarý gerektiðine vurgu yapmaktadýr.

4. Katýlým baþlýðý altýnda þartýn dördüncü maddesinde, 
kadýnlarýn bilgiye eriþimlerinin ve kendi yeterliliklerini 
güçlendirmek için çeþitli mekânlara sahip olmalarý 
gerekliliðinden bahsedilmektedir.

5. Beþinci madde, kadýnlarýn gündelik yaþamýnýn politik 
bir konu olarak ele alýnmasý ve kadýnlarýn sosyal 
baðlarýný geliþtirecek araçlara eriþimlerinin saðlanmasý 
gerektiðini ortaya koymaktadýr.

6. Sürdürülebilir geliþme baþlýðýnda, altýncý madde 
kadýnlarýn doðal çevreyi koruma politikalarýna dâhil 
edilmeleri gerektiðini kaydetmektedir.

7. Her kadýnýn hatta yoksunluk durumunda olan ya da 
izole edilmiþ olan kadýnlarýn da toplumsal güvenlik ve 
dolaþým hakkýna sahip olduðu þartýn yedinci 
maddesinde beyan edilmektedir. 

8. Mahallelerde kadýnlarýn ihtiyaçlarýna uygun 
mekânlarýn eksikliðine dikkat çeken sekizinci madde 
barýnma ve habitat hakký baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu 
baþlýk altýnda özellikle konutlarda kalite ve çeþitliliðin ve 
kamusal  h izmet lere yakýn l ýð ýn saðlanmasý  
gerekliliðinden söz edilmektedir.

9. Toplumsal cinsiyet konularý baþlýðýnda þartýn 
dokuzuncu maddesi, toplumun tüm alanlarýnda özellikle 
de eðitimde toplumsal cinsiyet baðlamýnda bir 
perspektifin geliþtirilmesi gerektiðini ortaya 
koymaktadýr.

10. Þartýn onuncu maddesinde, yerel tecrübeler ve 

eðitim baþlýðý altýnda, tüm üniversiteler, araþtýrma 
enstitüleri ve tüm disiplinlerde toplumsal cinsiyet 
konusunda fikirler yürütülmesi ve pilot projeler 
üretilmesi gerekli görünmektedir.

11. Þartýn on birinci maddesinde toplumsal cinsiyet, 
özellikle de kalýplaþmýþ yargýlarýn deðiþtirilmesinde 
medya ve yayýn organlarýnýn rolü konu alýnmaktadýr.

12. Þartýn on ikinci ve son maddesi ise yukarýda 
bahsedilen madde baþlýklarýnýn ve bu þartýn 
güçlendirilmesi için tüm aðlarýn kullanýlmasý gerektiðini 
ortaya koymaktadýr.

SONUÇ 

Lefebvre'in ortaya koyduðu kent hakký düþüncesi 
yaþam alanlarýmýzý iktidar, sermaye ve kurumsal bilgi 
üçlüsünün elinden kurtarýp, tüm farklýlýklarýmýzla 
onlarda barýnabilme ve deðiþen ihtiyaçlarýmýza göre 
onlarý deðiþtirebilme hakkýmýzdan bahsetmektedir. 
Ancak bu düþünce çerçevesinde toplum içinde ve 
gündelik yaþam pratiklerinde mikro ve görünmez 
iktidarlarýn etkisiyle oluþan dýþlanmalar ve ayrýmcýlýklar 
göz ardý edilmektedir. Bu nedenle de genel çerçevesiyle 
kent hakký tüm kent sakinlerinin kolektif hakký olarak 
bilinse de, etnik azýnlýklar, farklý cinsel yönelimlere 
sahip insanlar ve kadýnlar gibi kimlik gruplarýnýn kent 
hakkýný tamamen kapsamamaktadýr.  Bu nedenle de 
kimlik gruplarýnýn gündelik yaþamýn tüm alanlarýnda 
kent hakkýna eriþimini saðlama amacýyla bu hakkýn 
yeniden gözden geçirilmesi ve detaylandýrýlmasý 
gerekmektedir.  Bunun gerçekleþebilmesi de ancak 
kimlik gruplarýnýn kolektif talepleri ve katýlýmlarýyla 
mümkündür.

Bu baðlamda gündelik yaþamýn her alanýnda kendini 
gösteren ataerkil egemenliðe karþý, kadýnlarýn kent 
hakký tanýmlanmalý ve tüm uygulamalarda dikkate 
alýnmalýdýr.  Bunu yapabilmek için öncelikle kent 
hakkýnýn sadece kamusal alanlarda deðil, özel 
alanlarda da geçerli olduðu, özel ve kamusal alanlarda 
bu hakka eriþmenin bir hukuk probleminin ötesinde 
toplumsal bir mesele olduðu kabul edilmelidir. Bu 
toplumsal meselenin özel ve kamusal alanlardaki 
mekânsal boyutu dikkatle incelenmelidir. Kentlerde 
kadýnlarýn dýþlanmasýna sebebiyet veren eril 
mekânlarýn ortadan kaldýrýlmasýnda ve kadýnlarýn 
kolektif güçlerini destekleyecek “olumlu mekânlarýn” 
(affirmative spaces) oluþturulmasýnda, tüm 
disiplinlerin özellikle de mekânla ilgili olan kent 
planlama ve mimarlýk alanlarýnýn doðrudan rol almalarý 
gereklidir. 
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