
İTÜ MİMARİ TASARIM 
YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMI

2014-2015 Bahar yy.
         

        MİMARİ TASARIM VE 
ELEŞTİRİ

DOÇ.DR. FUNDA UZ
DOÇ.DR. ASLIHAN ŞENEL

| Beyza Derbentoğulları | 502121104 |



 ÇALIŞMANIN KONUSU:  KAMUSAL ALANDAKİ MAHREMİYET MASKELERİ

Modern toplum insanının ‘’mahremiyet’’ başlığı altında tartıştığı pek çok durum söz konusu-

dur. Nedir bu mahremiyet? Sınırları kurşun geçirmez, görünmeyen ve saklı olan mıdır? Yoksa 

istediğinde zırhını kuşanan mıdır? Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden 

gelir. Mahrem kökünden gelen mahremiyet kelimesi de bir şeyin gizli hali, gizli yönü demektir. 

Mahremiyet olgusu, farklı kültür ve coğrafyalarda, toplumların kendi kültürlerine göre kamus-

al alan ve özel mekanlarını biçimlendirmelerinde büyük rol oynar. Kimine göre mahremiyet 

duygusu kamusal alanlarda da yaşanabilirken kimisi için katı sınırları olan özel alanlar dışında 

yaşanamaz. Modern dünyada mahremiyet algısının değişmesiyle birlikte konut yapıları ve ka-

musal-özel alanların birbirinin içine geçtikleri veya birbirlerini tamamen dışladıkları durumlar 

da  değişir. Yazıda mahremiyet kavramının; toplumun farklı kesimlerinde yer edin(-eme)miş 

kişiler, koşullar, cinsiyetler ve mekanlar üzerinden yeniden biçimlenmesi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Kamusal Alan, Pencere Kenarı, Şeffaf, Kadın, Sınır, Görünür-Görünmez.

 GİRİŞ:

Mahremiyet olgusu, özel mekandan kamusal mekana doğru, yani evin iç mekanından dışına 

doğru, kullanıcının genelleşmesi ve genişlemesiyle birlikte giderek azalır. Bu kıyaslamaya yöne-

lik Tanyeli şunu söyler: ‘’Kamusal mekan tanımını, yabancı, hatta daha da katı biçimde ‘’öteki’’ 

olarak tanımladıklarımızla paylaşmak durumunda kalabildiğimiz mekan diye inceltmek de 

mümkün. O takdirde, özel mekana o ‘’kendiliğindenmiş gibi’’ gözüken denetlenmişliğini veren 

nitelikler kamusal mekanda sanki yok. Sanki, ihlalleri, sınır aşımlarını özel mekanda vuku 

buluyorlarsa hemen saptayıvermek mümkün, ama kamusal mekanda bu zor.’’ (Tanyeli, 2010, 

s.48) Birey, kendini mahremiyet duvarlarının arasında güvende hisseder. ‘’Ötekilerden’’ gözüne 

batanları mahremiyet duvarları dışında tutar. Ancak modern mimarlığın etkisiyle özel alanın 

yani evin, mahremiyet ve kamusallığa yönelik oluşturulan iç-dış ayrımının geleneksel sınırları 

değişir. İç, artık dış olmaya da başlar.
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 İÇİ DIŞI BİR OLANLAR

Le Corbusier’nin ilksel ev fikrine dair temel tanımlaması – ‘’Ev soğuğa, sıcağa ve dışarıdan 

gözlenmeye karşı koruma sağlayan bir barınak, bir kapalı mekandır.’’ (Colomina, 2011, s. 7) 

Bu tanımlamaya farklı bir açıdan yaklaşan ve mahremiyet kavramını projelerinde alışılmışın 

dışında ele alan Japon mimar Sou Fujimoto’nun özellikle konut projeleri; kesin sınırları ol-

mayan, kişinin kendi tercihlerini kendisinin yaptığı, hem bütünün bir parçası olabilen hem de 

özel alanlarını yaratabilen mekanlardan oluşur. Fujimoto, arada kalmış mekanları yaratmayı 

sevdiğini söylerken, şeffaflığın mimarlık için derin ve temel bir konu olduğunu da belirtir. Say-

dam, yarı saydam, saydam olmayan mimari tasarım öğelerini, pek çok kişinin mahremiyet 

algısına ters düşebilecek şekilde kullanır. Fujimoto’nun NA evi, Tokyo’nun sakin bir semtin-

de, kendi evlerinde göçebe gibi yaşadıklarını hissetmek istediğini söyleyen genç bir çift için 

tasarlanmış, transparan/şeffaf bir evdir (Şekil 1). Duvar ve odaları olmayan bu ev, mahremiyet 

kaygısıyla inşa edilen pek çok tipik beton blok yapısından farklıdır ve dışarıdan gözlenmeye çok 

açıktır. Evin iç mekanı, her biri farklı kotta yer alan 21 ayrı platform/mekandan ve merdiven-

lerden oluşur, ancak bu alanlar arasında duvarlar yoktur. “Bölünme ve bütünlüğün uyumu” 

olarak tanımlanan ev, hem tek kişilik bir oda hem de odaların bütünü görevini görür. 

Mimari hakkında düşünme tarzımızı belirleyen, aslında içerisi ile dışarısı, özel ile kamusal 

arasındaki ilişkiler hakkında düşünme tarzımızdır. Moderniteyle birlikte bu ilişkilerde bir 

değişim gerçekleşmiştir; geleneksel anlamda içerisi, yani dışarısıyla açık bir karşıtlık içinde 

kurulmuş bir kapalı mekan olarak içerisi kavramı yerinden edilmiştir. Artık tüm sınırlar yer 

değiştirmektedir. (Colomina, 2011, s. 12) Fujimoto, 2014 yılında İstanbul’da kendisiyle yapılan 

bir söyleşide NA evi ile ilgili şunları söyler: ‘’Bu tarz bir ‘açıklık’ müşterinin kendi isteğiydi. Du-

varlarla çevrelenmiş bir evden ziyade açık bir ev istediler. Projeyi tamamladıktan sonra mah-

Şekil 1: NA Evi, Tokyo, Japonya
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remiyeti nasıl sağlayacağımızı konuştuk elbette. Bazı yerlere perde astılar ama bu perdeler sa-

dece dışarıdan bir gözü engellemek için değil, aynı zamanda evin içerisinde daha rahat ve daha 

özel alanlar yaratmak içindi. (…) Mekanları tanımlayan duvarlar yerine şeffaf bir çözüm, içeri ve 

dışarının ilişkisini koparmıyor, hayatın zenginliğine yeni anlamlar katıyor. (…) Açıklık-kapalılık, 

yaşamımız için temel kavramlar. Sadece bir tanesi ile yaşayamayız. Ama duygularımıza, 

ne kadar korunaklı yaşamak istediğimize göre hangisinden ne kadar kullanacağımıza ka-

rar verebiliriz.’’ (Fujimoto, 2014). Bu örnekte mimar, mahremiyet sınırlarını kullanıcıların 

şekillendirmesine izin verir. Hiçbir duvarın olmadığı ve kişisel alanların yer almadığı bu alanın, 

zamanla kullanıcısı tarafından daha özel mekanlara dönüştürüldüğü görülür (Şekil 2).

Fujimoto’nun, mahremiyet kavramını bambaşka bir şekilde ele aldığı bir diğer projesi de 

Ichihara’da bulunan ‘’Doğa’daki Tuvalet (Toilet in Nature)’’ projesidir (Şekil 3). Tuvaletler, mah-

remiyet olgusunun en fazla olduğu mekanlardan biridir. ‘‘Doğa’daki Tuvalet’’, hiçbir şekilde 

dışarıdan görünmeyi mümkün kılmayan dört tarafı duvarlarla örülü tuvaletlerin aksine, her 

tarafı camla kaplı bir kutudan oluşur. Bu kutunun dışında büyük  bir bahçe alanı bırakılmış, 

bahçenin etrafı 2 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilmiştir. Burada, için içinde yer alan bir 

dış alan söz konusudur. Yani, özel alanın içinde yer alan bir kamusal alan hissi. Bu histen 

hareketle, çevreden görünmenin mümkün olmayacağı bu tuvaleti kullanmak, yine de mah-

remiyet kaygısı altında pek çok insan için psikolojik bir test gibidir.

Şekil 2: NA Evi (perdelerle mahremiyet)

Şekil 3: Toilet in Nature, Ichihara, Japonya
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İç ve dış  yani özel ve kamusal, birbirleriyle  ele alınması gereken alanlardır.  Biri ol-

madan diğerinin de  varlığı söz konusu değildir. Mekan ile mahremiyet arasındaki sınırların 

bulanıklaştığı ve korunma anlayışının farklı ele alındığı NA evi ve Doğa’daki Tuvalet, pek çok 

kişi için, içinde mahremiyet barındırmayan mekanlar olarak görülebilir. Ancak mahremiyet 

olgusu, farklı etken ve edilgenlere, yaşam koşulları ve düşünce biçimlerine göre esnekleşip 

katılaştığı için, iç ile dış arasındaki sınırlar da keskinleşebildiği gibi muğlaklaşabilir de. 

 HAPSEDİLMİŞ ARA MEKAN AJANLARI - KADINLAR

Evin dışarıya suskunluğu, iletişimin olanaksızlığını temsil eder, ama onun iletilemez mahremi-

yetini koruyan da budur. Bu sessizlik aynı zamanda onun maskesidir. Simmelvari bir maskedir, 

Simmel’in ‘’Moda’’ denemesinde içerisinin mahrem olmasını sağladığını söylediği maske: 

‘’Eski bir Flaman evinin üzerinde mistik bir yazı durur: İçimde dahası var.’’ (Colomina, 2011, 

s. 35) Peki nedir o içinde olan ve dışarıdan merak uyandıran? Mekanın içinde olmak görmeyi 

sağlarken, dışında olmak görülmek ve gözetlenmek midir? Yoksa mekanın içindeyken de 

görülmek mümkün müdür? NA Evi’nde bu gizem yok mu olmuştur? ‘’Modern gözler vitrin-

ler gibi ışıklandırılmışsa, modern mimarinin pencereleri de aynı durumdadır. Resim-pencere 

iki yönde iş görür. Hem dış dünyayı evin içindekiler tarafından tüketilecek bir görüntüye 

dönüştürür, hem de içerinin görüntüsünü o dış dünyaya sergiler. Bunu kendi özelini teşhir 

etmekle karıştırmamak gerek. Tersine, hepimiz kendi kendimizi temsil etmek konusunda ‘’uz-

man’’ olmuş durumdayız.’’ (Colomina, 2011, s. 8). O halde kendi mahremiyet alanları içindeki 

birey, görmek istediği gibi görülmek de isteyebilir. Ancak bu görülme, bireyin kendi kontrolü 

dahilinde gerçekleşir. Yani sınırları silikleşmiş gibi görünse de, birey istediği takdirde o sınırları 

tekrar katılaştırabilir. 

Mimarlık disiplini içerisinde cinsiyet kuramları kentin ve mimarlığın cinslerin gereksinimler-

ine eşit oranda yanıt verip vermediği sorularını gündeme getirmiştir. Mimarlık kuramı cinsi-

yet eleştirilerini modernizm ve modern toplum üzerinde yoğunlaştırmıştır. Kamusal yaşam 

ve kamusal mekan paradigmaları bu eleştirilerde birincildir. (Erkarslan, s. 31) Kamusal-özel 

alan ayrımı, toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinden değerlendirildiğinde, kamusal alanın genel 

olarak erkeklerin egemenliğinde olduğu, özel alanın ise kadınlara aitmiş gibi gösterildiği bir 

durumla karşılaşılır. Kadın cinselliği, görünmez kılınmaya ve evcilleştirilerek eve kapatılmaya 

zorlanır. Özel alanın içinde sıkışan kadın, mahremiyetini koruyarak kendine alternatif ara alan-
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lar yaratmaya çalışır. ‘’Ev ile sokak ‘’ara’’sında, adı üstünde bir ‘’ara alan’’ var mıdır? Hem eve 

dahil hem de sokakla hemhal olmuş bir alan. Aynı anda hem içeride hem de dışarıda olmayı 

sağlayan, hem özel hem kamusal olarak işaretlenen alanlara temas eden. Beatriz Colomina’nın 

ifadesiyle, ‘’görünür ile görünmezin kesiştiği yerde, tarifsiz olana bekçi dikilenler’’in (2011:233) 

alanı: Pencere kenarı, balkon ve kapı önü. Tarifsiz olanın bekçisi olarak ise kadın.’’ (Cantek, 

2014, s. 122). Pencere, görme ve görülmeyi aynı anda sağlayan ancak görülmenin kontrol 

altına alınabildiği bir alandır (Şekil 4). ‘’Pencere kenarı için kamusal ile özel alanın sınırı diye-

biliriz. Görürken görünür olmaya ama öte yandan da perde arkasına saklanarak görülmeden 

görmeye elverişli bir ara alandır pencere kenarı.’’ (Cantek, 2014, s. 130).

 MEKANSIZ HAYALETLER - HAYAT KADINLARI

Evin modern dönüşümü, (hareketli) görüntülerden oluşan duvarların tanımladığı bir mekan 

üretir. Iletişim araçlarının, kamusallığın mekanıdır bu. Söz konusu mekanın ‘’içinde’’ olmak, 

görmekten başka bir şey değildir. ‘’Dışarıda’’ olmak ise görüntünün içinde olmak, görülmektir 

– bir gazete fotoğrafında, mecmuada, filmde, telefonda ya da pencerenizde görülmek. (Colo-

mina, 2011, s. 7) Toplumdaki diğer kadınların, ara mekan olarak çok sık kullandığı pencere 

kenarları, hayat kadınları için en katı sınırların olduğu bir alan halini alır. Fuhuşla Mücadele 

Komisyonları’nın (FMK) uyguladığı maddelerden 81. Madde şöyle söyler: Madde 81 – Fuhuş 

yerlerinin kapıları camsız ve daima kapalı olacak ve ancak ziyaretçiler tarafından çalındıktan 

sonra açılacaktır. Kapı zili veya tokmağının yanında evin numarasını gösteren okunaklı bir levha 

bulunacaktır. Evin bütün pencerelerine yolun seviyesinden itibaren iki metre yüksekliğindeki 

hizaya kadar buzlu ve sair herhangi bir surette gayri şeffaf kılınmış cam geçirilecek ve birinci 

katın bu yüksekliğe kadar olan pencere kanatları mıhlanarak hiçbir suretle açılmasına müsaade 

edilmeyecektir. Diğer kanatların pencereleri açılabilirse de kadınların pencere önünde açık 

saçık oturarak kendilerini teşhir etmeleri ve geçenlere söz atmaları yasaktır. (Alkan, 2009, s. 

Şekil 4: Pencere-balkon / gören - görülen ilişkisi
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274) Toplumun pek çok kesiminde kadının görür ve görünür olduğu ara mekan pencere 

kenarları, hayat kadınları için görmez ve görünmez olana dönüşür.  

Kamusal denilen alan bütün kadınlar için belirli bir sınırlandırma barındırırken, bazı kadınların 

bu sınırlandırmadan aldıkları pay daha fazladır. Sınıfsal aidiyet, inançlar, gelenekler, kültür ve 

benzeri unsurlar kadınların kamusal alan kullanımının süresini ve biçimini belirler. (Cantek, 

2014, s. 124). Hayat kadınları ise kamusal alanlardan dışlanır, toplumun kıyısına itilir. ‘’Kadın 

cinselliğinin görünür ya da görünmezliği üzerinden gelişen toplumsal mücadele, hayat 

kadınlarına gelince iyice keskinleşiyor. Çünkü hayat kadınlarının toplum içine çıkan bedenleri, 

toplumsal ahlak düzenini altüst eden ve mekanın ahlaka uygun inşasını engelleyen bir güce 

sahip. Hayat kadınlarının bedenleri, toplumsal ahlakı tehdit ederek toplum içerisinde paniğe 

ya da endişeye yol açıyor.’’ (alıntılayan Alkan, 2009, s. 270); (aktaran Valentine, 1996; Hub-

bard, 1998). Toplum kadından, kamusal alana çıkarken tüm cinselliğini evinde bırakmasını ve 

onu eve kilitlemesini bekliyor. Kadın bunu yapmadığı takdirde toplumsal beklentilerin dışında 

hareket etmiş sayılıyor ve ayıplanıyor (Şekil 5).

Ataerkil ve heterokoseksüel kodlar erkek cinselliğini özel kamusal ayrımı yapmadan her ye-

rde özgürleştirirken, kadının cinselliği kendine sadece özel alanda yer bulabiliyor. Dolayısıyla 

kamusal alanı bu normlar üzerinden düşünmek, bizlere kamusal alanın aslında cinsel 

yatırımlara belirli müdahalelerin bir ürünü olduğunu ve cinselliğin sadece özel alana ait bir 

şey olmadığını gösteriyor (Alkan, 2009, s. 272). Söz konusu hayat kadınları olunca, bu normlar 

daha da uç noktalara gidiyor ve hayat kadınlarından kamusal alanlarda görünmez olmaları 

isteniyor. Genelevlerin, toplumun kamusal alanlarından uzakta yer alması ve kamusal hayat-

tan dışlanması söz konusu oluyor (Şekil 6). ‘’Kamusal alanı kadın cinselliğinden temizlemek, 

bizlere kamusal alan dediğimiz şeyin sanılanın aksine cinsel olarak nötr olmadığını, aksine ne 

kadar da erkek cinselliğiyle yoğrularak kurulduğunu gösteriyor.’’ (Alkan, 2009, s. 272).

Şekil 5: Ataerkil kamusal alan



 

 

 İSTENMEYEN KAÇAKLAR - EVSİZLER

Bir kenti vareden ögeler ve ilkeler bütünü, yalnızca fiziksel çevreyi belirlemekle kalmaz; bunun 

ötesinde, o çevrede yaşayanlar için ‘’kent’’ kavramı kendi kentsel çevrelerinin içerdiklerince 

belirlenir. O halde, göçenler yanlarında kentlerini taşıyamayacaklardır; ama, yeni yerleştikleri 

çevreyi de, olabildiğince kendi kent tanımlarına uygun hale getirmeye çalışacaklardır. (Tanye-

li, 1987, s. 13) Hayat kadınlarının ardından toplumda görünmez olması beklenen ‘’ötekiler’’ 

evsiz insanlar ve göçebelerdir. 1987-88 yıllarında New York’ta 70,000 evsiz insanın yaşadığı 

tespit edilmiştir. Bu evsiz insanlardan çoğu ailesi olmayan yalnız insanlardır. Devletin onlara 

sağladığı barınma mekanları ve sığınakların kötü koşullarından ötürü, hayatlarına sokakta 

devam etmeyi tercih eden evsiz insanlar. ‘’Tompkins Meydanı ve Riverside Park gibi rekreasy-

on alanlarında, evsiz insanları uzaklaştırmak için üniformalı polis memurları görevlendirilir. 

Grand Central Station ve Port Authority otobüs terminalinin bölümleri tüm gece boyunca evsiz 

insanlara kapalıdır. Bu nedenle hayatta kalmaları için hareketli olmaları zorunludur. Özellikle 

barınma/sığınak sisteminin tamamen dışında yaşayanlar için, bir yerden bir yere kendi kişisel 

eşyaları ile hızlı ve etkili bir şekilde seyahat etme becerisi, kentte başarıyla yaşama adına bir
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Şekil 6: Hayat kadının toplumdan dışlanması ve hayaletleşmesi
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anahtardır.’’ (Lurie, 1988-89, sayfa 81) Bu insanların kentsel çevrede göçebe bir hayat 

yaşamalarını kolaylaştırmak ve ulaşım ile barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, kentsel 

göçebeliğin dayattığı belirli sınırlamalar ve uzlaşmalar dikkate alınarak sanatçı Krzysz-

tof Wodiczko tarafından bir barınma aracı (shelter vehicle) önerilir (Şekil 7). Normal bir ev 

kavramından uzak olan bu araç, evsiz insanların kamusal alanlarda kendi mahremiyetlerinden 

belirli ödünler vererek yaşamalarını sağlar.

Wodiczko’nun önerdiği barınma aracı, sanatçılar, mimarlar, sosyologlar ve potansiyel 

kullanıcılarından alınan geri bildirimler doğrultusunda tasarlanır. Iç içe geçen kabuk sis-

temiyle, kullanıcının kişisel eşyalarını kilitleyerek muhafaza edebileceği, hava koşullarından 

korunabileceği, depo olarak kullanabileceği ve üzerinde uyuyabileceği alanlar yaratır. Elbette 

bir ev mahremiyetiyle kıyaslanamaz, ancak koşulların zorladığı ve daha iyi bir alternatifi olma-

yan insanların bir şekilde evi gibi benimsedikleri bir mekana dönüşür.

 SONUÇ

Nihayetinde bina, kelimenin tüm anlamlarında bir ‘’inşa’’dır. Ve temsil dediğimizde bir özne ve 

bir nesneden söz ederiz. Geleneksel anlamda mimari, bir nesne olarak görülür; kendisinden 

bağımsız bir varoluşa sahip olduğu varsayılan bir özne ile karşıtlık içinde kurulmuş, sınırları 

belli, birleşik, bütünleşik bir varlık olarak. Modernitede nesne, içerisi ile dışarısı arasında 

birçok sınır tanımlar. Bu sınırlar birbirinin altını oyduğu sürece, nesne kendi nesnelliğini ve 

Şekil 7: Homeless/Shelter Vehicle
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dolayısıyla onun dışında olduğu varsayılan klasik öznenin birliğini, bütünlüğünü sorgular. (Co-

lomina, 2011, s. 14) Mahremiyet; toplumun farklı mekanlarında, koşullarında yaşayan kişiler 

ve cinsiyetler (özneler) için değişen çeperlere (nesnelere) bürünür. Özellikle moderniteyle, her 

geçen gün mahremiyet kavramı üzerine yeni tanımlamalar eklenir. 

Yazıda karşılaştırılan aktörlerin hepsi, kamusal mekan ile özel mekan arasına, kendi hür 

iradeleriyle ya da toplumun dayatmalarıyla belirli sınırlar koyar ya da var olan sınırları kaldırır.

NA Evi’nde ve Doğa’daki Tuvalette duvarsızlık ve şeffaflık pek çok bireyin mahremiyet algısına 

ters düşer. Diğer yandan sokaklar ve kamusal alanlar erkeklerin rahatça içinde bulunabildikleri 

alanlar iken, kadınların belirli kurallar ve etik değerlerine göre hareket edebilecekleri bir alan 

halini alır. Bir erkek için yarı çıplak çıkabileceği balkon, bir kadın için üzerine çeki düzen ver-

erek çıkması gereken bir ara mekan haline gelir. Ya da bir ev kadını için dışarıyı gözlemek 

amacıyla zaman geçirilen pencerece kenarı, bir hayat kadını için yanında durması yasaklanmış 

katı bir sınıra dönüşür. Pek çoğunun asla deneyimleyemeyeceği ya da deneyimlediğinde mah-

remiyetten uzak kalacağı evsizler için tasarlanan barınma aracı, evsiz insanların mahremiyet 

duygularının pek çoğundan ödün vererek evleri gibi benimsedikleri ve onunla yaşamak zo-

runda oldukları hareketli bir mekana dönüşür. Ulrich’e göre, ‘’şehirde yaşayan bir insanın en 

az dokuz karakteri vardır: mesleki, ulusal, kentsel, sınıfsal, coğrafi, cinsel, bilinçli, bilinçsiz ve 

hatta bir de özel karakter’’ – öyleyse bu bireyin bir o kadar da maskesinin olması gerekir. (Co-

lomina, 2011, s. 23) O halde modern toplum insanının her biri en az bir mahremiyet maskesi 

giymekte ve bu maskeler toplumun dayatmalarına, yaşam koşullarına ve değişen düşünce 

kalıplarına göre şekillenmekte ve değiştirilmektedir. 
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