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ÖZET 

 

Bu tez, Kâğıthane’de yapılan saha çalışmasına bağlı olarak, genç kadınların mekânla 

kurdukları ilişkiye odaklanır. Genç kadınların iş yeri, okul, alışveriş merkezi gibi 

gündelik hayatlarındaki mekân deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet 

üzerinden ve aile bireylerinin kararlarıyla sınırlandırılma çabalarını ve genç kadınların bu 

sınırları aşmak için geliştirdikleri stratejileri tartışır. Kent ve toplumsal cinsiyet 

çalışmalarında kadınların mekân deneyimleri genel olarak yerel yönetimlerin eril 

politikalarını ve mekânların kullanımındaki kadın-erkek arasındaki ayrışmayı ve 

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

mekânla kurdukları ilişkilere odaklanan çalışmalar görece olarak azdır. Bu çalışmanın 

gösterdiği gibi, genç kadınların belirli  bir saatte evde olmak zorunda olmaları, 

eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara verdiklerinde yalnızca mahalle sınırlarında bulunan bir 

iş yerinde çalışmalarına izin verilmesi, okula giderken ailelerin servisleri tercih etmeleri 

ve böylece eve geliş ve gidiş saatlerinin kontrol edilmesi gibi nedenlerle kent 

mobilizasyonları sınırlanmaktadır. Bütün bu sınırlılıklara karşılık genç kadınlar, mahalle 

dışında bir okulda eğitim almak, şehir dışında üniversite okumak, okulda olmaları 

gereken zamanlarda farklı mekânlarda zaman geçirip akşam servisle eve dönmek, trafiği 
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bahane ederek eve daha geç bir saatte gelmek, kameraların ve güvenliliğin olması gibi 

nedenlerle ailelerin vakit geçirmelerine izin verdikleri alışveriş merkezlerine gitmek için 

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

için sosyal medya gerek kurdukları arkadaşlıklar gerekse açtıkları sahte hesaplar yoluyla 

sınırlılıkları aşmak için geliştirilen bir strateji olarak ortaya çıkar. Böylece, genç kadınlar 

mekân kullanımlarını evde olduklarında bile sosyal medyayı da içine alacak şekilde 

genişletirler.  

Bu tez, 2017 yılında başlayan ve yaklaşık bir yıl süren ve İstanbul’un kent merkezine 

yakın Kâğıthane ilçesinin alt-orta sınıf bir mahallesinde gerçekleştirilen etnografik saha 

araştırmasına dayanır. Bu kapsamda, bu mahallede ailesi ile birlikte yaşayan, evlilik 

deneyimi hiç yaşamamış, eğitimine devam eden ya da farklı nedenlerle eğitimine devam 

edemeyen ve ücretli bir işte çalışan veya iş hayatında yer almayıp vaktini evde geçiren 

15-24 yaş arası 25 genç kadınla derinlemesine mülakatlar yapıldı ve bu genç kadınların 

vakit geçirdiği mekânlarda katılımcı gözlemler gerçekleştirildi. Bu etnografik verilere 

dayanarak, tez, kent merkezine erişim olanağı ve kentin yarattığı fırsatlardan yararlanma 

olasılıkları bulunan genç kadınların sosyo-mekânsal olarak karşılaştıkları sınırlamalara 

ve bu sınırlara karşı geliştirdikleri stratejileri analiz eder. 
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ABSTRACT 

LİMİTS AND STRATEGİES IN YOUNG WOMEN’S USE OF SPACE: THE 

CASE OF KÂĞITHANE 

This thesis, relying on fieldwork conducted in Kâğıthane, discusses the gendered, class-

based and familial efforts to restrict everyday life experiences of young women in public 

spaces such as work, school and shopping mall, and the strategies young women develop 

in return to bypass these social restrictions. Studies on urban life and gender generally 

discuss local governments’ gendered policies, and gender segregation and inequality in 

spatial use. Besides, there are relatively few studies that especially focus on young 

women’s relations to urban space in everyday life. As this study demonstrates, young 

women’s urban spatial mobilization is constrained in various ways such as being expected 

to return home at a certain time in the evenings, being allowed to work only within the 

spatial boundaries of their neighborhood if they discontinue education for multiple 

reasons, and being put into school service by their parents to control their comings and 

goings. Despite all these contraints, young women develop strategies in return such as 

going to high school outside their neighbourhood, going to university outside their 

hometown, taking school service to return home even if they skip school, using traffic as 
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an excuse to going back home late, and going to the cafes instead after taking parental 

permission to go to the shopping malls that are considered safe by their parents due to the 

security agents and surveillance cameras. Furthermore, social media constitutes a strategy 

for young women, developed to bypass socio-spatial boundaries both through their online 

friendships and fake social media accounts. Young women thus expand the scope of their 

spatial use towards social media even if they stay home. 

This thesis is based upon approximately one-year long ethnographic fieldwork, started in 

2017 and conducted in a low-middle class neighbourhood, located close to city center, in 

Kâğıthane district of Istanbul. In the field, in-depth interviews were conducted with 25 

young women who were at the ages between 15-24, living in this neighbourhood with 

their family, had never been married, either continued education or discontinued for 

various reasons and worked in a waged job or stayed at home without employment work. 

Participant observations were made at the places where these young women spend their 

daily life. Using this ethnographic data, the thesis analysizes the socio-spatial constraints 

faced by young women who have the possibilities for access to city center and to enjoy 

the benefits of urban life. 
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ÖNSÖZ 

 

Toplumsal cinsiyet ve mekân temalı bu tezimi tamamlamam yaklaşık iki yıl sürdü 

ve bu süreçte birtakım zorluklar ve çeşitli güzellikler yaşadım. Değerli hocalarım, ailem 

ve arkadaşlarımın yardımıyla geride bıraktığım zorlukların yanı sıra bana pek çok 

deneyim kazandıran bu çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. Öncelikle bu çalışma için 

görüşmeyi kabul eden, hikayelerini benimle paylaşan genç kadınlara sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum.    

Tez konumun belirlenmesinde büyük emeği olan, bu çalışma kapsamında her türlü 

desteği gösteren, saat kaç olursa olsun sorularıma sabırla yanıt veren, çalışma boyunca 

akademik bilgi ve birikimini benimle paylaşan ve çalışma azmine hayranlık duyduğum 

değerli tez danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Osman Savaşkan’a saygımı ve en derin 

teşekkürlerimi sunarım. Tez savunma jürimde yer alan ve yönlendirmeleriyle çalışmama 

katkıda bulunan Prof. Dr. Besime Şen’e ve Doç. Dr. Nihal Ekin Erkan’a teşekkür ederim. 

Ayrıca tez çalışmama yapmış olduğu değerli katkılar ve yönlendirmelerden dolayı Dr. 

Burcu Mutlu’ya teşekkürlerimi sunarım. 

Genç kadınların mekân kullanımına odaklandığım bu tezi gerçekleştirmeme 

olanak sağlayan en önemli şey içinde yaşadığım mahallem ve değerli ailemdir. Çalışma 

boyunca maddi manevi desteklerini esirgemeyen anneme, babama ve kardeşime sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınlara 

ulaşmamı sağlayan kuzenim Mine Demirci’ye ve mahalle hakkında anlattıklarıyla 

çalışmaya katkıda bulunan Recep Demirci’ye teşekkür ederim.  

Çalışmanın başlangıcından sonuna kadar yanımda olan, yazdıklarımı okuyan, 

eleştiren, çalışmama katkıda bulunan değerli arkadaşım Reyhan Çubukçu Ayaz’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışma boyunca desteklerini esirgemeyen canım 

arkadaşlarım Yeliz Küren’e, Yasemin San’a ve yüksek lisans yapmam konusunda beni 

motive eden sevgili arkadaşım Özge Özay’a; tez yazım aşamasında anlattıklarımı sabırla 
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dinleyen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen canım arkadaşım Eda Özdemir 

Bahçeci’ye ve Muammer Bahçeci’ye çok teşekkür ederim.  

Son olarak çalışmamı kendi çalışması gibi benimseyen, desteğini hiçbir zaman 

eksik etmeyen, her sohbetimizde ufkumu açan gözlem ve yorumlarıyla kendisinden çok 

şey öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim, yüksek lisansta yolumun kesiştiği canım 

arkadaşım Bahar Kılan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

İstanbul, 2019                                                                              Rabia DEMİRCİ    
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GİRİŞ 

 

Serpil’in ailesi yıllar önce Samsun’dan Çağlayan’a, sonrasında da Kağıthane’de 

alt-orta sınıf bir mahalle olan Hamidiye Mahallesi’ne taşınmıştır. Serpil bu mahallede 

abisi ve kardeşleri ile beraber aynı odayı paylaştıkları bir evde çocukluğunu geçirir. 

Babası tekstil işçisi, annesi ise ev hanımı olan Serpil’in çocukluğu, abisinin ve babasının 

kontrolünde geçer. Çalışma hayatında yalnızca babası yer alan ve küçük kardeşleri eğitim 

hayatına devam eden Serpil’in abisi ise liseyi başarısızlık nedeniyle yarıda bırakmış ve 

mahallede bulunan internet kafede arkadaşlarıyla vakit geçirerek yasadışı para kazanma 

yollarını denemektedir. Serpil’in abisi hem para kazanmak hem de mahalledeki 

erkeklerin ifade ettikleri şekliyle heyecan yaşamak için ayakkabı hırsızlığı yapmakta ve 

çalmış olduğu marka ayakkabıları piyasanın oldukça altında bir fiyatta arkadaş ortamında 

satmaktadır. Serpil’in abisi, yasadışı yoldan kazandığı bu parayı ise genellikle 

arkadaşlarıyla internet ya da nargile kafede sosyalleşerek harcamaktadır. Dolayısıyla 

Serpil’in ailesinin hane içi geliri tekstil işçisi olan babasının maaşından oluşmaktadır. 

Zamanla işlerinin kötü gitmesiyle beraber Serpil’in babası işten çıkartılır. Bu olay 

sonrasında ekonomik sıkıntılar yaşayan Serpil’in ailesi, yaşadıkları evin kirasını 

ödemekte bile zorlanırlar.  

Hem maddi olarak zor durumda olan hem de geleneksel bir bakış açısına sahip 

olan Serpil’in ailesi, kız çocuklarının eğitim almasının uygun olmadığını ve eğitimin genç 

kadınların ahlaki değerlerine zarar verdiğini düşünmektedir. Bu düşünce nedeniyle 

Serpil’in lise eğitimine devam etmesi konusunda ailesini ikna etmesi oldukça zordur. 

Eğitim almak, lisede okumak isteyen Serpil girdiği sınav sonucunda Ortaköy’de bir liseyi 

kazanır ve kayıt tarihinin son gününe kadar ailesini bu konuda ikna edemez. Serpil’in 

ailesi bir yandan lise eğitiminin genç kadınların ahlaki değerlerine zarar verdiğini 

düşünürken bir yandan da mahalle dışında ve yaşadıkları mahalleden sosyo–ekonomik ve 

kültürel olarak farklı olan bir semtte eğitim almasının Serpil’in yaşam biçimini 

değiştireceğini varsaymaktadır. Serpil eğitim almak ve okula gitmek istediğini lise 

mezunu bir akrabasına anlatır. Serpil’in ailesi, Serpil’in okula servisle gitmesi ve servis
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masrafının akrabası tarafından karşılanması gibi ön şartlarla Serpil’in eğitim almasına 

izin verir. Serpil bu şartlarının yerine getirilmesiyle Ortaköy’de yani sosyo-ekonomik 

olarak yaşadıkları mahalleden farklı olan bir semtte eğitim almaya ve ancak okul 

nedeniyle mahalle dışına çıkmaya başlar. Okuldaki arkadaşlarıyla benzer ekonomik 

şartlar altında yaşamayan Serpil, lisede eğitim almaya başlamasıyla birlikte bu 

farklılıklara karşı belirli stratejiler geliştirir. Örneğin; sınıftaki arkadaşları okul 

formalarının üzerine belirli markalara ait hırkalar giyer. Serpil ise belirli markalara ait 

kıyafetleri satın alabilecek maddi güce sahip olmadığı için bu markaların sahtelerinin 

satıldığı pazarlardan ya da butiklerden alışveriş yapmaya başlar. Ayrıca Serpil, abisinin 

getirdiği Adidas ya da New Balances gibi markalara ait ayakkabıları abisine görünmeden 

giyer ve evden çıkar. 

Okula giderken servis kullanan Serpil’in kent içi hareketliliği, ailesinin 

kontrolündedir ve Serpil’in toplu taşıma araçlarını kullanmasını sağlayacak olan ulaşım 

kartına sahip olmasına ailesi izin vermemektedir. Serpil mahalle dışına çıkması ve farklı 

bir semte gitmesi gerektiğinde ise annesinin ulaşım kartını kullanır. Böylece Serpil’in 

hafta içi okula geliş ve gidiş saatleri servis ile sınırlanırken hafta sonunda mahalle dışına 

çıkmasını gerektirecek bir neden olduğunda ise annesinin ulaşım kartını kullandığı için 

nereye ve kimle gittiği tekrardan ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Bu sınırlılık 

karşısında Serpil’in hayali gündelik hayatında kent-içi mekânsal hareketliliğini artırmak, 

daha önce görmediği Galata Kulesi’ne gitmek, orada bir kahve içebilecek mekânsal ve 

zamansal özgürlüğe sahip olmaktır. Fakat Serpil mahalle dışına çıktığında gidebildiği en 

uzak mesafe mahalleden ulaşımın sağlandığı tek minibüslük bir yer olan Şişli’dir. 

Böylece Serpil okul için gittiği Ortaköy, bir minibüsle ulaşımı sağladığı ve ara sıra 

ailesinden izin alarak gidebildiği Şişli dışında mahalle sınırlarının dışına çıkamaz. 

Yıllar sonra Serpil liseyi bitirir fakat ailesi bu sefer de üniversite okumasına izin 

vermez. Bu konuda ailesini ikna edemeyen Serpil, lise sonrası zorunlu bir şekilde eve geri 

döner. Mekânsal hareketliğini artıran okul gibi bir kurumun olmaması nedeniyle vaktini 

evde geçirmek zorunda kalan Serpil, bir işte çalışmanın evin dışına çıkmasını sağlayan 

bir neden olacağını düşünür. Ailesinin ekonomik durumunu öne süren Serpil, ailesine 
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çalışmak istediğini, kazandığı parayla evin mutfak masraflarını karşılayacağını söyler. 

Fakat Serpil’in babası ancak yine belirli şartlarla Serpil’in bir işte çalışmasına izin verir. 

Serpil’in babası, Serpil’in mahalle dışına çıkmasını engellemek için mahallede bulunan 

evlerine yakın bir mesafede bir iş yeri olan arkadaşının yanında çalışmasına izin verir. 

Serpil, mahallede bulunan bir yerde çalışmayı kabul ettiğinde mahalle dışına çıkmasının 

zor olacağını bilir ancak yine de babasının bu şartının kabul eder. Çünkü Serpil bir işte 

çalışmaya başlamasıyla beraber evin dışına çıkabilecek ve gece geç saatlere kadar kaldığı 

yorucu mesai saatleri sonrası sokakta yürüyebilme özgürlüğünü elde edebilecektir. Yani 

bir işte çalışmak aslında Serpil’in evin dışına çıkmasını sağlamak için geliştirdiği bir 

stratejidir. Serpil’in başlangıçta bu kadar pozitif düşüncelerle başlayan iş hayatı, iş 

yerinde uğradığı tacizle sonlanır. Yaşadıklarını ailesine anlatamaz, yorulduğunu ve işten 

ayrılmak istediğini söyler ailesine. Serpil, damgalanmaktan ve bu taciz nedeniyle 

ailesinin onu suçlu bulmasından korkar, iş hayatını bırakır ve yeniden eve döner. Okul ve 

iş yeri gibi bir mekânda var olamayan Serpil’in evin dışına çıkması, sosyalleşebilmesi 

imkânsız hale gelir. Bu nedenle Serpil’in evde sosyalleştiği, vakit geçirdiği tek şey; bir 

marketin indirim günlerinden aldığı tableti olur. Fakat Serpil’in babası, Serpil’in 

tabletinde vakit geçirmesini istemez ve tabletini evin penceresinden defalarca dışarıya 

atar. Biriktirdiği harçlıklarla tabletini tamir ettiren Serpil, bir süre sonra bununla 

mücadele etmesinin zor olduğunu düşünür. Bu nedenle Serpil tabletinde vakit geçirmek 

için ailesinin uyku saatini bekler, aile bireyleri uyduktan sonra sosyal medyada vakit 

geçirir ve böylece evin içinde kendine bir alan oluşturmuş olur. Başka bir deyişle sosyal 

medya, Serpil’in gündelik hayatında varolan sınırlılıklara karşı geliştirdiği bir strateji olur 

ve gündelik hayatında çokça vakit geçirdiği bir mekâna dönüşür. Ancak burada kendi 

adıyla var olması yeniden sınırların çizilmesi demektir. Eğer abisi, kardeşleri ya da babası 

onun sosyal medyadaki hesabını fark ederse elinden tabletinin alınacağını bilir. Bu 

nedenle Serpil, sahte bir hesap açar ve bu hesap için kendine üniversite sıralarında, 

önünde kitaplarla poz veren genç bir kadının fotoğrafını profil fotoğrafı olarak seçer. 

Oluşturduğu bu hesap sayesinde olmak istediği, hayal ettiği, arzuladığı kişi olur Serpil. 

Genç kadınların evin dışına çıkmak için ne gibi ön koşulları kabul ettikleri, bu 

ön koşulların kadınların mekân algısını ve mekân kullanımını nasıl sınırladığı bu tezin 

sorunsalıdır. Bu tez, genç kadınların iş yeri, okul, alışveriş merkezi gibi gündelik 
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hayatlarındaki mekân deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet üzerinden ve 

aile bireylerinin kararlarıyla sınırlandırılma çabalarını ve genç kadınların bu sınırları 

aşmak için geliştirdikleri stratejileri tartışır. Ayrıca genç kadınlar için sosyal medya gerek 

kurdukları arkadaşlıklar gerekse açtıkları sahte hesaplar yoluyla sınırlılıkları aşmak için 

geliştirilen bir strateji olarak ortaya çıkar. Bu nedenle yararlanılan diğer mekânların yanı 

sıra sosyal medya da çalışmaya dahil edilmiş ve genç kadınların sosyal medya 

deneyimleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle genç kadınların gündelik 

hayatlarında bu denli kısıtlı ve kontrol altında yaşamaları mekân deneyimlerini 

kısıtlamaktadır. Fakat genç kadınlar geliştirdikleri çeşitli stratejilerle bu sınırları 

aşmaktadır. 

Bu bölümde; genç kadınların mekân kullanımlarını merkeze alan tez 

çalışmasının konusunun seçilme süreci, bu çalışmanın amacı ve kapsamının ne olduğu, 

çalışmanın önemi ve katkıları, çalışmanın soruları, saha araştırması yapılırken başvurulan 

yöntem ve çalışmanın içeriğine yer verilecektir.  
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1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

 

1.1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE AMACI 

Kadınlar ve erkekler toplumsal cinsiyet, sınıfsal aidiyet, aile bireylerinin 

kararları gibi sınırlar nedeniyle kenti farklı şekilde deneyimlemekte, kadın-erkek 

arasındaki mekânsal ayrışma ve eşitsizlik mekân kullanımında keskinleşmektedir. 

Dolayısıyla “cinsiyet rolleriyle erkeklik ve kadınlık tanımlarının toplumsal (yeniden) 

yapılandırılması sürecinde mekânsal ayrışmalar ve mekânla ilişkiler kritik öneme 

sahiptir”. Bu nedenle cinsiyet ilişkilerinin (yeniden) yapılandırılmasının niteliği, sosyo-

mekânsal yapının değişken doğasını hem yansıtmakta hem de etkilemektedir (Alkan, 

2009, s. 13). 

Mekânların toplumsal cinsiyete göre inşa edilmesi ve kamusal ile özel alanların 

buna göre düzenlenmesi nedeniyle kadınların evin dışına çıkması, farklı mekânlarda vakit 

geçirmek istemeleri toplumun düzenine karşı önemli bir tehdit olarak algılanmaktadır 

(Tuncer, 2015, s. 31). Bu nedenle kadınların gündelik hayatları ev içiyle sınırlandırılmış, 

kamusal alanlara girişleri denetim altına alınmaya çalışılmış, evin dışına nasıl ve ne 

zaman çıkılacağı kurallarla biçimlendirilmeye çalışılmıştır (Çakır, 2010, s. 136). Buna 

bağlı olarak kadınların gündelik hayatlarında mekân ile kurdukları ilişki gerilimli bir hal 

almaktadır. Bu çalışmanın amacı da kadınların mekâna yönelik algılarını, mekân 

kullanımlarındaki sınırlara ve bu sınırlara karşı geliştirdikleri stratejilere yoğunlaşarak 

var olan durumu anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır. Bu bağlamda bu araştırmanın 

konusu gereği genç kadınların mekân pratikleri değerlendirmek, kentsel mekân 

kullanmalarını engelleyen etkenleri incelemek ve mekân deneyimlerinin sınırlanmasına 

karşı genç kadınların geliştirdikleri stratejilere odaklanmaktır. Dolayısıyla bu çalışma ile 

kent ve toplumsal cinsiyet çalışmalarında görece olarak az değinilen konulardan biri olan 

kadınların gündelik hayatlarında mekân ile kurdukları ilişki, kent mobilizasyonları, kentte 

yaşadıkları güvensizlik, evin dışına çıkmak ve kente erişim gibi problemleri toplumsal 

cinsiyet ve sınıfsal aidiyet üzerinden elde edilen veriler dahilinde incelemektir. Bu amaç 

çerçevesinde Kağıthane’de alt-orta sınıf bir mahalle olan Hamidiye Mahallesi araştırma 

sahası olarak seçilmiş ve etnografik yöntemden yararlanarak bu mahallede yaşayan 15-
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24 yaş arasında 25 genç kadınla derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiş ve bu genç 

kadınların vakit geçirdiği mekânlarda katılımcı gözlem yapılmıştır.  

Tez çalışmamı gerçekleştirmek için ailesi ile birlikte yaşayan, evlilik deneyimi 

hiç yaşamamış, eğitimine devam eden ya da farklı nedenlerle eğitimine devam edemeyen 

ve ücretli bir işte çalışan veya iş hayatında yer almayıp vaktini evde geçiren 15-24 yaş 

arası 25 genç kadınla derinlemesine mülakat gerçekleştirdim. Çalışma kapsamında 

görüşülecek genç kadınların yaş aralığının 15-24 yaş aralığı ile sınırlanmasının nedeni, 

yapmış olduğum araştırmada Birleşmiş Milletler’in “genç” tanımından yararlanmış 

olmamdır. “Genç, öncelikle demografik bir kategoridir ve Birleşmiş Milletler’in tanımına 

göre 15-24 (24 yaşın sonuna yani 25 yaşına kadar) yaş arası grup olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer yandan alt ve üst limitlere ilişkin tutarsızlık sürmektedir. Alt 

sınır, genellikle zorunlu eğitimin bittiği yaşa tekabül ettiğinden başlangıç yaşı, ülkelerin 

zorunlu eğitim yaşına göre değişmektedir. Üst sınır da çeşitli çalışmalarda -çalışmanın 

odağına göre- ve özellikle son yıllarda uzayan eğitim ve iş piyasalarında yaşanan 

belirsizlikler nedeni ile genişleme eğilimindedir.” (Lüküslü ve Çelik, 2008, s. 104). 

Lüküslü ve Çelik’in de belirttiği gibi gençlik tanımı alt ve üst limit belirsizliğini 

barındırmakla beraber bir yandan da yapılan çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in gençlik 

tanımından çokça yararlanılmaktadır. Yapmış olduğum çalışmada da bu tanımı göz 

önünde bulundurarak, Kağıthane’de alt-orta sınıf bir mahalle olan Hamidiye 

Mahallesi’nde etnografik yöntemden yararlanarak genç kadınların gündelik hayatlarında 

mekân deneyimlerine odaklanan bir çalışma gerçekleştirdim.  

Çalışma sahası olarak seçilen Kağıthane ilçesi, tarihsel olarak temelleri Bizans’a 

kadar uzanan yerleşim yeridir. Kağıthane Köyü, Bizans İmparatorluğu zamanında ismi 

Barbyzes olan derenin yanına Pissa adıyla kurulur. Çeşitli kazılardan elde edilen bilgilere 

göre ise köydeki yerleşimin Roma dönemine uzandığı söylenebilir. İstanbul surlarının 

yakın çevresinde kurulan Kağıthane Köyü’nün tarih sahnesine çıkışı ilk kez 626 yılında 

gerçekleşir. Bu tarihte Avarlar’ın İstanbul’u kuşatması ve Avarlar’ın Slav kavimlerinden 

oluşan birlikleri Kağıthane’de konuşlandırmış olmaları nedeniyle Kağıthane Köyü tarih 

sahnesinde yerini almıştır. Bazı tarih kaynakları ise İstanbul’un fethi sırasında burada bir 

kağıt imalathanesinin olduğunu ve 2.Beyazıd dönemine kadar çalıştığını ifade eder. 
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17.yüzyılda Kağıthane ve çevresine tanıklık eden Evliya Çelebi, burada harap durumda 

bir Kağıthane ile karşılaştığını yazmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Kağıthane, sarayın 

ve İstanbul halkının gereksinimi olan sebze ve sütün bir bölümü buradaki ağıl ve 

bostanlardan karşılanmaktadır (http://www.kagithane.gov.tr/ilcemizin-tarihcesi,2019).  

93 Harbi olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında ise bölge 

hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan gelen yoğun bir göç dalgası yaşamıştır. Ve bu 

göç dalgasıyla birlikte gelen nüfusun bir bölümü Kağıthane’ye yerleşmiştir. Savaş 

sonrasında ikinci nüfus hareketliliği, 1950’lerden itibaren İstanbul’a olan göç 

hareketliliğidir (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 21- 22). Kağıthane Belediyesi’nin 

hazırladığı “Kağıthane Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019” da belirtildiği gibi 

Kağıthane nüfusu 1955’te 3.084 kişi iken yani 1955 yılında nüfusu 5000’i bile bulmayan 

ilçe kısa zamanda diğer illerden gelen göç dalgaları ile beslenerek hızla nüfuslanmış, 

“gecekondu” tarzında evler inşa edilmiş, bina yoğunluğu artmıştır. Artan nüfus nedeniyle 

ilçe 1987 yılında Şişli Belediyesi’nden ayrılarak ayrı bir belediye olmuştur. 1990 yılına 

gelindiğinde ise Kâğıthane ilçesinin nüfusu 270.000’e yaklaşmıştır. 2013 yılı Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Kâğıthane’de 428.755 kişi yaşamaktadır. 

2013 TÜİK verilerine göre Kâğıthane ilçesinde yaşayan 428.755 kişiden 211.178’i kadın, 

217.577’si erkektir (http://www.kagithane.istanbul/images/download/2015-2019-

Stratejik-Plan.pdf,2019).    

Şeker “İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması” adlı çalışmasında, insanların 

yaşam koşullarını belirleyen konut, iş yaşamı, sağlık, ekonomik yapı, güvenlik ve kentsel 

memnuniyeti kapsayan çeşitliği ilçeler üzerinden inceleyerek nicel bir analiz 

gerçekleştirmiştir. 1987 yılında Şişli’den ayrılarak ayrı ilçe yapılan Kağıthane; batısında 

Eyüp, güneyinde Beyoğlu ve Şişli, kuzeyinde Şişli (Ayazağa), doğusunda Şişli ve 

Beşiktaş ilçeleriyle komşudur. İstanbul’da yaşam kalitesi sıralamasında 39 ilçe arasında 

13. sırada yer alan Kağıthane, demografik yapı endeksinde ise 25. sıradadır. Kağıthane, 

beşerî sermaye endeksinde 27., sağlıklı yaşam endeksinde 17., ekonomik gelişmişlik 

endeksinde 6., ulaşım ve erişilebilirlik endeksinde 7., çevresel durum endeksinde 14. ve 

sosyal yaşam endeksinde ise 12. sırada yer almaktadır. İstanbul’da düşük memnuniyet 

düzeyine sahip ilçeler arasında olan Kağıthane, yaşanmak istenen ilçeler arasında da 
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sonlardadır. Mutluluk ve memnuniyet düzeyinin düşük olmasına rağmen, ulaşım 

imkanlarının açısından 7. sırada olan Kağıthane, İstanbul’da yaşam kalitesi sıralamasında 

13. sırada yer almaktadır (Şeker, 2011, s. 122). Başka bir deyişle çalışma sahası olarak 

seçilen Kağıthane ilçesi kent merkezlerine komşu, ulaşım olanaklarına sahip ve ulaşım 

imkanları açısından İstanbul’daki öncelikli ilçeler arasında yer almaktadır. Fakat 

Kağıthane, yaşam kalitesi açısından İstanbul’da bulunan ilçeler arasında sonlarda yer 

almaktadır. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan Kağıthane İlçesi, kentin 

çeperindeyken zamanla kent merkezinde kalmış bir ilçedir (Doğan, 2017, s. 26). 

Kağıthane ilçesinin sınırlarında yer alan ve çalışmanın gerçekleştirildiği Hamidiye 

Mahallesi; günümüzde Kağıthane Merkez, Seyrantepe, Nurtepe, Çağlayan mahalleleriyle 

komşu konumdadır1. Kağıthane’nin birçok mahallesine göre bu bölgeye olan göç hareketi 

daha geç başlamıştır (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 225). Araştırma sahası olarak seçilen 

bu mahalle göçe dayalı süreçlerde meydana gelmiş, Kağıthane merkeze yakın ve bu 

nedenle kent merkezine erişim olanağı ve kentin yarattığı fırsatlardan yararlanma 

olasılıkları bulunan bir mahalledir. Başka bir deyişle çalışmanın gerçekleştirilmesi için 

uygun olan böylesi bir yerin seçilmesi yani ulaşım imkanlarına sahip, kentin 

olanaklarından yararlanma fırsatı olan bir mahalle olmasına rağmen bu mahallede 

yaşayan genç kadınların hangi gerekçelerle mekân kullanımlarının sınırlandığının 

araştırılması farklı dinamiklerin görünürleşmesini sağlamaktadır.  

Genç kadınların mekân kullanımın derinlemesine incelenmesi, anlaşılması ve 

açıklanabilmesi için etnografik yöntemin tercih edilmesinin daha uygun olduğu 

düşünülmüştür. Etnografik yöntem, “bir başka toplum ya da kültürün yaşamına doğrudan, 

yakından, uzun uzadıya ‘katılarak’ gerçekleştirilen bir tanıma, bilme ve öğrenme 

girişiminin, sonra masa başına oturulup sabırla ve özenle metinleştirilmesinden ortaya 

çıkar” (Atay, 2016, s. 9). Etnografik bir çalışma yapan araştırmacının, “hedeflediği insan 

topluluğunun yaşamına en derin ve detaylı şekilde” girmesi gerekmektedir. Başka bir 

deyişle araştırmacı, insanların duygu ve düşüncelerine katılmak, onların yaşamlarının 

içerisinde yer almak, kendisini onların yerine koyabilmek, yani diğer insanlarla empati 

                                                                 
1Çalışmanın yapıldığı Hamidiye Mahallesi’nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumuna, “Mahallenin Genel 

Etnografisi” bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, çalışmanın yapıldığı mahallede yaşayan 

insanların gündelik hayatları, kadınların mahalle içindeki ve kentsel mekândaki hareketliliği, mahallede yaşayan 

erkeklerin ve kadınların mahallede var olan çeşitli mekânları nasıl kullandıklarından bahsedilmiştir.  
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yapabilmesi gerekmektedir. Fakat öte yandan araştırmacı bunu yaparken “topluluğun 

hayatında neler olup bittiğini soğukkanlı ve tarafsız şekilde izlemeyi ve gördüklerini, 

duyduklarını, öğrendiklerini olduğu gibi duygu ya da değer-yüksüz olarak kaydetmesi” 

gerekmektedir (Atay, 2016, s. 11). Bu nedenle kendi yaşadığım mahallede etnografik bir 

çalışma gerçekleştirmem kadınların gündelik hayatlarını yakından izleyebilme fırsatı 

oluşturmuştur. 

İlkokul eğitimime mahallede bulunan bir okulda devam ederken 

arkadaşlarımdan bazıları liseye gidemeyeceklerini ve ailelerinin izin vermemesi 

nedeniyle eğitim hayatlarını sonlandırmak zorunda olduklarının farkındaydılar. 

Dolayısıyla sınıf arkadaşlarımdan bazıları, mahalle dışında bir okulda eğitim almanın 

planlarını yaparken bazı arkadaşlarım eğitim hayatlarına devam edemeyeceklerini 

bildikleri için yalnızca konuşmaları dinlemeyi tercih ederdi. İlkokulu tamamladıktan 

sonra mahalle dışında bulunan bir lisede eğitim almaya başladım. Bazı arkadaşlarım, 

mahallede bulunan bir lisede eğitim alırken bazı arkadaşlarımın ise eğitim alması aileleri 

tarafında engellendi ve kimi evde vakit geçirirken kimi mahallede bulunan marketlerde 

kasiyer olarak çalışmaya başladı. Mahalle içerisinde bulunan marketlerde kasiyer olarak 

çalışan arkadaşlarım, lise eğitimine devam eden, bu konuda herhangi bir kısıtta maruz 

kalmayan beni ya da eğitim hayatına devam eden diğer arkadaşlarımızı gördüklerinde 

kendileri hep mahcup hissettiklerini fark ederdim. Çünkü eğitim hayatını devam 

edemeyen arkadaşlarım kendi tercihleri olmayan bir hayatı yaşamak zorundaydılar. Ben 

liseyi bitirip üniversite okumak için şehir dışına gittiğimde ise bu arkadaşlarımın bir kısmı 

aileleri tarafından evlendirilmişti. Lise eğitimine mahalle içerisinde bulunan bir okulda 

her türlü hareketlilikleri aileleri tarafından kısıtlanarak devam eden arkadaşlarımdan bir 

kısmı ise üniversite eğitimine devam edemedi ya da aileleri şehir dışında üniversite 

okumalarına izin vermediği için açık öğretime kayıt oldular. Bu arada, ben üniversite 

okumak için şehir dışına gittim ve beş yıl sonra üniversiteyi bitirip ailemin yanına yani 

mahalleye geri döndüm. Ve bir pazar kahvaltısı için mahallede bulunan börekçiden bir 

şeyler almaya gittiğimde, bir yerlerden tanıdığım, çocukluğumdan kalma tanıdık bir sima 

gördüm. İlkokulu birlikte okuduğumuz Şeyma’dan başkası değildi bu tanıdık sima. 

İlkokulu Şeyma ve onun erkek kuzenleriyle birlikte okumuştum. Dolayısıyla hem 

Şeyma’yı hem de kuzenlerini yakından tanıyordum. Şeyma’nın erkek kuzenlerinden biri 
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ilkokuldan sonra lise eğitimini başarısızlık nedeniyle devam edememişti ve sonrasında 

yasadışı işlerle uğraşmaya başlamış, uyuşturucu nedeniyle çok küçük yaşlarda cezaevine 

girmişti. En azından benim aklımda böyle kalmıştı. Bir de ilkokuldaki güzel yazı dersinde 

öğretmenin yaz tatilinde yaşadığımız bir anıyı anlatmamızı istediğinde Şeyma’nın erkek 

kuzenin yazdığı yazıyı sınıfta yüksek sesle okuması ve o yazının bana neler hissettirdiğini 

yıllar geçmesine rağmen hatırlıyordum. Öğretmenin verdiği bu ödev için sınıftaki 

öğrencilerin tamamı yaz tatilinde yaşadıkları anıları, aile büyükleri ile buluşulan 

memleket gezilerine atıf yaparak sevinçlerini, mutluluklarını anlatmışlardı. Şeyma’nın 

erkek kuzeni Ömer ise sınıftaki diğer öğrencilere göre oldukça farklı bir anısını 

paylaşmıştı. Ömer’in abileri uyuşturucu bağımlısıydı. Ömer ödevinde abisinin balkona 

dayadığı merdiven yardımıyla evin içerisine girdiğini ve uyuşturucu almak için annesinin 

bileziklerini zorla almaya kalktığını anlatmaya başlamıştı ki öğretmen hikâyenin 

devamını anlatmasına izin vermedi ve Ömer’in ailesini okula çağırdı. Öğretmenin bu 

çabası sanırım pek bir işe yaramadı ve Ömer de yıllar sonra abileri gibi benzer bir kaderi 

yaşadı ve uyuşturucu nedeniyle hapse girdi. Şeyma ise böyle bir ailede zar zor liseyi 

bitirebilmişti. Bütün bunları bir anlığına unutmuş gibi Şeyma’ya nasılsın gibi bir 

sorduktan hemen sonra üniversiteyi nerede okuduğunu sormak gibi bir yanlış yaptım. 

Şeyma, mahcup bir şekilde “ben üniversite okuyamadım, abim izin vermedi, hatırlamıyor 

musun?” diye cevap verdi soruya. Şeyma bir yandan da mahalle bulunan bir atölyede 

çalıştığını, sabah kahvaltısı için börek almaya geldiğini söyledi ve sıranın kendisine 

gelmesiyle alışverişini yaptı ve sonra vedalaşarak ayrıldık. Bu ayaküstü karşılaşma 

aslında mahallede bir şeylerin ne kadar değişmediğinin yıllar sonra göstergesi gibiydi. 

Dolayısıyla yaşadığım mahalle üzerine bir çalışma gerçekleşmem hem çalışmaya 

başlamadan önce hem de çalışma gerçekleşirken sahada alınan notları yeniden gözden 

geçirilebilmemi ve yapılan gözlemlerle saha notlarını karşılaştırılabilmemi sağladı. 

Yapmış olduğum çalışmada etnografik yöntemden yararlanarak kent merkezine 

yakın, kentin yarattığı fırsatlardan yararlanma olasılıkları bulunan alt-orta sınıf bir 

mahalle olan Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan genç kadınların sosyo-mekânsal olarak 

karşılaştıkları sınırlamalara ve bu sınırlara karşı geliştirdikleri stratejilere odaklandım. 
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1.2. ARAŞTIRMANIN SORULARI 

Genç kadınların gündelik hayatlarında mekân deneyimlerine, bu bağlamda 

toplumsal cinsiyet ve mekân arasındaki ilişkiye odaklanan bu çalışmada ana soru şöyle 

belirlenmiştir: 

• Genç kadınların gündelik hayatlarında mekân kullanımları nasıl 

sınırlanmakta ve genç kadınlar bu sınırlara karşı ne tür stratejiler geliştirmektedir? 

Bu ana sorunun anlaşılması ve çözümlenmesi için birbirine bağlantılı çeşitli 

sorular oluşturulmuş ve bu sorular sayesinde konunun daha iyi anlaşılacağı 

düşünülmüştür. Bu nedenle çalışma birbiriyle bağlantılı aşağıdaki sorular çerçevesinde 

yürütülmüştür: 

• Genç kadınlar evin dışına nasıl çıkmaktadırlar? 

• Genç kadınlar hem mahalle içerisinde hem de kentin farklı noktalarında 

olan hangi mekânlarda vakit geçirmekte, sosyalleşmektedirler? 

• Genç kadınların mekân deneyimlerini sınırlayan güç mekanizmaları 

nelerdir? 

• Genç kadınlar gündelik hayatlarında okul, iş yeri, alışveriş merkezi ve 

sosyal medya gibi mekânları nasıl deneyimlemekte ve bu mekânları deneyimlerken 

toplumsal cinsiyet, aile bireylerin kararları ve sınıfsal aidiyet üzerinden ne tür 

sınırlamalara maruz kalmaktadırlar? 

• Kadınların mekânsal hareketlilikleri otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma 

araçlarının güzergahları doğrultusunda nasıl sınırlanmaktadır?  

• Genç kadınlar mekânı erkeklerden farklı olarak nasıl deneyimlemekte ve 

mekânsal hareketlikleri gündelik hayatlarında nasıl sınırlanmaktadır? 

• Kadınlar kentin güvensizliği nedeniyle davranışlarını nasıl düzenlemekte 

ve bu güvensizlik karşısında genç kadınlar gündelik hayatlarında ne tür stratejiler 

geliştirmektedirler? 

• Daha önce evlilik deneyimi yaşamamış ve ailesi ile birlikte yaşayan genç 

kadınlar, evliliği var olan sınırları aşmanın bir yolu olarak görmekteler mi ve evlenmek 

isteyecekleri kişiyi seçmelerinde etkili olan güç mekanizmaları nelerdir?  
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• Genç kadınlar nasıl giyinecekleri konusunda ne tür sınırlamalara maruz 

kalmakta ve bu sınırlara karşı ne tür stratejiler geliştirmektedirler? 

• Kadınlar kent içerisinde hangi semtlerde sosyalleşmekte ve sosyalleştikleri 

semtleri seçerken sınıfsal aidiyetleri ve yaşam biçimleri üzerinden kendilerine bir sınır 

oluşturmaktalar mı? 

1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bourdieu, araştırmacının “oyunun içinde kalarak, öteki oyunculara ilişkin 

indirgemeci ve taraflı bir görüşe ulaşmayı değil ancak oyundan ayrılma sayesinde elde 

edebilecek bütünsel bir bakış” açısına sahip olması gerektiğini ifade etmektedir (Bourdieu 

ve Wacquant, 2003, s. 270). Dolayısıyla yaşamış olduğum mahalleyi çalışma sahası 

olarak seçmiş olmam, yani “oyunun içinde kalarak” bir çalışma gerçekleştirecek olmam 

çalışmanın tarafsızlığı üzerine birtakım şüpheler barındırabilir. Fakat her ne kadar bu 

mahallede yaşıyor olsam da lise eğitimimi mahalle dışında bir okulda, üniversite 

eğitimimi de şehir dışında tamamladım. Bu süreçte çoğu zaman ev ve durak arası yürüme 

mesafesinden başka bir hareketliliğe sahip değildim yaşadığım mahallede. Dolayısıyla bu 

durum, bana “oyundan ayrılma sayesinde elde edilebilecek” bir bakış açısı kazandırdı ve 

alt-orta sınıf bir mahalle olan Hamidiye Mahallesi’nde, yani yaşadığım mahallede genç 

kadınlarının mekânı deneyimlemelerini konu alan ve nitel veri toplama yönteminden 

yararlanarak etnografik bir saha araştırması gerçekleştirdim. 

Araştırmacıların yararlanabilecekleri veri toplama yöntem ve teknikleri, nitel 

veya nicel veri toplama yöntemlerinden birinin ya da her ikisinin de bir arada 

kullanılmasını kapsar. Bu nedenle hangi yöntem ve tekniklerden yararlanılacağı 

konusuna kesin olarak karar verilmeden önce çalışmanın gerçekleşmesini engelleyecek 

ya da zorlaştıracak temel bazı varsayımlara ve bağlılıklara dikkat edilmesi gerekmektedir 

(Layder, 2013, s. 81-82). Yapmış olduğum çalışma, genç kadınların gündelik hayatları, 

mekân kullanımları, mekân kullanımlarında sınırlar gibi konu ve sorulara 

odaklanmaktadır. Dolayısıyla genç kadınların hayatları hakkında derinlemesine bilgi 

sahibi olmak ve gündelik hayatlarındaki güç mekanizmalarını ortaya koyabilmek için 

genç kadınların anlatılarına yer verilmesi bu sorunsalın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Bu nedenle çalışmada nitel veri toplama tekniğinden yararlanılmasının daha uygun 
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olacağı düşünülmüştür. Ayrıca nicel araştırma yöntemi belli bir grubu temsil etme kaygısı 

taşırken nitel araştırma yöntemi genellemeye gitmez. Dolayısıyla bireysel anlatılara yer 

verilmesi ve genelleme kaygısı olmaması nedeniyle nitel veri toplama yönteminden 

yararlanılmasının daha uygun olduğu ve genç kadınların bireysel anlatılarına 

yoğunlaşılmasının çalışmayı kuvvetlendireceği düşünülmüştür (Bal, 2014, s. 145-146). 

Çalışmaya başlamadan önce mahalle içerisinde bulunan çeşitli mekânlarda vakit 

geçirdim ve bu mekânların kimler tarafından kullanıldığını analiz etmeye çalıştım. 

Yapmış olduğum bu ön araştırma sonrasında belirli mekânların ön plana çıktığını görmüş 

oldum ve genç kadınlara ulaşabilmek için mahalledeki sosyal tesis, gençlik merkezi, spor 

salonu gibi mekânlarda zaman geçirdim. Belirli bir süre sonra ise bu mekânlarda 

sosyalleşen genç kadınlar arasında belirlenen yaş aralığına uyanlarla görüşerek 

çalışmanın amacını, kapsamını anlattım ve kabul edenlerle derinlemesine mülakat 

gerçekleştirdim. Görüşmelerin ardından diğer genç kadınlara kimi zaman kartopu 

yönteminden yararlanarak ulaştım2. Bazı genç kadınlara ise mahallede bulunan market, 

tuhafiye gibi yerlerde yapmış olduğum alışveriş sırasında ulaştım ve görüşmeyi kabul 

eden genç kadınları çalışmaya dahil ettim. Görüşmeler Temmuz 2017 tarihinde başladı 

ve yaklaşık bir yıl sürdü. Genç kadınlarla yapmış olduğum görüşmeleri izin alarak 

kaydettim. Görüşmenin ardından ise kayıtları deşifre ettim ve kadınların isimlerinin yanı 

sıra kafe, alışveriş merkezi gibi mekânların isimlerini de değiştirerek çalışmaya dahil 

ettim. 

Saha araştırmasını gerçekleştirirken mülakat yapılacak genç kadınlara ulaşmak 

için mahallede bulunan ve hem erkeklerin hem de kadınların vakit geçirdiği, sosyalleştiği 

mekânları öncelikli olarak tespit etmeye çalıştım. Bu ön değerlendirme sonrasında 

mahallede bulunan sosyal tesis, gençlik merkezi, park gibi mekânların çalışma için 

öncelikli yerler olduğunu belirledikten sonra bu mekânları ilk uğrak noktaları olarak 

seçtim. Ancak bu mekânlarda genç kadınlarla sohbet etmek, iletişim kurmak tahmin 

ettiğimden daha zor oldu. Çünkü sosyal tesislere daha çok ailesiyle ya da bir grup 

arkadaşıyla sohbet etmeye, sosyalleşmeye gelen genç kadınlarla iletişim kurulabilecek 

zamanın oluşturulması imkânsız durumdadır. Dolayısıyla sosyal tesislerde vakit geçirip 

                                                                 
2 Kartopu yöntemi, “araştırma alanında kaynak kişilerden doğru diğer görüşülecek kişilere ulaşılması ve bir kartopu 

gibi, ilerledikçe yeni kişilere ulaşıldıkça örneklemin büyümesi ile oluşmasıdır” (Kümbetoğlu, 2005, s. 98). 
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gözlem yapmama rağmen bu mekânda çalışmaya dahil edilebilecek bir genç kadınla 

görüşme sağlayamadım. Çalışma için görüşülecek genç kadınlarla tanışma, sohbet etme 

ve çalışmanın kapsamından bahsederek araştırmaya dahil etmek için vakit geçirdiğim 

diğer bir mekân ise mahallede bulunan ve belediyeye ait olan gençlik merkezidir. 

Gençlerin ders çalışmak ya da gençlik merkezinin kütüphanesindeki kitaplardan 

yararlanmak için geldikleri bu mekân, gençlerin kahve ya da çay içebilecekleri ortak bir 

alana sahip değildir. Bu nedenle mahallede bulunan gençlik merkezi de tıpkı sosyal tesis 

gibi çalışma için görüşülecek genç kadınlarla karşılaşmanın sağlanabileceği bir mekân 

olamamıştır. Mahallede bulunan parklar ise daha çok genç erkeklerin “çekirdek 

çitledikleri”, sohbet ettikleri ve bir kafede oturup bir şeyler tüketip para harcamak yerine 

özellikle yaz aylarında kamelyalarda oturup vakit geçirmek için tercih ettikleri yerlerdir. 

Dolayısıyla parklar, cinsiyetlendirilmiş alanlara dönüşmekte ve genç kadınlar tarafından 

çok da güvenli bulunmamaktadır. Bahsedildiği gibi daha çok erkeklerin zaman geçirdiği 

ve güvenli bulunmayan parklardan birinde bir bankta tek başına oturan bir kadın olmak 

bile başlı başına bir gerginlik oluşturmaktadır. Gözlem yapmak için gittiğim bir parkta 

yaklaşık yarım saat bir bankta oturdum ve bu parkta daha çok kimlerin vakit geçirdiğini 

anlamaya çalıştım. Bu kısa süreli gözlem sırasında marketten geldiği belli olan bir grup 

genç kadın dinlenmek için parkı bir uğrak noktası olarak seçmiş, banklarda oturmak için 

parka gelmiştir. Fakat parkın içerisinde boş banklar olmasına rağmen bu genç kadınlar 

yanıma oturmayı tercih ettiler. Oturduğumuz bankın yanındaki iki bankın boş olmasına 

rağmen sonraki bankta bir grup genç erkek oturmaktadır. Genç kadınlar aralarında bir 

süre sohbet ettikten sonra bu gençlerin bakışlarından rahatsız olup oturdukları yerden 

kalkıp evlerinin yolunu tuttular. Dolayısıyla parklar, genç kadınların kendilerini rahat 

hissettikleri bir yer değildir ve genç kadınlar üzerlerinde hissettikleri bakış nedeniyle 

parkları güvenli bulmamaktadırlar.  

Mahalledeki park, sosyal tesis ve gençlik merkezinde yapılan bu gözlemler 

sonucunda çalışmayı gerçekleştirmek, genç kadınlara ulaşmak için farklı mekân 

arayışlarına yöneldim. Hem genç kadınlarla bireysel olarak sohbet edebileceğim, hem de 

varoldukları mekânda dikkat çekmeden çalışmanın kapsamından bahsedilebileceğim 

mekânları gözden geçirdim.  Çalışmaya başlamadan önce yapmış olduğum ön görüşmeler 

sonucunda marketlerde ve mahallede bulunan tuhafiye gibi iş yerlerinde daha çok genç 
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kadınların çalıştığını gözlemlemiştim. Bu nedenle mahallede bulunan sosyal tesis, 

gençlik merkezi gibi mekânlarda gerçekleştirdiğim gözlemler sonrasında yeni bir mekân 

olarak mahallede bulunan marketlere gittim ve markette çalışan genç kadınlarla iletişim 

kurmaya çalıştım. Öncelikle mahallede bulunan marketlerden birine girip küçük bir 

alışveriş yaptım ve bu alışveriş sırasında kasiyer genç kadınlarla sohbet etmeye ve 

tezimden bahsetmeye çalıştım. Fakat kasiyer olarak çalışan genç kadınların iş yoğunluğu 

nedeniyle bu kısa karşılaşmalar sırasında çalışmadan bahsedemeden marketten ayrılmak 

zorunda kaldım. Bu başarısız girişimler sonrasında kasiyer genç kadınlarla değil markette 

reyonlarda ürün yerleştiren genç kadınlarla sohbet etmenin daha kolay olacağını 

düşündüm ve mahallede bulunan bir başka markete gittim. Bu markette reyonları 

düzenleyen genç kadınlardan biriyle ayaküstü sohbet ettim ve çalışmanın kapsamından 

bahsettim ancak bu kısa süreli sohbet sonrası çalışmaya katılmak istemeyen genç 

kadınların bazılarının hayır demekte zorlanmaları nedeniyle görüşme konusunda bir 

ikilem yaşadık. Öncelikli olarak çalışmanın kapsamı ve amacını genç kadınlara 

anlatmaya çalıştım fakat yoğun bir tempoyla çalışan ve haftada yalnızca bir gün tatil hakkı 

olan kadınlar çalışmaya katılmak istemediklerini söyleme konusunda çekindiler. 

Çalışmanın içeriği anlatıldıktan sonra haberleşmek ve iletişim kurmak için genç 

kadınlardan telefon numaraları istedim fakat çalışmaya katılmak istemeyen genç kadınlar 

telefon kullanmadıklarını belirtiler. Bu durum karşısında “Görüşemeyecek miyiz?” gibi 

bir soru sorduğumda ise genç kadınlar jest ve mimikleriyle görüşmek istemediklerini 

ifade ettiler. Bazı genç kadınlar ise telefon numaralarını ya da Instagram adreslerini 

verdiler ve bu genç kadınlarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduk. Yaklaşık beş genç 

kadınla yapacağımız görüşmenin yeri ve zamanı hakkında uzun WhatsApp ya da 

Instagram yazışmaları gerçekleştirdik ancak bu görüşmeler sonucunda bazı genç kadınlar 

yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve görüşmeyi gerçekleştiremeyeceklerini ifade 

ettiler. Bazı genç kadınlar ise bu çalışma karşısında oldukça heyecanlandı ve telefon 

numaralarını verdikten sonra bu genç kadınlarla uzun bir süre sohbet ettik. Fakat 

çalışmaya katılmak isteyen genç kadınların abi ya da babalarının bu görüşmeye izin 

vermemesi nedeniyle bu genç kadınlarla mülakat gerçekleştiremedim. Bütün bu 

olumsuzluklar bir yandan devam ederken bir yandan da bazı genç kadınlarla istedikleri 

saatte ve mekânda görüşülebileceğimi söyledim ve bu konuda oldukça esnek davrandım. 

Örneğin, genç kadınlardan bir tanesi görüşme gününü unuttuğu için mahallede bulunan 
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sosyal tesislere gelmedi ve yarım saat bekledikten sonra bu genç kadını aradım. Görüşme 

gününü unuttuğunu ve şu an akraba ziyaretinde olduğunu söyleyen genç kadınla iki hafta 

sonra ve benim neredeyse her gün görüşme günü ve saatini bir şekilde hatırlatmamla 

görüşebildik.  

Marketlerin yanı sıra mahallede bulunan tuhafiye de genç kadınlarla 

karşılaşabilecek mekânlardan birisidir. Bu nedenle tuhafiyede çalışan genç kadınlardan 

biriyle ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdim ve yapacak olduğum tez çalışmamdan 

bahsettim. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cep telefonunda interneti olmayan ve ancak 

eve gittiğinde amcasının ev internetinden yararlanan genç kadının telefon numarası 

aldım. İnterneti olmaması nedeniyle atılan mesajları bazen gece yarısı bazen bir gün sonra 

gören genç kadınla uzun mesajlaşmalarımız sonrasında yaklaşık üç hafta sonra 

görüşebildik. Görüşülen genç kadının evden tek başına çıkması mümkün olmadığı için 

kuzenini de onunla beraber gelmiş ve evden nasıl çıktıklarını sorduğumda “Yeni 

evlenecek kuzenimin çeyizi için alışveriş yapacağımızı söyledik.” cevabını vermişlerdir. 

Bu durum, genç kadınların evin dışına çıkmalarını sağlamak için yalan söylemek zorunda 

kaldıklarını ve yalan söyleyerek kent içi mekânsal hareketliliklerini görece olarak 

artırdıklarının göstergesidir. Dolayısıyla genç kadınların mülakat gerçekleşmek için evin 

dışına çıkmaları da bir gerginlik nedeni olmuş ve bu durumun genç kadınların mekânsal 

hareketliliğini nasıl sınırlandırdığını mülakat gerçekleştirilmeden önce görmüş oldum. 

Çalışmada yararlanılan nitel araştırma yöntemi, “sosyal olanın bilgisinin 

insanların kendi ifade ve anlatılarından derlendiği bir araştırma özelliği gösterir. 

İncelenen birey veya grup davranışlarının ya da sosyal süreçlerin insanlarca algılanan ve 

yeniden kurgulanan bir resim sunar. Bu nedenle niteliksel araştırmanın temel özelliği bu 

resmin olabildiğince ayrıntılı ve derinlemesine ortaya çıkarılmasını mümkün kılan veri 

oluşturma teknikleri ve verinin çözümlenme biçiminde görülür.” (Kümbetoğlu, 2005, s. 

38). Başka bir ifadeyle nitel araştırmayı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konulması olarak tanımlamak mümkündür. Nitel 

araştırmada; derinlemesine mülakat, gözlem ve doküman analizi gibi veri toplama 

yöntemleri kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2000, s. 19). Yapmış olduğum çalışmada, bu 

veri toplama yöntemlerinden yararlandım.  
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1.3.1. Derinlemesine Mülakat 

Ayrıntılı bir biçimde konunun anlaşılmasını sağlayan derinlemesine görüşme 

tekniği, öncelikli olarak antropolojinin veri toplama tekniklerinden biri olsa da 

günümüzde sosyal bilimlerde de yararlanılan bir yöntem halini almıştır. Bu yöntemde, 

açık-uçlu soruların görüşmeciye sorulması, cevapların dinlenmesi, kaydedilmesi ve 

araştırma ile ilişkili ilave sorularla derinlemesine bir görüşme sağlanır. Mülakat 

sonrasında ise kayıt edilen görüşme deşifre edilir (Kümbetoğlu, 2005, s. 71).     

Çalışma kapsamında yapmış olduğum mülakatları öncesinde hazırladığım açık-

uçlu soru formu yardımıyla gerçekleştirdim. Bu soru formunu hazırlanırken çalışmada 

yararlanmak için belirli temalar oluşturdum ve bu temaların altında oluşturulan birbiriyle 

bağlantılı açık uçlu sorular yardımıyla görüşmeleri tamamladım. Bu temalar; mahallede 

olmak, eğitim hayatı\ ev yaşantısı, kent mobilitesi ve gündelik hayat, kent hakkı, evlilik 

üzerine düşünceler ve sosyal medyadır. Oluşturulan bu temaları, yapmış olduğum ön 

görüşme sonrası yeniden gözden geçirdim ve bu temalara bağlı olan soruların daha iyi 

anlaşılması için belirli alt sorularla soru formunu genişlettim. Önceden hazırlanmış bir 

soru formu olmasına rağmen, görüşmelerin yapılması esnasında her görüşmede eklediğim 

veya çıkardığım sorular oldu3. Soru formundaki soruların bir sırasının olmasına rağmen, 

kimi zaman görüşülen genç kadınların durumlarına göre soruların yerleri değiştirdim. 

Örneğin görüşülen genç kadınlardan birinin anne ve babası, o çok küçük yaştayken 

ayrılmıştır. Bu nedenle görüşülen genç kadının ailesi ile ilgili konuşmak istememesi 

muhtemel bir durum olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla mülakat sırasında aile ile ilgili 

soruları atladım, genç kadına mülakat sona erdiğinde bu konu hakkında konuşmak isteyip 

istemediği sordum ve olumlu bir geri dönüş alınca atlanılan sorulara geri döndüm.  

Saha araştırmasında, “görüşmecinin sorumluluğu, görüşülen kişinin cevaplarını 

rahatlıkla, doğrulukla, özenle alabilmeyi mümkün kılan bağlamı yaratabilmesidir. 

Görüşmecinin işi görüşülen kişinin dünyasına girebilmektir. Görüşmeden elde edilecek 

verinin niteliği büyük ölçüde görüşmeciye bağlıdır. Çoğunlukla bu süreçte iki kişi 

                                                                 
3 Görüşülen bazı genç kadınlar, erkek arkadaşlarının olmadığını ve evlilik gibi bir niyet olmadığı sürece kadınların 

erkeklerle arkadaşlık etmesini uygun görmediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle bazı genç kadınlara erkek arkadaşları 

ile vakit geçirip geçirmediklerini anlamaya yönelik olan soruları atlamak zorunda kaldım. Bazı genç kadınların ise bir 

işte çalışıyor olmaları nedeniyle sosyalleşme mekânı olarak iş yeri bir alternatif oluşturmuş ve soru formunda yer 

almayan, genç kadınların iş yerinde vakitlerini nasıl geçirdiklerini sorgulayan yeni soruları çalışmaya dahil ettim. 
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arasında kurulacak içtenlikli ve yakınlığa dayalı ilişki ve etkileşim, görüşülenin yüzeysel 

ve sınırlı cevaplardan çok, gerçekten kendi dünyasını açabildiği bir ortamı yaratır” 

(Kümbetoğlu, 2005, s.73).Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınlardan bazıları lise 

eğitimine devam edemeyen, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalmış genç 

kadınlardır. Bu kadınlarla görüşme gerçekleştirilirken kendi hayatımdan örnekler 

vermem, görüşmenin özellikle başlarında benim daha çok konuşuyor olmam kadınlarla 

aramda olması muhtemel statü farklılıklarını ortadan kaldırmıştır4. Ayrıca genç kadınlar 

gündelik hayatları hakkında yöneltilen sorulara cevap verirken bu cevapların çalışma için 

ne gibi bir öneme sahip olduğunu anlamadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle genç 

kadınlar sorulan bazı sorulara oldukça kısa cevap vermişler ve gündelik hayat 

pratiklerinin önemsiz, anlatmaya değer bir şey olmadığını belirtmişlerdir. Bu durum 

karşısında soruları açıkladığımda ve farklı örnekler vermemle beraber genç kadınların 

kendilerini daha rahat hissetmeye ve sorulara daha uzun cevap vermeye başladılar. 

Mülakat sırasında ise genç kadınlardan bazıları cevapladıkları sorulara şaşırmamı ve tepki 

vermemi beklediler. Örneğin, görüşülen genç kadınlardan bazıları, evden dışarı çıkmak 

için okula gittiğini söyleyerek evden ayrılmış, fakat arkadaşlarıyla nargile kafeye gidip 

nargile içmiştir. Bazı genç kadınlar için arkadaşlarıyla nargile kafeye gitmek, vakit 

geçirmek marjinal bir etkinlik olarak anlatılmış ve aileden izin alınmadan nargile kafeye 

gidilmesinin ilginç bir anlatı olduğunu jest ve mimikleriyle vurgulamışlardır.       

Genç kadınlarla görüşürken bir samimiyet sağlanmış olsa da saha araştırmasını 

gerçekleştirirken genç kadınların oldukça samimi ve rahat bir şekilde cevap 

verebilecekleri ortamın sağlanıp sağlanamayacağı konusu belirsizlik barındırmaktadır. 

Bu nedenle görüşme yapılan mekânlara genellikle kuzenleri ya da arkadaşlarıyla gelen 

genç kadınların arkadaşları ya da kuzenlerinin yanında bazı özel sorulara oto sansür 

uygulamadan cevap vermelerini sağlamaya çalıştım. Özellikle sosyal medyada sahte 

hesaplarının olup olmadığı ve bu hesapları ne amaçla kullandıkları ile ilgili soruları 

sorduğumda genç kadınlar tedirginlik yaşadılar fakat belirli örnekler vermem ve soruyu 

biraz daha açıklanmamamla kadınların kendilerini rahat bir şekilde ifade etmeleri 

                                                                 
4 Mülakata başlamadan önce çalışmanın kapsamı ve amacından bahsettikten sonra kendimi tanıtmamdan yani yüksek 

lisans öğrencisi olduğumu söylememden hemen sonra görüşülen genç kadınlardan bazıları “O zaman sen çok zekisin.” 

gibi cümleler kurmuşlardır. Bu cümle, çeşitli nedenlerle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmış olan kadınlar 

tarafından sık sık tekrarlanmıştır. Aslında bu durum, genç kadınların eğitim üzerinden bir statü tanımlamalarının ve bu 

tanımlamaya bağlı olarak mesafeli bir duruş sergileme ihtimallerinin olduğunun göstergesidir. 
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sağlayacak ortam oluşturulmuştur. Bazı genç kadınlar ise özellikle evlilik ve ideal eş 

konusundaki sorulara oldukça uzun cevaplar verdiler. Görüşülen bazı genç kadınlar, 

evlilik hakkında sorduğum soruları cevaplarken eski erkek arkadaşları hakkında sohbet 

etmek istedi ve bu isteklerini ‘Kayıt sonrasında bu konuyu konuşalım.’ diyerek belirtiler. 

Genç kadınların bu isteğini kabul ettim ve kayıt gerçekleştirildikten sonra kimi zaman 

mülakatlardan daha uzun süren enformel bir sohbet ortamı oluşturmuş olduk. 

Genç kadınlar ile gerçekleştirdiğim görüşmeleri ses kayıt cihazı ile kaydettim ve 

her bir görüşmeyi ise yaklaşık 45-80 dakika arası bir sürede tamamladık. Genç 

kadınlardan izin alınarak kayıt ettiğim görüşmeleri deşifre ederek yazıya aktardım ve 

yaklaşık 250 sayfalık bir çıktı elde etmiş oldum. Bu çıktıları hem görüşmeler devam 

ederken hem de görüşmeler sonlanmak üzereyken defalarca okudum ve çalışmanın 

temaları yeniden gözden geçirdim.     

1.3.2. Katılımcı Gözlem 

Katılımcı gözlem, araştırmacının gözlemlediği olayın içinde olayın doğal bir 

üyesi gibi araştırma yapması ve araştırdığı kişilerle hareket edip onların sorunları ile 

yaşamasıdır (Aziz, 2011, s. 80). Başka bir deyişle katılımcı gözlem “bireylerin gözlemden 

etkilenmesini en aza indiren, araştırmacının gözlem yaptığı grubu içerden tanımasını 

sağlayan önemli bir tekniktir” (Bal, 2014, s. 209).  Araştırmacının, çalışmayı 

gerçekleştireceği grubun içinde uzun bir zaman yaşaması, onların faaliyetlerine, 

törenlerine, sosyal birlikteliklerine katılması gerekmektedir. Çalışılan grubun dilinden 

iletişim kurmak ve çalışma grubunda yer alan bireylerin neler yaptığını gözlemlemek 

gerekir. Ayrıca katılımcı gözlemin yanı sıra derinlemesine görüşmeler aracılığıyla grup 

üyelerinin anlatılarının dinlenmesinin yanında onların davranışlarına da bakılması 

gerekmektedir. Yani katılımcı gözlemin gerçekleşmesi için grubun yaşamına katılmak ve 

yaşananları yakından deneyimlemek gerekmektedir (Kümbetoğlu, 2005, s. 130) 

Yapmış olduğum çalışma kapsamında, mahallede bulunan gençlik merkezi, spor 

salonu, sosyal tesis, market ve parklarda vakit geçirdim ve gözlem yaptım. Mahallede 

yaşayan hem genç kadınların hem de erkeklerin vakit geçirdiği mekânlarda yapmış 

olduğum gözlemleri not aldım ve çalışmada bu notlardan yararlandım. Mahallede 
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bulunan spor salonu özellikle eğitim hayatına devam edemeyen, bir işte çalışmayan bu 

nedenle ‘ev kızı’5 olarak nitelendirebilecek genç kadınlar için sosyalleşme alanı olarak 

görülmektedir. Sehlikoğlu, kadınların zaman geçirdiği spor salonlarına yönelik “Mahrem 

Alanda Fit Olmak: Kadınlara Mahsus Spor Salonları” adlı çalışmasında, iki ayrı gelir 

düzeyi ve sınıfsal tabakadan kadınlarla görüşebilmek için Hamza Yerlikaya ve Yeşilvadi 

adlı spor salonlarında saha araştırması yapmıştır. Sehkiloğlu çalışmasında, kadınların 

belirli saat ve günleri öncelikli olarak tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu saat ve günlerde 

kadınlara ait olan alanlara görevli olsa dahil erkeklerin girmesine izin verilmemektedir 

(Sehlikoğlu, 2014, s. 55-56). Çalışmayı gerçekleştirdiğim mahallede bulunan spor 

salonuna gelen kadınlar da belirli saat ve günleri özellikle tercih ettikleri görülmektedir.   

Spor salonundaki kadınlar bir yandan spor yaparak zayıflamayı, fit bir bedene 

sahip olmayı düşünürken bir yandan da diğer kadınlarla sohbet etmekte ve kimi zaman 

bu sohbetler birbirine telefon numaralarının verilmesiyle WhatsApp üzerinden kurulan 

gruplarda devam etmektedir. Mahallede bulunan ve belediyeye ait homo-sosyal bir 

mekân olan spor salonu, genç kadınların evin dışına çıkmalarını meşrulaştıran bir 

gerekçeye dönüşmektedir. Kadınlar haftanın iki günü spor yapmak için bu merkeze 

gitmekte ve burada yeni arkadaşlıklar edinmektedirler. Gözlemde bulunmak için vakit 

geçirdiğim spor salonuna gelen kadınlarla sohbet etme ve buna bağlı olarak arkadaşlık 

kurma fırsatım oldu. Spor salonunda görüştüğüm kadınlarla kurmuş olduğum bu 

arkadaşlığı sonrasında oluşturulan WhatsApp grubunda hem spor hem de gündelik hayat 

üzerine yaptığımız konuşmalarla devam ettirdik. Böylece kadınların hem spor 

salonundaki hal ve tavırlarını gözlemleme hem de gündelik hayatlarında yer alan 

konuşmalarını dinleme fırsatım oldu.  

Genç kadınlardan bazıları ise mülakat sonrasında sohbet etmek istediklerini 

belirttiler ve bu nedenle bazı genç kadınlarla belirlenen gün ve saatte sohbet etmek için 

görüştük. Örneğin, görüşülen genç kadınlardan birinin babası, genç kadının mahalle 

dışında bir yerde arkadaşlarıyla vakit geçirmesini istememektedir. Bu nedenle genç kadın, 

evinin yanındaki parkta oturup sohbet etmek istediğini belirtti ve termosta getirdiği çay 

                                                                 
5 “Türkiye toplumuna özgü kategorilerden bir tanesi olan ‘ev kızı’, çalışmayan, okumayan, ev işlerinde annesine bir 

yandan yardımcı olurken diğer yandan da annesinden ya da evdeki kendinden büyük kadınlardan nasıl ideal bir ev 

kadını, ideal eş, ideal anne olunur onu öğrenen, bir anlamda ev işlerinde ‘staj’ yapan bir kategori olarak görünür” 

(Lüküslü ve Çelik, 2008, s. 101).       
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eşliğinde “çekirdek çitleyerek” sohbet ettik. Görüşülen genç kadınlardan bazılarının ise 

eğitim hayatına devam edemedikleri için sosyalleşebilecekleri bir mekânı yoktur. 

Dolayısıyla genç kadınlar mülakatı gerçekleştirirken zaman zaman bir arkadaşlarıyla 

dertleşiyormuş gibi hissettiklerini hal ve tavırlarıyla ortaya koymuşlardır. Arkadaşları 

olmayan genç kadınlar için gerçekleştirilen bu mülakat, kendilerini ifade edebildikleri ve 

hayatları hakkında bir şeyleri anlatabilecekleri bir ortamın oluşturulmasını sağlamıştır. 

Örneğin, tuhafiyede çalışan genç kadının iş yerinin önünden geçerken iş yerine uğramam 

ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmemiz bu durumun göstergelerinden birisidir. Bu 

ayaküstü sohbet esnasında genç kadının annesi iş yerine geldi ve genç kadına kim 

olduğumu sordu. Genç kadın ise “benim arkadaşım” diyerek annesiyle tanışmamı istedi. 

Başka bir deyişle genç kadınlar sosyalleşemedikleri için yalnızca aileleri ve akrabalarıyla 

vakit geçirmekte ve derinlemesine mülakat sırasında fark edilen bu durum, yapılan 

gözlemle beraber desteklenmektedir. Bu nedenle derinlemesine mülakat ve katılımcı 

gözlem bir yanıyla birbirini tamamlayan, destekleyen veri toplama teknikleridir.  

1.3.3. Doküman İnceleme: Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi 

Sosyal bilim araştırmalarında doküman taraması birçok farklı kaynak kullanarak 

yapılabilir. Günümüzde basılı yayının çokluğu ve erişilebilir olması nedeniyle farklı 

dokümanlara ulaşılabilmekte ve bu dokümanlardan ikincil kaynak olarak 

yararlanılabilmektedir. Fakat “bir konu hakkındaki kayıtların veya olguları anlatan 

belgelerin güvenilir, kapsamlı, gerçek ve uzmanlığı yansıtan bir düzeyde oluşu, 

gerçeklerin yazarların kendi görüşleri yönünde çarptırılmaya uğramamış olmaları, 

dokümanların değerlendirilmesinde” dikkat edilmesi gereken bir noktadır (Kümbetoğlu, 

2005, s. 149).   

Sosyal medya genç kadınların gündelik hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu 

nedenle yapmış olduğum çalışmada yararlandığın bir başka araştırma yöntemi çevrimiçi 

etnografidir. “Çevrimiçi etnografi niteliksel araştırma yöntemleri arasında bulunan 

etnografinin bilgisayar dolayımlı iletişim ortamlarına uygulanmasıdır.” (Büker Alyanak, 

2015, s. 135). Çevrimiçi etnografide gözlem yöntemlerinden biri katılımcı gözlemdir. 

“Pusuculuk” olarak da adlandırılan katılımcı gözlem, “çevrimiçi ortamdaki faaliyetler 

içerisinde, bu faaliyetlere aktif olarak katılmadan bulunmayı ifade eder. ‘Pusucu’ sadece 
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ortamı gözlemlemektedir: yorum ya da paylaşımda bulunmaz.” (Büker Alyanak, 2015, s. 

140).  Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınlar, mekân kullanımında var olan 

sınırlar nedeniyle sosyal medyayı bir çıkış noktası olarak görmektedirler.  Bu nedenle 

genç kadınlara ait sosyal medya hesapları, forum sayfaları, Youtube, Instagram, 

Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım hesaplarını yapmış olduğum çalışma kapsamında 

çevrimiçi etnografi yönteminden yararlanarak inceledim. Ayrıca görüşülen genç 

kadınların sosyal medya hesaplarında (hem kendi isimleriyle olan hesaplar hem de sahte 

hesaplar) kullandıkları profil fotoğraflarını da çalışma kapsamında detaylı olarak 

inceledim. Aslında mekânsal hareketliliği kısıtlı olan genç kadınların bu kısıtlı 

hareketlilik hali sosyal medya hesaplarında kullandıkları profil fotoğraflarına da 

yansımaktadır. Lise eğitimine devam eden ya da çalışma hayatında yer alan yani 

görüşülen diğer genç kadınlara göre mekânsal hareketliliği görece daha az olan genç 

kadınların sosyal medyadaki profil fotoğrafları incelendiğinde aynı mekânlarda çekilmiş 

fotoğrafların kullanıldığı görülmektedir. Mahallede bulunan sosyal tesislere ait 

kamelyalarda yeşillik içerisinde çekilen fotoğraflar profil fotoğrafı olarak kullanılmakta 

ve bu durum genç kadınların mekânsal hareketliliğinin kısıtlı olduğunun göstergelerinden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınların sosyal medyada gerçek 

isimleriyle açmış oldukları hesapların yanı sıra sosyal medyada açmış oldukları sahte 

hesapları da inceledim. Görüşme gerçekleşmeden önce yani yeni tanıştığım ve henüz 

mülakat gerçekleştirmediğimiz genç kadınlardan bazıları yalnızca sahte hesaplarının 

olduğunu ve kendi isimlerine ait bir hesap açmadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle bazı 

genç kadınlarla mülakat yeri ve zamanını belirlemek için bu sahte hesaplar üzerinden 

haberleşmeyi sağladık.  Dolayısıyla bu durum genç kadınların sahte hesap profillerini de 

çalışma kapsamında inceleme fırsatı oluşturdu. Bu hesaplarda kullanılan profil 

fotoğrafları incelediğimde genç kadınların sahte hesaplarında kullandıkları profil fotoğraf 

tercihlerinin aslında rastlantısal olmadığını ve kullandıkları profil fotoğraflarıyla sınıfsal 

aidiyetlerinin dışına çıkmaya çalıştıkları sonucuna ulaştım. Alt-orta sınıf bir mahallede 

yaşayan genç kadınlar, sahte hesapları için orta sınıf ya da üst orta sınıf tüketim 

alışkanlıkları olan kadınların fotoğraflarını oluşturdukları sahte hesaplarda kullanmak 

için tercih etmektedirler. Dolayısıyla genç kadınların sahte hesaplarının incelenmesi, 
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mekân kullanımlarının yanı sıra sınıfsal aidiyetlerinden dolayı hissettikleri sınırların 

anlaşılmasını kolaylaştıracağı düşündüm. Ayrıca genç kadınların Youtube, Instagram, 

Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında takip ettikleri hesapları da çalışma kapsamında 

inceledim. Görüşülen genç kadınlar, sosyal paylaşım uygulamaları arasında en çok 

Instagram’ı kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle mahallede yaşayan gençlerin 

kullandığı ve bir Instagram sayfasına olan “Kağıthane Yarışıyor” adlı hesabı6 

mahalledeki gençlerin gündelik hayatlarını anlamak için detaylı olarak inceledim ve 

çalışmada yararlanılabilecek bilgileri not aldım. Ayrıca sahte hesap kullanan genç 

kadınların bu hesaplarda kullandıkları profil fotoğraflarının incelenmesinin yanı sıra bu 

hesaplardan yapılan paylaşımları ve bu hesaplardan kimleri takip ettiklerini de detaylı 

olarak inceledim. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğum bu incelemelerden ikincil 

kaynak olarak yararlandım, görüşülen genç kadınların anlatılarını çalışmada önceledim. 

1.4. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmada genç kadınların okul, iş yeri, alışveriş merkezi gibi çeşitli mekân 

kullanımlarına ve bu mekânların yanı sıra kent güvensizliği nedeniyle genç kadınların 

kenti kullanırken nasıl sınırlandıklarına yer verilmiştir. Ayrıca genç kadınlar için kamusal 

alanlarda hatta çoğu zaman özel alanlarda yani evlerinde yaşadıkları bu sınırlamalara 

karşı sosyal medya geliştirdikleri bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Goffman’ın 

“Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı çalışması ve Bourdieu’nün “habitus” kavramı, 

tezimde yararlandığım iki ana kaynaktır. Goffman ve Bourdieu’nün yapmış oldukları 

çalışmalar, toplumsal cinsiyet bakış açısına yoğunlaşmamaktadır. Yapmış olduğum 

çalışmada, Goffman ve Bourdieu’nün kavramlarını genç kadınların mekân kullanımda 

sınırlar ve stratejiler temasına bağlı olarak toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele aldım.   

Görüşülen genç kadınlar; iş yeri, okul, alışveriş merkezi gibi mekânların yanı 

sıra kentsel mekânı kullanırken de sınırlandıklarının farkındadırlar. Genç kadınlar mekân 

kullanımındaki sınırlara karşı ise çeşitli stratejiler geliştirirler. Kadınların anlatımlarında 

da görüleceği gibi kent içi hareketliliklerini artırmak ve farklı mekânlarda sosyalleşmek 

istediklerinde var olan sınırları aşmak için çeşitli roller sergilemeleri gerekmektedir. Bu 

stratejilere Goffman’ın “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı kitabında yer alan rol, 

                                                                 
6 Bu Instagram sayfası hakkında detaylı bilgiye “Mahallenin Genel Etnografisi” adlı bölümde yer verilmiştir. 
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performans, sahne, maske gibi kavramlarla oluşturduğu kuramsal yaklaşımla birlikte 

okunmuştur. Goffman bu kitabında insanların birbirleriyle olan iletişimini, davranışlarını 

bir tiyatro oyununa benzeterek yani tiyatro metaforunu kullanarak anlatmaktadır. 

Goffman’ın gündelik hayatı tiyatro sahnesine benzetmesine benzer olarak genç kadınlar 

da gündelik hayatlarında geliştirdikleri stratejilerle ailelerini farklı konularda ikna etmek 

için belirli performanslar sergilemeleri bir zorunluluk halini almaktadır. Sergilenen 

performansın inandırıcı olması için ise karşı tarafa sahte olanın gerçek gibi sunulması 

gerekir. Yani oyuncu ya da gündelik hayattaki bireyler çeşitli maskeler takarak rollerinin 

inandırıcılığını artırmaları gerekir. Yoksa sergilenen performans; tutarsız, inandırıcı 

olmayan ve istenmeyen bir benlik algısına yol açar. Performans, rol ve seyirci 

kavramlarıyla beraber bakıldığında genç kadınlar performansı sergileyen, aile bireyleri 

ya da arkadaşlar ise seyirci olarak ele alınabilir. Genç kadınlar; okul, iş yeri, alışveriş 

merkezi gibi mekânları kullanırken ailelerine ya da arkadaşlarına söyledikleri yalanlar ve 

söylenen yalanın gerçekmiş gibi gösterilmesi için çeşitli performanslar sergilemeleri 

gerekmektedir. Ayrıca farklı mekânları çeşitli saat ve günde deneyimlemek isteyen genç 

kadınlar, rutin olarak aynı rolü defalarca tekrarlamaktadırlar. Örneğin; mahalle dışında 

bir lisede eğitim alan bir genç kadın, eve geç gelmek istediğinde trafiği bahane eder ve 

eve geliş saatini esnetmeye çalışır. Haftanın belirli günlerinde, örneğin cuma günleri 

akşam trafiğini öne sürmek, eve biraz daha geç bir saatte gelinmek istenildiğinde rutin bir 

bahane halini alır. Genç kadınların gündelik hayatlarına Goffman’ın kavramlarıyla 

baktığımızda sosyo-mekânsal sınırları sergiledikleri roller ve performanslarla aşmaya 

çalıştıklarını görmekteyiz. Ayrıca genç kadınlar kenti ve çeşitli mekânları kullanırken 

geliştirdikleri stratejileri belirli aralıklarla ‘rutin’ olarak tekrarlamaktadırlar (Goffman, 

2009). 

Muhafazakâr yaşam biçimini benimseyen genç kadınların mekânsal sınırlığını 

belirleyen bir diğer durum ise genç kadınların kendi yaşam biçimleri üzerinden 

oluşturdukları sınırlardır. Genç kadınlar, Fatih, Eyüp, Ümraniye, Üsküdar gibi semtlerde 

sosyalleşmeyi tercih ederken; Beşiktaş, Kadıköy, Taksim gibi semtlerde sosyalleşmeyi 

tercih etmemektedirler.  Akçaoğlu’nun “Zarif ve Dinen Makbul: Muhafazakâr Üst-Orta 

Sınıf Habitusu” adlı çalışması, Bourdieu’nün analitik yönteminden yararlanarak yapılan 

bir araştırmadır. Akçaoğlu çalışmasında, “Türkiye’de sembolik ürünler piyasasının 
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kapitalist değerler etrafından bütünleşmesi, muhafazakâr orta sınıf beğenisini” 

dönüştürdüğü sonucuna ulaşmıştır (Akçaoğlu, 2018, s. 159). Başka bir ifadeyle 

muhafazakâr orta sınıfa ait olan bireylerin gündelik hayatlarındaki beğenileri ve tüketim 

alışkanlıkları değişmektedir. Tez çalışması kapsamında görüştüğüm genç kadınlar, 

yaşadıkları mahalleyi tüketim açısından yeterli bulmamakta ve değişen, dönüşen tüketim 

alışkanlıklarına bağlı olarak sosyalleşebilecekleri yeni mekânları içerisinde barındıran 

semtlerde yaşamak istemektedirler. Çalışmada bu anlatılar, Bourdieu’nün “habitus” 

kavramı üzerinden irdelenmiştir. Bourdie’nün habitus kavramı, “zihinsel yapı ile 

toplumsal yapının kesişimini anlatan bir kavramdır. Daha açık bir ifade ile belli nesnel 

olanaklar yapısıyla uzun süren bağıntıda oluşan yatkınlıklardır.” (Bourdie ve 

Wacquant’dan aktaran Erkan, 2006, s. 33). Toplumsal olanı açıklamada belirleyici olan 

habitus kavramı, “pek çok yorumcuya göre alışkanlık kavramı ile bağlantılı görünse de 

kavram, Bourdieu sosyolojisinde edinilmiş olan, bedende cisimleşen bir şeydir. Böylece 

habitus özel bir düşünce tarzına ait bireysel ve kolektif bir tarihe bağlıdır. Habitus, geçmiş 

tecrübelere dayalı strateji üretici bir ilkedir ve kişinin gerçekleştireceği eyleme mizaç ve 

eğilim kazandırır. Habitus bir kişinin neler istediği ve ilişkilerinde neler sağlayabileceği 

konusundaki beklentilerini besleyen eğilimlerin toplamıdır” (Palabıyık, 2011, s. 129). 

Başka bir ifadeyle habitus kavramını çalışma kapsamında düşündüğümüzde benzer 

yaşam biçimine sahip olan insanların aslında belirli düşünce ve davranış kalıplarını 

içselleştirdiğini görebiliriz. Dolayısıyla genç kadınlar kendi yaşam biçimlerine benzer 

olan insanlarla bir arada yaşamak, aynı mekânlarda sosyalleşmek istemekte ve genç 

kadınlar yaşam biçimlerini belirli semtler üzerinden yeniden üretmektedirler. Ayrıca 

Akçaoğlu’nun üst-orta sınıfa ait bireylerin yaşam biçimleri üzerine yapmış olduğu 

çalışmasından farklı olarak bu çalışmada alt-orta sınıfta yaşayan genç kadınların 

yaşadıkları mahalleden daha fazla tüketim olanaklarına sahip ama aynı zamanda benzer 

sosyal yaşam tarzına sahip semtlerde yaşamak istemeleri habitus kavramı üzerinden 

irdelenmiştir. Başka bir deyişle bu çalışmada habitus kavramından yararlanılarak genç 

kadınların yaşam biçimleri üzerinden mekânsal hareketliliklerini nasıl kısıtladıkları 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada genç kadınların erkeklerden farklı şekilde hem özel alanı hem de 

kamusal alanı nasıl deneyimledikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Kamusal alan ve özel alan 
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ikiliği üzerinden “cinsiyetçi ayrımın farklı sonuçları ve boyutlarını araştırıp analiz” 

etmek, buna bağlı olarak kadınların gündelik hayat deneyimlerine ve davranışlarına 

odaklanmak feminist coğrafyacıların öncelediği ve kadın-erkek arasında var olan 

eşitsizliği görünürleştirmeye amaçladıkları konuların başında gelmektedir (Tuncer, 2012, 

s. 81). Bu nedenle toplumsal hayattaki kamusal alan ve özel alan arasındaki var olan 

gücün ve belirsizliğin anlaşılması önemli bir hal almaktadır (Tuncer, 2015, s. 32).  Buna 

bağlı olarak feministler, kamusal alan-özel alan ikiliğine karşı çıkmakta ve bu iki alanın 

cinsiyetçi doğasının sorgulanması gerektiğini ve böylece “kamu ve özel, ev ve iş 

arasındaki cinsiyetçi ayrımın farklı” sonuçlarının analiz edilmesi gerektiğini belirtirler 

(Tuncer, 2002, s. 82). Mackenzie “Kentte Kadınlar” adlı makalesinde, coğrafyaya 

feminist bir bakış açısıyla bakılmasının sadece insan-çevre ilişkisi alanında yeni bir 

başlangıç olarak eklenilmesiyle sınırlı kalmadığını ve toplumsal cinsiyetin çevresel 

değişmelerin bir parçası olduğunu anlatır (Mackenzie, 2002, s. 250). Dolayısıyla mekân 

ve toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çalışmaları ve bu çalışmalardan önce kamusal alan-

özel alan ikiliğine odaklanan literatürdeki çalışmalara bakılması konunun anlaşılmasını 

kolaylaştıracaktır.       

Fraser, Habermas’ın kamusal alan ile ilgili analizini eleştirdiği ve bu kavramın 

yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiği “Kamusal Alanı Yeniden 

Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı” adlı 

makalesinde, kamusal alan ve özel alanlar arasında keskin sınırların olması toplumsal 

cinsiyet rollerini yeniden ürettiğini ifade etmektedir. Özel alan ve kamusal alan ayrımı bir 

yanıyla ev içi-ev dışı bir ayrıma neden olmakta ve bu durum da kimi olayları kişisel 

çıkarlara göre düzenlemektedir. “ Şayet kadının kocası tarafından dövülmesi örneğin, 

‘özel’ ya da ‘ev içi’ bir mesele olarak tanımlıyorsa ve bu fenomen hakkındaki kamusal 

söylemin geliştirilmesi uzmanlaşmış kurumlara” bağlı olarak toplumsal cinsiyetçi bakış 

açısını ve buna bağlı ilişkileri yeniden üretir (Fraser, 2010, s. 127).   Fraser’ın anlatına 

benzer olarak Alkan, Eski Yunan Polisi’nden günümüze toplumsal cinsiyetin kentlerde 

belirleyici olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kentsel yapıların oluşum 

süreçlerinde görünür hale geldiğini belirttiği “Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımının 

Feminist Eleştirisi Çerçevesinde Kentsel Mekân” adlı makalesinde, geleneksel özel alan-

kamusal alan ayrımının cinsiyetçi bir bakış açısı barındırdığını belirtir. Alkan bu 
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çalışmasında, geleneksel özel alan-kamusal alan kavramsallaştırmasına feminist bir 

eleştiri getirmiş ve bu iki karşıtlığın bir yanıyla yeniden birbiriyle tanımlandığından ve 

bu tanımlamanın bu iki kavrama politik bir anlam yüklenmesine neden olduğu çıkarımda 

bulunmuştur. Ayrıca Alkan, özel alan-kamusal alan ayrımının birtakım değerleri de ikiye 

ayırdığını ve böylece kadın-erkek arasında hiyerarşik bir mantığın kurulmasına neden 

olduğunu belirtmiştir: 

“… Özel ile kamusal alanların ayrıştırılması süreci boyunca, birtakım 

değerlerin de ikiye ayrıldığı görülmektedir: fedakarlık/ bencilik, duygusallık/ ussallık, 

uzlaşmacılık/ savaşkanlık, … gibi. Bunlardan birinciler özel alana ve kadına, ikinciler 

kamusal alana ve erkeğe atfedilmiştir. Böylece, ideolojik tasarlama da başlamıştır. 

‘İdeoloji’, bu bağlamda son derece uygun bir sözcüktür; çünkü ‘özel’in ve ‘kamusal’ın 

liberalizmle eklemlenen geleneksel kavramlaştırılmaları toplumsal gerçekliği gözden 

kaçırmakta ve belirsizleştirmektedir. Değerlerin böylesi bir bölünüşü, gerçekte, ‘akıl’ 

kavrayışıyla ilişkilidir. Batılı politika felsefesinde, erkek, kusursuz ‘Akıl (Ratio)’ın 

temsilcisidir. Kadın, Akıl’dan dışlanmış durumdadır; akılcı olmayanla (irrasyonalite), 

duygularla, tutkularla ve doğayla özdeşleştirilir.” (Alkan, 1999, s.6)  

Bora “Kamusal Alan Sahiden ‘Kamusal’ Mı?” adlı makalesinde, özel alan-

kamusal alan ayrımının iki ayrı alan oluşturduğunu ve buna bağlı olarak iki ayrı alan da 

“ayrı kurallar seti”  kullanılacağından bahsetmektedir. Ayrıca Bora, çalışmasında 1974 

yılında iki antropolog Michelle Rosaldo ve Louise Lamphere’nin derledikleri “Kadın, 

Kültür ve Toplum (Woman, Culture and Society) adlı çalışmasından yararlanmıştır. Bu 

çalışmaya atıf yapan Bora, kadınların gündelik hayatta özel alana hapsedildiğini ve 

kadınların kişisel tercihlerinin bir iktidarın denetimine bağlı olduğunu ifade etmektedir: 

“Kadınlar, cins olarak toplumsal iktidarın ve mülkiyetin dışında tutuluyorlardı: 

bu ikincileştirmenin en önemli desteği (ve meşrulaştırıcısı) kadınların özel alandaki 

etkinlikleriydi. Cinsiyete dayalı işbölümüne göre kadınlar yeniden üretim işlevleriyle 

sınırlandırıldıklarından, ‘kamusal’ olanın uzağındaydılar. Bir yandan çocukların bakımı, 

evin döndürülmesi gibi faaliyetlerle ayırdıkları zaman onları fiilen politik etkinliğin 

dışına çıkarıyordu, öte yandan da politikanın (ve genel olarak ‘kamusal’ olanın) 

kadınları dışlayan yapısı, onların özel alana hapsolmalarını kolaylaştırıyordu. Bu teorik 
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yaklaşımın elbette ki pratik politikanın sonuçları oldu: Feminist hareket, esas mücadele 

alanını ‘kişisel olan politiktir’ sloganıyla belirginleştirdi. Bu slogan bir yandan 

kadınların tek tek yaşadıkları ve kişisel seçimler, aşk ya da bireysel uyuşmazlıklarla 

açıklamaya çalıştıkları ezilmenin politik bir anlamı olduğunu ifade ediyordu, öte yandan 

da iktidarın farklı odakları ve türleri olabildiğini gösteriyordu.” (Bora, 2010, s. 531)                

Feministler, özel alan-kamusal alan ayrımının sözde kadın-erkek eşitliğine 

dayandığını ve bu ikiliğin görünüşte “evrensel, eşitlikçi ve bireyci” bir sistemde 

kadınların erkeklere boyun eğmesinin üzerini örttüğünü” ve böylece kamusal alanda var 

olan “erilliği” gizlediğini ifade ederler (Alkan, 1999, s. 7). Başka bir ifadeyle kadınlar 

kamusal alanda var olmaları, erkeklerden farklı şekilde olmaktadır. Bu durum kadınların 

sokağa çıkmalarını, kamusal alanda vakit geçirmelerini zorlaştırmakta, hatta kimi zaman 

imkansızlaştırmaktadır. Ayrıca kentsel mekânın planlanmasında da oluşturulan 

politikalar kadınların sokağa çıkmalarını engeller niteliktedir: 

“ Planlama politikasının temel başlıklarına bakıldığında, bunların, çoğunlukla, 

kamusal denen alanla ilgili olduğu görülür: endüstri alanları,özeksel işyerleri, açık ve 

yeşil alanlar, otoparklar ve ulaşım, alışveriş, boş zaman etkinlikleri vb. sorun odur ki, 

kadınlar, genellikle, bu ‘kamu’ dan dışlananlardır. Boş zaman etkinlikleri söz konusu 

olduğunda, genellikle akla gelen futbol sahalarıdır. Öteki spor tesislerinde kreşe ya da 

çocuk bakım odalarına, uygun soyunma yerlerinin ayrıldığı ender olarak görülür. Ulaşım 

planlaması, otomobil için ve otomobile göre düzenlenir ve otomobil kullanıcılarının çok 

büyük bir çoğunluğu erkeklerdir. Toplu taşım araçlarının sefer sayısı, mesai saatlerinin 

başlangıç ve bitiş saatleri dışında azaltılır. Böyle bir ulaşım ve bölgeleme uyguluması, 

toplu taşım araçlarını daha çok kullanan, yaya olarak daha çok yolculuk yapan, yolculuk 

sırasında -çocuğu kreşe bırakmak, kreşten almak, evdeki öteki bakıma muhtaç kişileri 

sağlık hizmeti veren yerlere götürmek, alışveriş yapmak vb. için -daha çok duran ve 

genellikle daha çok yükle yolculuk yapan kadınların kent içindeki devinim olanaklarını 

önemli ölçüde kısıtlar ve pratik toplumsal cinsiyet çıkarlarını yaşama geçirmede önemli 

güçlükler yaratı.” (Alkan, 1999, s. 20) 

Türkiye’de konuyla ilgili literatüre baktığımızda kadınların mekân kullanımı 

üzerine yapılan çalışma sayısının kısıtlı olduğu görülmektedir. Alkan, Türkiye’de 1960’lı 
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yıllardan günümüze kadar şehircilik ve mekânla ilişkili farklı çalışmaları toplumsal 

cinsiyet perspektifinde incelediği “Şehircilik Çalışmalarının Zayıf Halkası: Cinsiyet” 

başlıklı makalesinde özetler. Mekân ve toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmaları inceleyen 

Alkan, bu alandaki çalışmaları kapsayan bir raporu örnek vermiştir. Yaklaşık son sekiz 

yıllık bir literatür taraması yapılmış olan bu raporda yer alan 981 adet yayından sadece 

ikisinin “kadın konusunu”nu ele aldığı ortaya çıkmıştır (Tuncer, 2012, s. 85). Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet ve mekân üzerine yapılan çalışmaların az olmasına rağmen, bu alanda 

gerçekleştirilen belirli çalışmalar vardır. Bu konuda son dönemlerde yapılan çalışmaları 

incelediğimizde, tezimin içerisinde sık sık atıf yaptığım Alkan’ın “Cins Cins Mekân” 

başlıklı derleme kitabı (2009), bu alanda yapılan çalışmalarda başvurulan kaynakların 

başında gelmektedir. Alkan’ın “Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte 

Görünmez Varlığı” adlı çalışması (2005), kadınların gündelik hayatlarında kenti 

erkeklerden farklı olarak nasıl deneyimlediklerine ve yerel yönetimlerin politikalarına 

odaklanmaktadır. Alkan’ın 2005 yılında Ankara genelinde yapmış olduğu bu 

çalışmasında, kent ve kadınların duymuş oldukları korku üzerine önemli çıkarımlarda 

bulunur. Alkan, kadınların şehri kullanımlarını toplumsal cinsiyet ve yerel yönetimlerin 

bu süreçteki varlığını araştırdığı çalışması için 605 kadınla anket gerçekleştirmiş ve bu 

anket sonucunda kadınların %41’i dışarıya çıktıklarında taciz ve sarkıntılıkla 

karşılaşmaktan endişe duyduklarını ayrıca bu durumun dışarı çıkma tercihlerini 

engellediklerini ifade etmişlerdir (Alkan, 2005). 

Kamusal alanlarda kadınların erkeklerle aynı mekânlarda bulunabilmeleri, vakit 

geçirmeleri, kadın özgürlükleri açısından gerçek bir kazanım olsa da kadınların 

hareketlerine dikkat etme kısıdını getirir. “Kadınların sokağa çıkmaları erkeklerin 

kadınlara ‘rahat vermeleri’ koşuluyla bir özgürlüktür” (Çur, 2011, s. 128). Başka bir 

deyişle kadınlar ve erkekler mekânı farklı şekilde deneyimlemekte ve kentsel mekânda 

kadın-erkek arasındaki mekânsal ayrışma keskinleşmektedir. Çur, kent kullanımında 

kadın-erkek mekânsal ayrışma ve eşitsizliğin toplumsal olarak nasıl kurgulandığını 

verdiği örneklerle şöyle ifade etmektedir: 

“Bir erkek için doğal olan dışarı çıkmak -ne oturuyorsun öyle karı gibi evde?- 

bir kadın için doğal değil, özel ve emin olun çok heyecanlı bir eylemdir. Erkeğin ‘Hanım 
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ben biraz dışarı çıkıyorum.’ deyip ceketini kaptığı gibi sokağa fırlaması alışıldık hatta 

belki de evin kadını tarafından da memnuniyetle karşılanan -aman çıksın da biraz başımı 

dinleyeyim- bir durumken kadının dışarı çıkması bir dizi kurallarla bütünleşiktir.” (Çur, 

2011, s. 126)    

Kadınlar için mekânsal ayrışmanın başladığı yer evin dışına çıkılmasıyla birlikte 

ilk olarak mahalle üzerinden gerçekleşmektedir. Evin dışına çıkan kadınlar, dışarıda 

olmanın, gözetlenmenin kendi mekânsal hareketliliklerini kısıtladığını belirtirler. 

Mahalle dışına çıkmak istediklerinde durağa doğru yürürken kahvehane gibi erkek 

egemen mekânların önünden geçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle kadın-erkek mekânsal 

ayrışma ve genç kadınların mahalle içerisindeki davranışlarını ve buna bağlı olarak karşı 

tarafın davranışlarını nasıl düzenlediklerinin anlaşılması için tezimde yararlandığım 

öncelikli kaynaklardan biri, Arık’ın çalışmasıdır. Arık, “Kahvehanede Erkek Olmak: 

Kamusal Alanda Erkek Egemenliğinin Antropolojisi” adlı çalışmasında kahvehanelerin 

varlığını hem bir erkek egemen mekân olarak hem de kahvehanenin dışına taşarak bir 

bütün halinde toplumsal cinsiyet ve mekân bağlamında incelemiştir (Alkan, 2011, s. 371). 

Arık (2009), kahvehaneleri ‘bir gözlem kulesi’ olarak ifade etmekte ve yaptığı mülakatlar 

sonucunda “Kahvehane bir mekân ve pratik olarak tek başına cinsiyetli bir mekân olarak 

kalmamakta, aynı zamanda bu karakteriyle sokağı cinsiyetlendirmektedir.” çıkarımında 

bulunmuştur (Arık, 2009, s. 196).  Kamusal alanlarda erkek egemen mekânlar sadece 

erkeklerin vakit geçirdiği alanlar olarak var olmakta ve bu mekânlara kadınların giriş 

yasağı sürekli kontrol edilmektedir (Polat, 2008, s.147). Başka bir ifadeyle kadınlar bu 

mekânlarda var olamamalarının yanı sıra sokağı da erkeklerden farklı olarak 

deneyimlemektedirler. 

Genç kadınlar hem kenti hem de okul, iş yeri, alışveriş merkezi gibi mekânları 

kullanırken ailelerinin kontrolü altındadırlar. Eğitim almaya başladıklarında genç 

kadınlar; abi, erkek kardeş, erkek kuzen gibi bir aile bireyi tarafından okul gibi bir 

kurumda da sınırlandırılmakta ve gözetlenmektedirler. Ayrıca kadınlar kentsel mekânı da 

erkeklerden farklı olarak deneyimlemektedirler. Bu konuda Tuncer’in “Fotoğrafın Gör 

Dediği: Aile Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz Denemesi” adlı makalesinin kadınların kent 

deneyimiyle birlikte okunması konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Tuncer, 1950’li 
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yılların Ankara’sında çekilen fotoğraflar üzerinden kadınların kamusal alan7 

deneyimlerini tarihsel bir yolculukla anlatmaktadır. Siyah beyaz bir fotoğraf karesinde 

kol kola girmiş iki genç kadın ve onların yanında duran ama arada belirli bir mesafe 

olduğu için ilk bakışta bu genç kadınların bir tanıdığı mı yoksa yoldan geçen herhangi 

biri mi olduğunun belli olmadığı bir erkeğin olduğu fotoğraf karesi hakkında kesin bir 

çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Tuncer, bu fotoğraf karesinde kol kola yürüyen 

kadınla görüştüğünde gerçeği öğrenmiştir; fotoğraftaki erkek, görüşmecinin kuzenidir. 

Ve görüşme yapılan kadın, bu fotoğraf karesinde neden kuzeninin olduğunu ise “o 

zamanlar genç kızların dışarıda yabancı bir erkekle görünmesinin hoş 

karşılanmayacağını” ifade ederek açıklamıştır. Yani fotoğrafta bulunan kuzen ne genç 

kadınları denetlemesine engel olacak kadar uzak bir mesafede durabilir ne de toplumsal 

kuralları ihlal edecek kadar yakınlarında durabilir. Bir fotoğraf karesi üzerinden yapılan 

bu analiz aslında kadınların kamusal alanlarda nasıl var olabildiklerinin 1950’li yılların 

Ankara’sından günümüze bir kesit şeklinde sunmaktadır (Tuncer, 2017, s. 5). Çalışma 

kapsamında görüştüğüm genç kadınlar da sokağa çıkarken ya da okul, iş yeri gibi bir 

mekânda bulunurken baba, abi ya da bir tanıdığın himayesinde olma ön koşulunu kabul 

ederek hem kentte hem de farklı mekânlarda var olabilirler. Örneğin, görüşülen genç 

kadınlardan çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakanlar, ailelerinin tanıdığı, genellikle 

babalarının arkadaşı olan birine emanet edilerek çalışmalarına izin verilir. Böylece genç 

kadınların kent mekânında olmaları belirli ön koşullarla sağlanmış olur.  

Bora ve Üstün’ün birlikte yürüttükleri “Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme 

Sürecinde Kadın ve Erkekler” adlı araştırma raporunda da yer aldığı gibi kadınların 

mekânsal hareketliliği aile bireyleri tarafından kısıtlanmaktadır: 

“Mekânsal sınırlama, evden çıkışın kocanın ya da babanın iznine bağlı oluşu 

hem kadın hem de erkekler açısından karşı cinsle herhangi bir toplumsal temas 

ihtimalinin engellenmesi, görüşmelerde sıklıkla ifade edildi. Ailenin bu engelleyici ve 

sınırlayıcı tutumunun yanında, ‘toplum’ ya da ‘herkes’ diye ifade edilen bir baskı 

                                                                 
7 Tuncer yaptığı çalışmada, ‘kamusal alan’ ve ‘kamusal mekân’ kavramlarını farklı gerekçelerle kullanmıştır. Tuncer, 

“kamusal ve özel arasındaki tarihsel ve toplumsal ilişkiye referans verdiğinde “kamusal alan” kavramını kullanırken, 

kadınların gündelik deneyimlerinden söz ederken “kamusal mekân” kavramını kullanmayı” tercih etmiştir (Tuncer, 

2015).  
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kategorisi de vardı… Kadınların engellenmesi ve sınırlandırılması, mekânsal bir boyut 

da taşıyor. Evden çıkmaları hemen her durumda izne bağlı, bu da onların yaşam 

alanlarını daralttığı gibi, yaşam repertuarlarını genişletmelerini de önlüyor.” (Bora ve 

Üstün, 2005, s. 25-26) 

Kadınların mekânsal hareketliliği aile bireylerinin yanı sıra diğer insanların 

bakışları üzerinden de kısıtlanmaktadır. Başka bir ifadeyle genç kadınlar toplumsal 

cinsiyet ve mekân bağlamında aile bireylerinin kararlarına eklenen diğer insanların 

düşünceleri nedeniyle mekânı erkeklerle eşit koşullarda kullanamamaktadırlar. Toprak ve 

arkadaşlarının hazırladıkları raporda yer alan anlatı bu durumu niteler:  

“Bir keresinde gündüz kız arkadaşlarıyla sinemaya gittiğinde komşularına 

rastlamış, bu sinema macerası annesine imalı sözlerle iletilmiş, sonuçta annesinin 

azarına muhatap olmuştu. “Git nerede istiyorsan gez, ama kimseden şurada gördük lafını 

işitmek istemiyorum” demişti annesi. ‘Bir şekilde birileri görecek, ben de uçamam ya, toz 

olamam’ diyordu.” (Toprak ve diğerleri, 2008, s. 83) 

Kadınların mekânsal hareketliliğini kısıtlayan bir diğer neden ise kent 

güvensizliğidir. Kentin güvensizliği karşısında genç kadınlar gündelik hayatlarında 

kentsel mekânda var olurken maruz kaldıkları ya da kalma ihtimallerinin olduğu fiziksel 

şiddet nedeniyle tedirginlik yaşamaktadırlar. Yaşadıkları bu tedirginlik hali genç 

kadınların belirli stratejiler geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir. Lordoğlu’nun 

(2018) kent güvensizliğine odaklandığı “İstanbul’da Bekar Kadın Olmak” adlı çalışması, 

İstanbul’da yalnız yaşayan bekar kadınların fiziksel şiddet tehdidi nedeniyle kenti 

kullanırken hissettikleri tedirginlik halinden ve bu tedirginlik hali karşısında 

geliştirdikleri stratejilerden bahsetmektedir. Lordoğlu çalışmasında, farklı sınıfsal ve 

kültürel konumlarda olan bekar kadınların kenti nasıl deneyimlediklerine odaklanmıştır. 

Mekâna feminist açıdan bakan Lordoğlu, “kadınların kentte güvende olmama halinin çok 

büyük ölçüde erkek şiddeti, cinsel taciz ve cinsel saldırıdan duyulan korkuyla ilişkili 

olduğu ve bu korkunun da kadınların kent kullanımına sınırlılık getirdiğini” belirtmiştir. 

Bu sınırlılık nedeniyle kadınlar kenti ancak belirli zamanlarda ve davranışlarla 

kullanabilmektedirler (Lordoğlu, 2018, s. 228). Yapmış olduğum çalışmada da genç 

kadınların kentsel mekânı kullanırken belirli sınırlamalara maruz kaldıkları 
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görülmektedir. Bu nedenle genç kadınlar hava karardıktan sonra dışarıda olmamak, 

tedirginlik oluşturabilecek zaman ve mekânlarda var olmamak, gece geç bir saatte eve 

gelindiğinde aile bireylerinden birinin durakta beklemesini istemek ve eve aile 

bireylerinden biriyle gitmek gibi farklı stratejiler geliştirmektedirler. 

 İleri, geç Osmanlı dönemi İstanbul’un gece ve suç temaları üzerine yazmış 

olduğu ‘Kent, Gece ve Kadınlar’ adlı makalesinde, kent güvensizliği ve bu güvensizlik 

karşısında geliştirdiği stratejilere yer verdiği çalışmasında önemli çıkarımlarda 

bulunmuştur. Çalışmada, Osmanlı döneminde kent hareketliliği üzerine yapılan 

düzenlemelerden ve kadınların kent hareketliliğinin yanı sıra kentin güvensizliğinden 

bahsetmektedir. Her ne kadar bu çalışma ile benim tezim farklı bir zaman dilimi üzerinde 

gerçekleşmiş olsa da kadınların anlatıları ortaklaşmaktadır. Özellikle kadınların gece 

dışarıya çıkarken yanlarında aile bireylerinden birinin olması, kadınların kent içerisinde 

hareketliliğinin bir zorunluluğu haline geldiğinden bahsetmektedir. Ayrıca İleri 

çalışmasında dönemin yazarlarından Sadri Sema’nın kadınların geceleri dışarıya 

çıkabilmeleri için ne gibi pratikler oluşturabileceklerinden şöyle bahsetmektedir: 

“(…) kadınlar herhangi bir sebeple sokağa çıktıkları zaman kendilerine mutlaka 

aile içinden birileri eşlik etmelidir, aksi takdirde sokakta yalnız dolaşan kadının 

“ahlaksız” olarak kodlanması muhtemeldir. Ancak yaşlı kadınlar tek başlarına dışarı 

çıkabilirlerdi, çünkü erkeklerin onlara “zarar vermeyeceği” düşünülüyordu. Dönemin 

yazarlarından Sadri Sema, 1900’lerin başlarını anlattığı anılarında, insanların gece 

sokakta gördükleri kadınları “ahlaksız” veya “günahkâr” olarak tanımladıklarını ifade 

eder ve buna karşılık kadınlara şunu önerir: “Bir doktor çağırmaya bir ebe aramaya 

gidilecek. Evde erkek yok. Kadın koltuğuna bir bohça alır, öyle gidermiş. Bu bohça o 

kadının eclâf tasallutuna karşı bir siper, bir kalkan olurmuş. Serseriler de koltuğunda 

bohça bulunan kadına ilişmezlermiş!” (İleri, 2016, s. 59) 

 Ahıska ise “Metropol ve Korku” adlı makalesinde kentin tekinsizliğine korku 

ve kaygı haline bir arada değinir. Ahıska, metropolün bir yandan bir özgürlük alanı 

olurken bir yandan da bir korku alanı olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca Ahıska 

“Metropolden neden korkuyoruz? Hayat daha tehlikeli olduğu için mi? Şiddetin dozu 
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arttığı için mi?” gibi sorular eşliliğinde korku karşısında bireylerin metropolde nasıl bir 

hareketlilik halinde olduklarını şöyle ifade eder: 

“(…) Tartışılmaz, değiştirilmez ve çoğunlukla anlaşılmaz kurallar vardır. 

Uymayan cezalandırılır. Dün geçtiğiniz sokaktan bugün neden geçemeyeceğinizi 

anlamazsınız çoğu kez, bu anlamlandırılacak bir yasak değildir, anlamsızca ya uyulur ya 

da uyulmaz. Aklını kullanarak seçim yapmakla, akla duyulan müthiş şüphe ve güvensizlik 

bir arada yaşanır metropolde.” (Ahıska, 1992, s. 121) 

Kadınlar gündelik hayatlarında giyim-kuşam tercihleri de mekânsal 

hareketlilikleri sınırlanmaktadırlar. Çalışmamda bu sınırlık Şerif Mardin’in ortaya 

koyduğu “mahalle baskısı” kavramı üzerinden incelenmiştir. Bu konunun anlaşılması ve 

kavramsal olarak açıklanabilmesi için Çakır ve Bozan’ın (2009) yapmış olduğu “Mahalle 

Baskısı Var mı, Yok mu?” adlı çalışmasından yararlandım. Çakır ve Bozan bu 

çalışmalarında; birçok gazeteci, akademisyen ve çeşitli vakıfların yöneticileriyle görüşme 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın bir bölümünde “mahalle baskısı” tartışmalarının kadın 

sorunsalı ve buradan hareketle örtünme konusunun yer aldığı ortaya konulmuş ve 

Anadolu’da başı açık kadınların, başı açık oldukları bilindiği halde kendisine başörtüsü 

hediye edildiğini ifade etmişledir. Ayrıca birden fazla ilde bazı başı açık kadınlar, toplu 

taşıma araçlarında ayakta seyahat ederken kendilerine yer vermeyen bazı yolcuların, 

kendilerinden daha genç olduğu halde, yine ayaktaki, başörtülü kadınlara yer verdiğini 

söylemişlerdir (Çakır ve Bozan, 2009). Tez çalışmamda, “mahalle baskısı” kavramdan 

yararlanarak genç kadınların gündelik hayatlarında giyim-kuşam tercihleri üzerinden 

mekânsal hareketliliklerinin nasıl kısıtlandığını anlatılarla irdeledim. 

Okul, iş yeri, alışveriş merkezi ve kentsel mekânlarda var olan sınırlara karşı 

sosyal medya genç kadınlar için sınırların aşmanın bir yolu olarak görülmektedir. 

Literatüre baktığımızda sosyal medya üzerine yapılan farklı çalışmaların olduğunu 

görmekteyiz. Toprak ve arkadaşlarının yapmış olduğu “Toplumsal Paylaşım Ağı 

Facebook: ‘Görülüyorum öyleyse varım!’ adlı çalışmada, insanların gözetlendiklerini 

bilmeleri ve bunun yanı sıra başkalarının profillerine, duvarlarına, görsellerine 

baktığımızda aslında gözetleneceğimizi bilerek Facebook sahnesinde belirli 

performanslar sergilediğimizi belirtmektedirler. Çeşitli kavramsal teorilerden yararlanan 
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bu çalışma, ayrıca Goffman’ın “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı kitabında 

oluşturduğu kuramsal çerçeveden de yararlanmaktadır (Toprak ve diğerleri, 2014). 

Yapmış olduğum çalışmada genç kadınların sosyal medyada belirli performanslar 

sergiledikleri ve sahte hesapları üzerinden de bu performansları devam ettirmekte olduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla yapılan çalışmada Goffman’ın oluşturduğu kuramsal çerçeve 

yardımıyla genç kadınların gündelik hayatlarında geliştirdikleri stratejileri irdeledim. 

Ayrıca Binark’ın derlediği “Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve 

Teknikleri” adlı kitap, yeni medya ortamları ve kullanımları üzerine yapılmış farklı 

çalışmalardan örnekler barındırmakta ve araştırmacıların araştırma sürecinde yaşadığı 

deneyimlerden bahsetmektedir. Tezimde genç kadınların sosyal medya hesaplarını, bu 

hesaplardaki profil fotoğraflarını, paylaşımlarını, beğenilerini ve sosyal medyada takip 

ettiklerini hesapları inceledim. Bu nedenle literatürde var olan “Yeni Medya 

Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri” kitabı, sosyal medya ile ilgili bölümde 

yararlandığım kaynaklardan biridir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan çevrimiçi 

etnografi yöntemi, genç kadınların sosyal medya anlatılarının daha iyi anlaşılmasını 

kolaylaştırmıştır.    

1.5. ARAŞTIRMANIN ARGÜMANLARI 

Genç kadınların gündelik hayatlarında mekân kullanımlardaki sınırları ve bu 

sınırlara karşı geliştirdikleri stratejileri Kağıthane’de alt-orta sınıf bir mahallede yaşayan 

kadınların anlatıları üzerinden analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmanın temel argümanları 

birbiriyle bağlantılı olarak aşağıdaki bulgulardan oluşmaktadır:  

• Genç kadınların belirli bir saatte evde olmak zorunda olmaları, 

eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara verdiklerinde yalnızca mahalle sınırlarında bulunan bir 

iş yerinde çalışmalarına izin verilmesi, okula giderken ailelerin servisleri tercih etmeleri 

ve böylece eve geliş ve gidiş saatlerinin kontrol edilmesi gibi nedenlerle kent 

mobilizasyonları sınırlanmaktadır. 

•  Bütün bu sınırlılıklara karşılık genç kadınlar, mahalle dışında bir okulda 

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

mekânlarda zaman geçirip akşam servisle eve dönmek, trafiği bahane ederek eve daha 

geç bir saatte gelmek, kameraların ve güvenliliğin olması gibi nedenlerle ailelerin vakit 
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geçirmelerine izin verdikleri alışveriş merkezlerine gitmek için izin alıp çeşitli kafelerde 

vakit geçirmek gibi stratejiler geliştirirler. 

•  Ayrıca genç kadınlar için sosyal medya gerek kurdukları arkadaşlıklar 

gerekse açtıkları sahte hesaplar yoluyla sınırlılıkları aşmak için geliştirilen bir strateji 

olarak ortaya çıkar. Böylece genç kadınlar mekân kullanımlarını evde olduklarında bile 

sosyal medyayı da içine alacak şekilde genişletirler. 

1.6. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE KATKILARI 

Kent ve toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadınların mekân deneyimleri genel 

olarak yerel yönetimlerin eril politikalarını ve mekânların kullanımındaki kadın-erkek 

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

gündelik hayatlarında mekânla kurdukları ilişkilere odaklanan çalışmalar görece olarak 

azdır. Ayrıca literatüre baktığımızda kadınların mekân kullanımlarının var olan çeşitli güç 

mekanizmalarıyla sınırlandığını konu alan farklı çalışmaların olduğunu görebiliriz. Fakat 

kadınların evden hangi ön koşullarla çıktıkları, mekân kullanımlarının nasıl sınırlandığı 

ve bu sınırlar karşısında kadınların geliştirdikleri stratejilere odaklanan çalışmalar görece 

olarak azdır. Bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurmak gibi bir amaçla birlikte genç 

kadınların mekân deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet üzerinden ve aile 

bireylerinin kararlarıyla sınırlandığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle genç kadınların 

gündelik hayatlarında mekân kullanımlarını sınırlayan etkenler cinsiyet eşitsizliği ve aile 

bireylerinin kararlarıdır. Bu çalışmada, bu etkenlerin yanı sıra sınıfsal aidiyetin de genç 

kadınların mekânsal hareketliklerini kısıtladığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bütün bu 

kısıtlamalara karşı ise genç kadınlar çeşitli stratejiler geliştirerek mekân deneyimlerini 

genişletmeye çalışırlar.    

Bu çalışma, mekânın toplumsal cinsiyet üzerinden okunması, gündelik hayattaki 

mekân kullanımındaki sınırları sınıf olgusu üzerinden anlamaya çalışması ve son olarak 

sosyal medyanın da çalışmada yer almasıyla beraber mekânın genişletilmesini 

sağlamaktadır. Bu nedenle yapmış olduğum çalışma genç kadınların gündelik 

hayatlarındaki mekân deneyimlerine, mekân kullanımlarının sınırlılıklarına ve bu 

sınırlara karşı geliştirdikleri stratejilere odaklandığı için önemlidir.     
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1.7. ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ 

Genç kadınların mekân kullanımdaki sınırlara ve stratejilere odaklanan bu tez, 

yedi ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında öncelikle araştırmanın 

kapsamı ve konusundan bahsedilmiş, sonrasında araştırmada yararlanan yöntemden ve 

araştırmada yararlanan sorulara yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, literatürde yer alan 

ve çalışmada yararlanılan araştırmalardan örnekler verilerek araştırmanın 

argümanlarından söz edilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümü olan mahallenin genel etnografisi bölümünde ise 

çalışmanın yapıldığı alt-orta sınıf bir mahalle olan Hamidiye Mahallesi’nde yapılan 

gözlemlere yer verilmiştir. Bu bölüm, mahallenin sosyo-ekonomik durumunun yanı sıra 

mahallede yaşayanların sosyo-kültürel bakış açılarını anlamak için gündelik 

hayatlarından alıntıları içermektedir. Bir gecekondu mahallesi olan ve 1980’den sonra 

apartmanlaşmaya başlayan Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan insanların yeni yapılacak 

olan havuzlu sitelere karşı olan tepkiselliklerinden, yaşam biçimlerini yeniden üretmeye 

çalışmalarından, mahallede yaşayan insanların tüketim alışkanlıklarından ve gündelik 

hayat pratikleri gibi çeşitli konulardan bahsedilmiştir. Ayrıca çalışmanın bu bölümünde, 

mahallede yaşayan genç kadınların mahalle içi hareketliliği, gündelik hayatları ile ilgili 

anlatıları üzerinden genç kadınların mekân ile kurdukları ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Mahallenin genel etnografisi bölümünde, mahallenin bir tanıtımı yapıldıktan 

sonra üçüncü bölümde genç kadınların okul ve iş yeri üzerinden çizilen mekânsal sınırlara 

odaklanılmıştır. Üçüncü bölümde “Eğitim ve İş Hayatı: İmkân mı Sınırlılık mı?” başlığı 

altında bulunan; “Mahallede Kalanlar”,“Eğitimine Devam Edemeyenler”,“Mahalleden 

Gidenler” adlı üç başlık üzerinden genç kadınlar ilköğretimi mahallede tamamladıktan 

sonra lise eğitimine devam etmek istediklerinde liseyi nerede okuyacakları konusunda 

aileleri tarafından mekânsal bir sınırlamaya maruz kaldıklarından söz edilmiştir. Bu 

nedenle görüşülen genç kadınlardan bazıları lise eğitimini mahallede bulunan okullarda 

tamamlamışlardır. Ailelerin okul üzerinden mekânsal olarak oluşturdukları sınırların yanı 

sıra sosyo-ekonomik farklılıklar da genç kadınların eğitimlerine mahalle dışında bir lisede 

devam etmelerini engelleyen bir diğer nedendir. Görüşülen bazı genç kadınlar ise bir 

şekilde ailelerini ikna etmeyi başarmış ve mahalle dışında bir lisede eğitim almış ya da 
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almaktadır. Fakat mahalle dışında bir okulda eğitim alınmasıyla sağlanan görece kent içi 

hareketlilik hali, okula giderken aileler tarafından servislerin tercih edilmesiyle belirli bir 

rutin oluşturmakta ve genç kadınların mekânsal ve zamansal olarak gözetlenmelerini 

sağlamaktadır. Lise eğitiminin tamamlanmasıyla sıra üniversite eğitimine gelindiğinde 

aileler, genç kadınların şehir dışında bulunan bir üniversite okumasını istememekte ve 

ekonomik gerekçeleri öne sürerek şehir dışında eğitim alınmasının masraflı olacağını 

belirtmektedirler. Bu bölümde, genç kadınların hem eğitim hayatına hem de bir işte 

çalışmak ve buna bağlı olarak evin dışına çıkmalarını meşrulaştırma çabalarına yer 

verilmiştir.   

Çalışmanın dördüncü bölümümde ise “Kent-içi Mekânsal Hareketlilik” başlığı 

altında bulunan; “Bir Minibüslük Yerler: Şişli”, “Güvenli Ulaşım Aracı: Otobüsler”, 

“Korunaklı Mekânlar: Alışveriş Merkezleri” adlı üç alt başlık üzerinden genç kadınların 

gündelik hayatlarındaki mekânsal hareketlilikleri incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle 

minibüs güzergahı üzerinden çizilen mekânsal hareketliliğin sınırlarına yer verilmiş ve 

sonrasında genç kadınların minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanım 

pratikleri analiz edilmiştir. Bu bölümde son olarak, genç kadınların kent-içi mekânsal 

hareketliliklerinde önemli bir yer edinen alışveriş merkezlerinde sosyalleşmeyi tercih 

edip etmedikleri ve bir mekân olarak alışveriş merkezlerini nasıl kullandıklarına yer 

verilmiştir. 

Çalışmanın beşinci bölümünde ise “Kent-içi Hareketliliğin Sınırları” başlığı 

altında bulunan; “Kent Hakkı, Kent Güvensizliği ve Gündelik Yaşam Pratikleri”, 

“Balkabağına Dönüşmeden Evde Olmak”, “Giyim-Kuşam”, “Yaşamak İstenen Ortak 

Semtler” adlı alt başlıklar üzerinden genç kadınların gündelik hayatlarında kentsel 

mekânı nasıl deneyimlediklerine ve kadınların gündelik hayatlarında giyim-kuşam 

tercihleri üzerinden nasıl sınırlandığı anlatılarla irdelenmiştir. Beşinci bölümde, genç 

kadınların kenti kullanırken hissettikleri kent güvensizliğine ve bu güvensizlik karşısında 

kentsel mekânda var olmak için geliştirmek zorunda kaldıkları stratejilere yer verilmiştir. 

Ayrıca bu bölümde genç kadınların giyim-kuşam tercihlerinin kentsel mekânda nasıl 

sınırlandığına ve bu sınıra karşı genç kadınların geliştirdiği stratejiler ortaya konulmuştur. 
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Bu bölümde son olarak genç kadınların mekânsal hareketliliklerinin yaşam biçimleri 

üzerinden nasıl sınırlandığına değinilmiştir.  

Çalışmanın altıncı bölümünde ise “Evlilik Sınırları Aşmanının Bir Yolu 

mudur?” başlığı altında bulunan; “Genç Kadınların Dilinden Annelerinin Hikayeleri”, 

“Evlilik Hakkındaki Düşünceler; İdeal Evlenme Yaşı, İdeal Eş Tanımı”, “Kaçarak 

Evlenmek” adlı üç başlık üzerinden genç kadınların mekân kullanımlarındaki sınırları 

aşmak için evliliği bir kurtuluş olarak görüp görmedikleri irdelenmiştir. Bu bölümde 

öncelikli olarak anneleri çocuk yaşta evlenen, yani çocuk gelin olan genç kadınların 

dilinden annelerinin hikayelerine yer verilmiş ve henüz evlenmemiş olan genç kadınların 

ideal evlenme yaşı, ideal eş tanımlarını belirleyen etkenlerin neler olduğu ortaya 

konulmuştur. Ayrıca bu bölümde genç kadınların kaçarak evlenmek üzerine ne 

düşündükleri irdelenmiştir. Genç kadınlar, evlenmek için evden kaçılmasını uygun görüp 

görmedikleri ve evlenmeyi ve gündelik hayatlarında olan sınırları aşmanın bir yolu olarak 

görüp görmediklerine anlatıları üzerinden yer verilmiştir. 

Çalışmanın yedinci bölümünde ise “Sınırları Aşmanın bir Yolu olarak Sosyal 

Medya” başlığı altında bulunan; “Değişen ve Dönüşen Boş Zaman Aktiviteleri”,  “Sanal 

Arkadaşlıklar”, “Sahte Hesaplar”, “Takip Edilen Hesaplar” adlı dört alt başlık üzerinden 

genç kadınların gündelik hayatlarındaki mekân deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve 

sınıfsal aidiyet üzerinden ve aile bireylerinin kararlarıyla sınırlandırılma çabalarına karşı 

geliştirdikleri bir strateji olarak ortaya çıkan sosyal medya deneyimleri kadınların 

anlatıları üzerinden irdelenmiştir. Bu bölümde öncelikli olarak genç kadınların gündelik 

hayatlarında televizyon yerine telefonda vakti geçirdiklerinden ve sosyal medyada bir 

hesap açtıklarında yaşadıkları sınırlamalardan bahsedilmiştir. Bu bölümde genç 

kadınların sanal arkadaşlıkları, sosyal medya üzerinden kurulan arkadaşlıkları güvenli 

bulup bulmadıklarına anlatılar üzerinden yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, genç 

kadınların sosyal medyada var olan sahte hesapları kullanım nedenleri de irdelenmiştir. 

Altıncı bölümde son olarak genç kadınların takip ettikleri hesapları hangi motivasyonla 

seçtikleri incelenmiştir.  
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2. MAHALLENİN GENEL ETNOGRAFİSİ 

“… İdare tamamen kopmuş yani kimse de 

bilmez burayı. Kağıthane bilinir ama İdare’yi kimse 

bilmez. Burası köşede kalmış.” (Tülay, 18 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Kağıthane İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

eğlence ve yaşam alanı olarak anılmasının yanı sıra endüstri merkezi olmuş bir ilçedir 

(Doğan, 2017, s.26). Tarihsel ve doğal bakımdan eski bir yerleşim yeri olan Kağıthane, 

Bizanslardan kalan kâğıt tezgahlarının bulunması nedeniyle bu adı aldığı bilinmektedir 

(Kurtuluş ve diğerleri, 2014,s.77). 93 Harbi olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı sonrasında bölge hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan gelen yoğun bir göç 

dalgası yaşamıştır. Bu göç dalgasıyla birlikte gelen nüfusun bir bölümü Kâğıthane’ye 

yerleşmiştir. Savaş sonrasında ikinci nüfus hareketliliği, 1950’lerden itibaren İstanbul’a 

olan göç hareketliliğidir (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 21- 22). Böylece Kağıthane 

nüfusun 1955’te 3.084 kişi iken 1960 yılında 22.818 kişi olmuştur. İstanbul’a olan bu göç 

dalgası, farklı çevrelerde olduğu gibi Kağıthane’de de boş sahaların hızlı bir şekilde 

dolmasına ve büyük gecekondu alanlarının oluşmasına yol açmıştır (Kurtuluş ve 

diğerleri, 2014, s. 92). Kağıthane’deki gecekondulaşma sürecinin kişi ve kurumların iç 

içe geçerek ilerlemesi nedeniyle hem formel hem de enformel ilişki ağını bir arada 

barındırmakta ve böylece yaşanan bu göç dalgasına bağlı olarak gecekondulaşma süreci 

kendi özgüllüğünü oluşturmaktadır.  

Hem formel hem de enformel ilişki ağının bir arada olması, gecekondulaşma 

sürecinin temel olarak vurgulanan tarafıdır. Işık ve Pınarcıoğlu, Sultanbeyli üzerinden 

gecekondulaşma ve kent yoksulluğu temasına odaklandıkları “Nöbetleşe Yoksulluk” adlı 

çalışmalarında enformel ilişki ağına dikkat çekmişlerdir. Bu ilişki ağı, “insanların kendi 

rızası ile katıldığı, kendi korunaklı kalesini inşa edebildiği, hayata tutunmayı sağlayan 

kurallar temelinde oluşturabildiği” bir ilişki ağıdır. Diğer bir deyişle bu ilişki ağı “yasal 

olmayan koşullar altında var olmanın, ortak bir kaderi paylaşmanın zorunlu kıldığı belli 

bir düzenleme sunabilen, gündeme gelecek anlaşmazlıkları çözme yeteneği olan” bir alan 
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oluşturur (Işık ve Pınarcıoğlu, 2009, s. 54). Dolayısıyla gecekondulaşma süreci kentteki 

konut sorununa resmi bir yaklaşımın bulunmaması nedeniyle farklı aktörlerin sürece dahil 

olması ve gecekondunun giderek ticarileşmesine bağlı olarak kentsel arazi piyasasına 

olan ilginin artmasına neden olmuştur (Buğra, 2000,s. 106). Öyle ki 1960-1970’li yıllarda 

Kağıthane’de gecekondu tüccarlığı yapan kişilerin kimi zaman ‘Arazi mafyası’ kimi 

zaman da ‘Belediye Başkanı’ ya da belediye meclisi üyesi olması olağan bir durumdur 

(Kurtuluş ve diğerleri, 2014,s. 81). Özellikle arazi mafyaları, kentsel arazi oluşumuna 

müdahale edebilecek merkezi bir otoritenin sürece dahil olmaması nedeniyle devletin 

kontrolünden uzak yerel aktörler olarak öne çıkmaktadır. Arazi mafyaları ya da 

kabadayılar olarak adlandırılan bu aktörler, Kağıthane’de kentsel arazi oluşumunu 

kontrol etmenin yanı sıra mahallelerdeki kahvehaneler, kumar oynanan mekânlar gibi 

sosyalleşilen alanlarda da bu aktörlerin kontrolü bulunmaktaydı (Kurtuluş ve diğerleri, 

2014,s. 33). Sosyal hayatı da kontrol altına alan kabadayılık gibi yerel aktörler nedeniyle 

ortaya çıkan hem formel hem de enformel ilişki ağına bağlı olarak oluşan bu ikilemden 

dolayı gecekondu yapanlar, üzerine ev yaptıkları arsayı birkaç kez satın almak zorunda 

bırakılmışlardır (Kurtuluş ve diğerleri, 2014,s. 84)8. Kuyucu, “Hukuk, Mülkiyet ve 

Muğlaklık: İstanbul’un Kayıtdışı Yerleşimlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Hukuki 

Belirsizliğin Kullanımları ve İstismarları” adlı çalışmasında, gecekondu mülkiyetini 

tanımlama ve kararlaştırma süreçlerinin eşitsizlikleri yeniden ürettiğini belirtmiştir. 

Başka bir ifadeyle kayıtlı ve kayıtdışı mülkiyetin bir aradalığı ve yeni bir düzenin 

oluşturulması, eski düzenin belirsizliğine ve iktidar ilişkilerine dayanarak bu süreci 

yeniden üretir (Kuyucu, 2015,s. 74). 1990’lara gelindiğinde Kağıthane, İstanbul’un diğer 

semtlerinde olduğu gibi gecekondulaşmadan hızlı bir şekilde apartmanlaşma sürecine 

geçmiştir. Fakat bu belirsizlikler nedeniyle arsa tapusu ya da kat mülkiyeti sahibi olmayan 

bir kesimin olması ve yasal düzenlemelere göre bu kesimin herhangi bir hak iddia 

edemiyor olmasına bağlı olarak var olan sorunlar devam etmiştir (Doğan, 2017,s. 31).  

                                                                 
8  Kağıthane’nin Toplumsal Tarihi Projesi kapsamında Kurtuluş ve arkadaşları tarafından gerçekleşen sözlü tarih 

görüşmelerinde, ‘hemen her mahallede, o mahallenin toplumsal hafızasında yer etmiş olan iki ünlü kabadayı ile 

karşılaşılmıştır. Kürt Hasan ve Kürt Hüseyin lakaplı bu iki kabadayı 1950’li yıllardan itibaren Kağıthane’de çok geniş 

hazine arazilerini (bir kısmı Kağıthane köylüleri ve ağaları tarafından işletilmesine rağmen) ve sosyal hayatı kontrol 

eden iki güç odağıdır’ (s. 33-34). Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan bir görüşmecinin anlatısı hem formel hem de 

enformel ilişkinin bir aradalığını gösteren bir örnektir: “Okmeydanı, Hürriyet, Seyrantepe, Gültepe, Çeliktepe’de 

gecekondu yıkılacağı zaman Kürt Hasan’a gidilirmiş. Buralara polis değil jandarma bakarmış. Jandarma 

gecekonduculara ‘evinizin yıkılmasını istemiyorsanız Kürt Hasan’a gidin!’ derlermiş. Ben gözümle görmedim ama 

dayımın da başına gelmişti. Abim de Kürt Hasan’a para ödeyip gecekondusunun yıkılmasını önlemiştir. Gizli izin 

veriliyorlardı (Ali Koca, 1950, Sivas)” (s. 86).      
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Günümüzde ise Kağıthane, on dokuz mahalleden oluşan bir ilçedir. Çalışma için seçilen 

Hamidiye Mahallesi, Kağıthane’nin birçok mahallesine göre göç hareketinin biraz daha 

geç başladığı bir mahalledir (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 225).            

 Hamidiye Mahallesi; Kağıthane Merkez, Seyrantepe, Nurtepe, Çağlayan 

mahalleleriyle komşu konumda kurulmuş ve ilçenin en kalabalık mahallelerinden biridir 

(Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 225). Mahallenin ana caddesi; internet kafeler, mağazalar, 

hipermarketler, inşaat halindeki binalar, kaldırımları işgal eden ve marketlerin dışına 

taşmış tezgahlarla çevrilidir. Hastane, poliklinik, banka gibi kuruluşlar mahallede yakın 

zamana kadar olmayan ve bu nedenle mahallelinin yakın semtlere hareketliğinin 

artmasına neden olan temel etkendir. Sular İdaresi Kağıthane Arıtma Tesisi’nin mahalle 

sınırında yer alması nedeniyle mahalle daha çok ‘Sular İdaresi’ olarak bilinmektedir. 

Gündelik yaşam içerisindeki konuşmalarda, minibüs levhalarında, tesbih sallayan ve 

köşebaşlarında bekleyen gençlerin dilinde ve pek çok yerde mahalle ‘İdare’ adıyla 

anılmaktadır. Mahallenin gençleri, mahalle dışından biriyle bir tartışmaya girdiğinde “Biz 

İdare çocuğuyuz” gibi belirli cümleler kurduklarını gözlemlemek mümkündür. Bu durum 

mahallenin resmi adından daha çok Sular İdaresi’nin, hatta kısaltmaya giderek 

mahallenin ‘İdare’ adıyla anıldığının bir göstergesi şeklindedir.  

Hamidiye Mahallesi yani resmi olmayan adıyla İdare, 1950’li yıllarda İstanbul’a 

olan yoğun göçten etkilenmiş ve mahalle zamanla bir gecekondu mahallesine 

dönüşmüştür. Mahalleye olan göçler genellikle cemaat ve hemşehrilik gibi enformel ilişki 

ağı üzerinden gerçekleşmiştir. Abi, abla, amca, uzak ya da yakın bir akraba, aynı köyden 

bir tanıdık, göç zincirinin devam etmesini sağlamıştır. Dolayısıyla akrabaların yanında 

kalınmış ya da akrabaların sosyal sermayesi yardımıyla bir ev kiralanmış veya daha önce 

arazileri parsellenmiş bir hemşeriden arazi satın alınarak gecekondu inşa edilmiştir 

(Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 229).  Yaşanan bu göç dalgası nedeniyle enformel ilişki 

ağı kuvvetlenmiş ve mahallenin eski yerleşikleri, yerlerini daha çok mafya olarak tabir 

edilen kişilerden satın almıştır. Zamanla kuvvetlenen kamu ilişkileri ve düzenlemeler var 

olan enformel ilişkiyi tam olarak sonlandırmasa da ilişki ağını zayıflatmıştır. Ancak uzun 

süre var olan belirsizlik hali, memleketinden varını yoğunu satarak büyük bir hayalle 

İstanbul’a göç eden ailelerin önce mafyalardan toprak satın almalarına, daha sonra ise 
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enformel yollarla elde ettikleri haklarının bir öneminin olmaması nedeniyle yeniden bir 

düzenlemeye gidilmesi ve bazen de enformel yolla elde edilen haklarının ellerinden 

alınmasına neden olmuştur (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 84). 1990’lı yılların sonuna 

doğru ise gecekonduların yerini daha çok apartmanlar almaya başlamıştır. Mahallenin 

geneli sırasıyla Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’dan olmak üzere farklı 

yerlerden zincirleme göç almış ve buna bağlı olarak mahalle içerisinde aile apartmanları 

oluşmuştur (Kağıthane Belediyesi, 2015, s.14). Farklı yerlerden göç ederek gelen aileler, 

mahallede bir çeşitlilik oluşturmuştur. Başka bir ifadeyle farklı mezhep ve kimlikten 

ailelerin yan yana konumlandırılmış apartmanlarda yaşıyor olmaları mahallenin homojen 

bir yapıya sahip olmadığının göstergesidir. Bu farklılıklar, mahallenin kimliğini 

oluştururken bir yandan da katı bir sınıflaşmaya, ayrışmaya neden olmamaktadır (Alver, 

2010, s.133). Mahallede, Sünni bir ailenin yaşadığı apartmanının yanında Alevi bir aile 

apartmanı ve hemen bitişiğinde Kürt aile bireylerinin yaşadığı bir apartmanı görmek 

mümkündür. Mahalle muhtarı Temel Şardan, mahallenin Anadolu’nun yoğunluğunu, 

çeşitliğini yansıttığını ve bir yandan da mahallenin mütevazi ve samimi bir mahalle 

olduğunu ifade etmektedir: 

‘‘Ben Anadolu’dan geldim, sokağa çıktığımda beş metrede bir selam veren birini 

bulurduk, burası da o hale geldi. Sana selam veren halini hatırını soran birisini mutlaka 

görebiliyorsun… Burası hala Anadolu, Anadolu’nun yoğunluğu burada. Mahalle 

sakinlerinin yüzde 80’inin memleketiyle bağları kesilmemiş. Okul müdürleri, imamlar, 

hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu bağı nasıl daha iyi hale getirebiliriz 

diye istişare toplantıları yapıyoruz.” (Kağıthane Belediyesi, 2014, s. 57) 

Mahalle, Kağıthane sınırlarındaki mahallelerin arasında en son kurulan ve bu 

nedenle bir kısmında gecekondulaşma ve apartmanlaşma yaşanmadan 1990’lı yıllarla 

birlikte siteleşmenin başladığı bazı alanlara da sahiptir. 2000’li yılların başında başlatılan 

kentsel dönüşüm projeleri ise mahalleye biraz daha geç ulaşmıştır. 15 Nisan 2012 

tarihinde, Kağıthane Belediyesi tarafından “Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde 35 Adet 

Gecekondunun Yıkımı ile Yıkılacak Gecekondu Alanına Yapılacak 116 Adet Sosyal 

Konut Projesinin Tanıtım Töreni” yapılmıştır (Kurtuluş ve diğerleri, 2014, s. 234). 

Kentsel dönüşüm ile birlikte yıkılan apartmanların yerini sitelerden daha çok 
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rezidansların ve alışveriş merkezlerin yer alacağı projeler geliştirilmiştir (Akın, 2010, s. 

74). Özellikle Kağıthane’de oluşturulan ofishaneler, yapım aşamasında olan metronun 

2019 yılı içerisinde faaliyete geçecek olmasına bağlı olarak üst-orta gelir grubuna hitap 

eden mekânların inşa edilme sürecine başlanmıştır. Mahallede inşa edilecek olan kapalı 

siteler, ‘kamusal olan alanları özelleştirerek içe dönük ve dışlayıcı bir yaşam tarzı 

öngörmektedir’. Bu durum ‘kent çeperlerinde, birbirleriyle ve kentle bağlantı kuramayan 

parçalı bir konut örüntüsü ortaya çıkarmakta, bireylerin sosyal yaşantısının içe 

kapanmasına ve kamusal hayatın zarar görmesine neden olmaktadır’ (Davis ve 

Calederia’dan aktaran Altun, 2010, s, 234).  

1980’lerde İstanbul’da inşa edilmeye başlanan ‘Kemer Country’, günümüz 

mahalle ortamını samimiyetini yansıtmayı hedefleyen üst ve üst-orta sınıfa hitap eden 

kapalı sitelerdir. Sitenin tanıtım broşüründe mahalle samimiyetine ve aidiyetine vurgu 

yapılması nedeniyle ayrıca önemlidir:  

“Birbirini tanıyan, birbiriyle görüşen aileler, sık sık rastlanan ‘aşina’ çehreler, 

merhabalar, günaydınlar, çocukların sokakta yaşadıkları o inanılmaz büyüklükteki 

evren… İnsanlara hem sağlıklı bir ‘kamusal’ yaşama katılma olanağı veren hem de 

canları istediğinde kendi ev ve bahçelerinde özel yaşantılarına çekilmelerini mümkün 

kılan bir ortam. Mahalle işte! Hayali cihan değecek bir vakitte, geçmişte, Erenköy’de, 

Bostancı’da ya da Yeşilköy’de, Fatih’te, Nişantaşı’nda olduğu gibi…”(Bartu, 2002, s. 

85). 

Kemer Country tanıtım broşüründe görüldüğü gibi bu tür sitelerin mahalle 

aidiyeti oluşturabileceği iddiası bulunmakta ancak böyle bir ortamın sağlanıp 

sağlanmayacağı tartışmalıdır. Çalışmanın gerçekleştirildiği Hamidiye Mahallesi’nde 

yapılacak olan kapalı sitelerinbir ayrışmaya neden olacağı düşüncesinin yanı sıra 

mahalleli özellikle bu süreçte ve bundan sonra inşa edilecek havuzlu sitelerin kendi yaşam 

biçimlerine uygun olmayacağını düşünmektedir. Bu nedenle daha yapım aşamasında olan 

havuzlu siteler için hak sahiplerinden bazıları dairelerini kiraya vereceklerini, burada 

yaşamayacaklarını belirtmektedirler. Mahallede yaşayanların büyük bir kısmının 

muhafazakâr yaşam biçimini benimsemiş olması ve buna bağlı olarak sitelerde 

sosyalleşme alanı olarak kullanılan havuzlarda mayo ve bikini giyen kadınlarla aynı 
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asansörü kullanmaktan, pencerelerini açtıklarında havuza giren insanları görmekten 

rahatsız olacaklarını ve inşa sürecinin tamamlanmasıyla evlerini kiraya vererek ya da 

satarak burayı terk edeceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, yeni yapılan ya da 

yapılacak olan sitelerin ekonomik olarak üst-orta sınıfa hitap etmesi nedeniyle bu 

mahallede yaşayan kişilerin sosyo-ekonomik olarak kendileri rahat hissetmeyecekleri ve 

bu sitelerin mekânsal bir ayrışmaya neden olabileceği düşünülmektedir. Bazı aileler, 

sitelerin inşa edilmesiyle beraber yaşanma ihtimali olan mekânsal ayrışma nedeniyle 

mahalleyi terk etmeyi düşündüklerinden bahsetmektedirler.  

Mahallede her ne kadar gecekondudan apartmana geçilen bir süreç yaşanmış 

olsa da belirli davranışların alışkanlığa dönüşmesi zaman almaktadır. Örneğin; yeni 

yapılan asansörlü apartmanlarda ya da asansörü olmayan eski apartmanlarda oturan bazı 

mahalle sakinleri, çöplerini çöp kutularına atmak yerine balkonlarından veya 

pencerelerinden dışarıya attıklarını görmek mümkündür. Özellikle sabah saatlerinde 

sokağa saçılmış ve hayvanlar tarafından karıştırılmış çöp poşetleri, yoğun bir koku 

oluşturmaktadır. Bu nedenle gece çöpü dışarı çıkarma saatine yakın bir zamanda zabıta 

otosu mahalleye uğrayarak bu kuralsızlık karşısında yasal işlem yapılacağını anons 

etmektedir. Var olan bu kuralsızlık hallerine; asker eğlenceleri, motosiklet sesleri, 

mahalle arasında yapılan kına eğlenceleri de eklenebilir. Ayrıca mahallenin gençleri, 

özellikle hafta sonu, kiraladıkları veya sahibi oldukları Doğan ya da Şahin marka 

otomobilleriyle gece geç saatlerde mahallede içerisinde son ses müzikle gezmektedirler. 

Mahalledeki genç kadınların sosyal hayata katılımı, sosyal ilişkileri ve buna 

bağlı olarak mahalle içi hareketlilikleri var olan kent güvensizliği ve kente yabancı 

olmaları nedeniyle oldukça kısıtlıdır. Ön görüşme yapılan genç kadınlardan biri, 

mahallede ya da mahalle dışında bir yere gittiğinde ve yalnız olduğunda park halindeki 

araçların aynasına bakarak arkasında birinin olup olmadığını kontrol ettiğini söylemiştir. 

Görüşülen bir başka genç kadın ise müzik dinlemeyi sevdiğini ama mahalle içerisinde ya 

da kentin herhangi bir yerinde kendini güvende hissetmediğinde kulaklık takmadığını 

böylece arkasında birinin gelip gelmediğini kontrol edebildiğini belirtmiştir. Bir başka 

ifadeyle, var olan kent güvensizliği ve kente yabancı olmaları genç kadınların 

hareketlerini kontrol etmelerine, belirli pratikler oluşturmalarına sebep olmaktadır. Gece 
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geç saatlerde mahallede yürümek güvenli olarak nitelenmemekte ve mahalledeki erkekler 

tarafından, “gece gece genç kızın dışarıda ne işi var?” denilerek formüle edilen bir 3G 

kuralından bahsedilmektedir. Var olan bu enformel kural, kenti güvenli bulmayan 

kadınların da zamanla benimsediği, kendi hareketlerini ve buna bağlı olarak karşı tarafın 

yani erkeklerin hareketlerini de düzenlemesine neden olmaktadır. 

Kadınlar ve erkekler kenti farklı şekilde kullanmakta ve bu nedenle mekân 

kullanımında bir ayrışma yaşamaktadırlar (Kümbetoğlu, 2001, s. 259). Mahallede 

yaşayan bekar erkekler; çay ocakları, kafeler, pasaj girişleri, köşebaşları, parklar, cami 

önleri gibi mekânlarda, yani mahallenin neredeyse tamamında haftanın farklı günlerinde 

sosyalleşmektedirler. Genç kadınlar için ise tam tersi bir durum söz konusudur. Kadınlar, 

bu tür mekânların önünden geçerken bile görünmez olmayı tercih etmekte ve hem 

mahalle içerisinde hem de kentin herhangi bir yerinde hareketliliklerini kısıtlamak 

zorunda kalmaktadırlar. Kısıtlanma ve özgürleşme açısından bakıldığında, sokakların 

kadınlar için barındırdığı çelişkilerden birisi geceye dairdir. Havanın kararmasıyla, 

sokakların cinsiyetlendirilmiş yanı kendini daha çok belli eder; kentin kamusal 

alanlarındaki güvenlik açıkları, sokak aydınlatmasındaki ve toplu taşımadaki 

yetersizliklerle beraber kadınların gece saatlerinde sokaklara erişimi daha da kısıtlanır. 

Bu kısıtlanmaya toplumun genel yargısı da eklenerek hava karardıktan sonra kadınların 

sokağa yalnız çıkmaması gerektiği, çıkanların da başlarına gelebilecek tehlikeleri göze 

aldığı şeklinde bir anlam oluşur (Andrew’den aktaran Acuner, 2000, s. 158). Bu nedenle 

kadınlar kentte var olan güvensizliğe karşı belirli önlemler alırlar ve kentin en küçük 

birimi olan mahallede nerenin güvenli olduğuna dahil zihinsel bir harita çıkartırlar 

(Epstein’den aktaran Acuner, 2016, s. 9). Ancak var olan daha büyük bir soruna karşı ise 

güvenli bulmadıkları, zihinsel haritalarında güvenli bulunmayan noktalara hareket etmek 

zorunda kalmaktadırlar. Örneğin; mahallede yaşayan ve tuhafiyede çalışan genç bir kadın 

iş çıkışı mahallede erkeklerin olduğu bir yerden geçmek yerine tehlikeli bile olsa yolunu 

uzattığını şöyle açıklamıştır: 

“Geçen gün işten çıkıyordum, yukarıda böyle bir kavga vardı, aşağısı da 

karanlık yani. Oradan geçmek de istemiyorum. Ama kavganın oradan geçersem o kadar 

kişi bana bakacak, dedim. Vazgeçtim, aşağı karanlık yoldan gittim. Yani orada daha kötü 
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şeyler olabilirdi. Ama Allah’tan temiz yoldu, bir şey olmadı. Öyle gittim, kimse de yoktu. 

Sessizdi, ama yine de temizdi yukarıdakine göre.” 

Mahalledeki genç kadınların bir eğitim kurumuna kayıtlı olmaları, iş hayatında 

yer almaları, alışveriş gibi gündelik hayat pratikleri hem mahalle içinde hem de mahalle 

dışında bir hareketlilik oluşturmalarını sağlamaktadır. Görüşülen genç kadınlar gündelik 

hayatlarını genellikle okul ve işten arta kalan vakitlerde ev işlerine yardım ederek, sosyal 

medyada vakit geçirerek ya da kapı önünde sosyalleşerek geçirmektedir. Mahalle içinde 

vakit geçirmek, günlük rutinleri içerisinde yer almayan ve pek de alışık olunmayan bir 

durumdur. Bu nedenle genç kadınların boş vakit tanımlamaları; telefonla vakit geçirmek, 

ev işlerine yardım etmek, kapı önünde sosyalleşmek olarak sıralanabilir. 

Genç kadınlar, mahalledeki okulların düşük kalitede olduğuna ve okullarda 

başarısız öğrencilerin ağırlıkta olması ve erkek arkadaşlarıyla daha rahat vakit geçirmek 

istemeleri gibi nedenlerle mahalle dışında eğitim almak istemektedirler. Ailelerin maddi 

yetersizliği, cinsiyet odaklı olarak çocuklarının eğitimini engellemesi, hatta mahalle 

dışında bir okulun yanı sıra mahalle içinde bulunan bir okula göndermek istememeleri ve 

eğitimin genç kadınların özellikle “ahlaki değerlerine” zarar vereceği düşüncesi 

nedenleriyle genç kadınlar okulu terk etmek veya eğitimlerine ara vermek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu öğretiler ve maddi sınırlar, genç kadınların okul-ev, ev-iş veya okul-

evlilik hayatı gibi tercihlere yöneltmekte ya da farklı gerekçelerle okula devam etmelerini 

engellemektedir. Mahallede yaşayan ve maddi yetersizlikler nedeniyle eğitime devam 

edemeyen genç kadınlar, çalışma hayatlarını mahalle üzerinden kurgulamaktadırlar. 

Aileler, kızlarının özellikle mahallede tanıdık birinin yanında çalışmasını ya da market 

gibi kontrol edilebilecek, gün içerisinde uğranılacak ve denetlenebilecek yerlerde 

çalışmalarını tercih etmektedirler. Kadınların evin çevresiyle ve kent içerisinde ücretli 

çalışma yaşamı, erkeklerden farklı ve evin çevresinde genişleyen hizmet sektöründe 

yoğunlaşmaktadır (Mackenzie, 2002, s. 253). Özellikle kasiyerlik mesleği, mahalledeki 

kadınlar tarafından çeyiz parası biriktirilene kadar devam edilen bir iş alanına 

dönüşmüştür. Bu nedenle sözlü ya da nişanlı olan genç kadınlar evlenmeden önce geçici 

olarak çalışma hayatında yer almakta ve evlilik sonrası işi bırakmaktadırlar. Mahalle 

arasındaki market camlarında yer alan “Kasiyer aranıyor” yazısını sıkça görmek 
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mümkündür. Mahalle içerisinde genellikle kadınların tercih ettiği ve kadın emeği 

üzerinden dönen kasiyerlik mesleği, sabah erken saatlerde başlayan ve gece geç saatlere 

kadar uzayan çalışma koşullarının sonucunda genellikle kadınların eline asgari ücret veya 

asgari ücretten biraz daha düşük bir ücret geçmesini sağlayan bir iş koludur. Ön görüşme 

yapılan ve eşinden ayrılmış otuzlu yaşlarında kadın kasiyer, bu maaşla geçinmesinin 

oldukça zor olduğunu ve semt içerisinde kiraların çok da uygun olmadığını belirtmiştir. 

Bu nedenle üç çocuk sahibi olan kadın kasiyer, sabah mesaisi başlamadan merdiven 

silmeye gittiğini ve akşamları çalıştığı markette artan yemekleri çocuklarına getirdiğini 

belirtmiştir. Ayrıca mahallede küçük ölçekli tekstil atölyeleri, giyim mağazaları ve 

tuhafiye dükkanlarında çalışanların çoğu genç kadınlardan oluşmaktadır.  Mahallede 

yaşayan yaşça daha küçük olan genç kadınlar ise asgari ücretin oldukça altında bir ücrette 

satış temsilciliği yapmaktadırlar. 

Eğitim almak, okumak ise mahallede yaşayan büyük bir çoğunluk için masraflı 

olarak görülmektedir. Mahallede yaşayan gençler, maddi nedenlerden dolayı eğitime 

devam edememekte veya başarısızlık nedeniyle eğitimine ara vermek ya da eğitimlerini 

sonlandırmaktadırlar. Lise eğitimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan bazı gençler, 

eğitimlerine bir şekilde devam etmeye çalışmaktadırlar. Örgün öğretime devam 

edemeyen gençler için açık öğretim ise mahalle genelinde kabul görmüş ve genellikle 

tercih edilen bir yoldur. Özellikle lise eğitimine bu şekilde devam edilmekte ve üniversite 

okumak mahalledeki gençler için çok da tercih edilmemektedir. Mahalle genelinde örgün 

öğretimden daha çok açık liselerin tercih edildiği ya da başarısızlık nedeniyle gençlerin 

okuldan uzaklaştığı, maddi imkansızlıklardan dolayı çalışmak zorunda olan bazı 

gençlerin eğitime devam edemediği bilinmektedir9. 

Kent güvensizliğinin yanı sıra mahallede var olan bir diğer güvensizlik durumu 

ise ayakkabı hırsızlarıdır. Özellikle mahalledeki erkeklerin belirli marka ayakkabıları 

                                                                 
9 Bir internet kafeye Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) giriş belgesinin çıktısını almak için gittiğimde 

kafe sahibinin hem üniversite eğitimine hem de akademik kariyere ne kadar yabancı olduğu yaşadığım şu diyalogla 

göstermektedir: 

-Merhaba, sınav giriş belgesi çıkartacaktım? 

+Açık lise mi? T.C. numarası alayım. 

-Hayır, ALES. 

+ALES ne ya? 

-!?  
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giymek istediği ve bu markalara sahip olmanın bir prestij olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle mahallede yaşayan bazı arkadaş gruplarının içerisinde ayakkabı hırsızlığının bir 

meslek haline geldiğini, Adidas, New Balance gibi marka ayakkabıların apartmanlardan 

çalındığını ve bu ayakkabıların yaklaşık 20-30 TL gibi piyasanın çok altında bir fiyatla 

arkadaş ortamında satıldığı bilinmektedir. Kimi arkadaş grupları için ayakkabı hırsızlığı 

bir hobi anlayışı olarak anlatılmakta ve mahallede yaşayan erkeklerin heyecan yaşamak 

için hırsızlık yaptığı belirtilmektedir. Bu nedenle apartmanlarda daire kapılarının önünde 

kilitlenmiş bir ayakkabılık veya apartman girişinde “Güvenliğiniz için kapıyı kapatınız” 

gibi uyarı levhaları görmek mümkündür. Bunun dışında mahalledeki binaların oldukça 

eski olması ve otopark olmaması nedeniyle belirli sorunlar yaşandığı görülmüştür. 

Ayakkabı hırsızlığının yanı sıra otomobillerden silecek, lastik sibobu gibi yedek 

parçaların çalındığı ya da mahalle içerisinde görece daha pahalı araçlara zarar vermek de 

mahallenin gençleri tarafından bir hobi ya da heyecan arayışı olarak nitelendirilmektedir. 

Örneğin kendisi yurt dışında yaşayan ve mahallede yaşayan ailesini ziyarete gelen avukat 

bir kadının otomobili çizilmiş ve kısa bir süre sonra otomobilinin lastikleri indirilmiştir. 

Yaşanan bu olaya karşı ise araca sesli bir uyarı sistemi yaptırılmış ancak uyarı cümlesinin 

“Please, don’t touch!” olarak seçilmesi nedeniyle mahalleli tarafından ne söylendiği pek 

de anlaşılamamış ve bu çözüm bir işe yaramamıştır. 

Mahallede özellikle semt pazarının kurulduğu ve buna bağlı olarak 

süpermarketlerin indirim günleri olan pazartesi ve cuma günleri genç kadınların mahalle 

içi hareketliliğinin en çok artığı günlerdir. Her hafta pazartesi ve cuma günleri kurulan 

semt pazarı mahallede yaşayanların tüketimi alışkanlıklarını belirlemektedir. Örneğin, kış 

aylarında haftanın bu iki günü mahalle tamamen kızartılmış balık kokmaktadır. Gece 

saatlerinde otobüsle ya da minibüsle başka bir semtten mahalleye geldiğinizde sokaklara 

sinmiş balık kokusunu ve çöplerdeki balık artıklarını görmek mümkündür. Kuruyemiş, 

şekerleme, cips gibi paket ürünler ise pazarlarda farklı gram ve fiyat aralığında 

paketlenerek üzerinde herhangi bir marka yer almadan satılmaktadır. Aslında 

mahalledeki pazarın yanı sıra daha çok alt gelir grubunun tüketim alışkanlıklarına hitap 

eden BİM, A-101, ŞOK gibi marketler mahallelinin tüketiminde önemli bir yer 

tutmaktadır. Özellikle belirli günlerde getirilen ürünleri almak isteyen ve tükenme riskine 

karşı önlem alan mahalle sakinlerinin, sabah saatlerinde market önlerinde sıraya 
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girdiklerini görmek mümkündür. Mahalledeki diğer marketlerde de daha çok beyaz 

yakalı tüketimi olan dondurulmuş ürünleri bulmak oldukça zordur. Özellikle mahallede 

yer alan bazı hipermarketlerde kırmızı ete göre oldukça uygun olan tavuk kıyması 

satılmaktadır. Belirli marka yiyecek ve içecekler ise mahalledeki marketlerde ya 

bulunmamakta ya da belirli sayıda getirilmektedir. Mahalledeki spor salonunda vakit 

geçiren kadınlardan biri, kilo vermek için “light yoğurt” yemek istediğini ancak 

marketlerde bulamadığını ve bu nedenle “light süt” alıp yoğurt mayaladığını ve kendi 

yoğurdunu kendi yaptığını anlatmıştır. Genç kadınlar, yiyecek-içecek tüketimlerinin yanı 

sıra giyim ya da takı gibi aksesuar ihtiyaçlarını da daha çok pazarlardan 

karşılamaktadırlar. Gündelik hayatta ya da düğünlerde altın takı takmak isteyen ancak 

maddi olarak bunu karşılayamayan kadınlar, mahalle pazarında satılan sahte altınlardan 

almakta ve bunları gündelik hayatlarında ya da özel günlerde kullanmaktadırlar. Ayrıca 

bu sahte altınları satan satıcılar, kadınların aldıkları altını hiçbir şekilde suya 

değdirmemeleri gerektiğini, suya maruz kalırsa hemen kararabileceğini ve diğer 

insanların altınların sahte olduğunu anlayabileceği uyarısında bulunmaktadır. 

Pazar ve marketlerin dışında mahalle içi hareketliğin artmasındaki bir diğer 

etken de mahallede bulunan gençlik merkezi ve spor salonudur. Belediyeye ait olan 

gençlik merkezi, ders çalışmak ya da merkezde bulunan bilgisayarlardan yararlanmak 

isteyen gençlerin vakit geçirdiği bir yerdir. Özellikle geniş ailelere sahip olan genç 

kadınlar, evde ders çalışmaları veya vakit geçirmeleri için kendilerine ait odalarının 

olmadığını belirtmektedirler. Örneğin; yirmi yaşındaki üniversite öğrencisi Gül, kendine 

ait bir odasının olmadığını, bu nedenle mahalledeki gençlik merkezinde ders çalıştığını 

ve şehir dışında bir üniversiteye geçiş yapabilirse kendine ait bir odasının olabileceğini 

şöyle ifade etmektedir: 

“Kalabalık olduğumuz için benim odam; yemek yediğimiz, birlikte televizyon 

izlediğimiz, oturduğumuz yer, hepsi orası yani. Arkadaşlarım mesela odalarının 

fotoğraflarını atıyor, ben çok özeniyorum. Ben hiç öyle olamadım, o yüzden bir an önce 

şehir dışında olmak istiyorum.” (Gül, 20 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Kendisine ait bir odası olmayan Gül, ders çalışmak için mahallede bulunan 

gençlik merkezine gittiğini ve orada vakit geçirdiğini anlatmaktadır: 
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“İki senedir üniversite sınavına hazırlandığım için, işte karşımızda gençlik 

merkezi var, ders çalışmak için oraya gidiyordum daha çok. Şimdi de hafta sonları 

gidiyorum.” (Gül, 20 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Mahallede hareketliği sağlayan bir diğer mekân ise spor salonudur. Mahallede 

bulunan spor salonu ücretsiz olarak kadınların fitness, yüzme, yürüyüş, aletli jimnastik, 

pilates, zumba gibi sporları yapabilecekleri, farklı saat ve günde vakit geçirebilecekleri 

bir mekândır. Mahallede bulunan spor salonu ayrıca erkeklere ya da kadın-erkek karışık 

olarak spor yapabilecekleri saat ve günlerde de hizmet vermektedir. Ancak mahallede 

bulunan kadınların büyük çoğunluğu, kadınlara mahsus olan saat ve günleri tercih 

etmektedir. Sehlikoğlu, kadınların zaman geçirdiği spor salonlarına yönelik “Mahrem 

Alanda Fit Olmak: Kadınlara Mahsus Spor Salonları” adlı çalışmasında, iki ayrı gelir 

düzeyi ve sınıfsal tabakadan kadınlarla görüşebilmek için Hamza Yerlikaya ve Yeşilvadi 

adlı spor salonlarında saha araştıması yapmıştır. Sehkiloğlu çalışmasında, kadınların 

belirli saat ve günleri öncelikli olarak tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu saat ve günlerde 

kadınlara ait olan alanlara görevli olsa dahil erkeklerin girmesine izin verilmemektedir 

(Sehlikoğlu, 2014, s. 55-56). Ayrıca Hamidiye Mahallesi’ndeki spor salonuna 

gidildiğinde akşam saatlerinin kadınlar tarafından çok da tercih edilmediğini, kadınların 

özellikle sabah ve öğlen saatlerinde buraya spor yapmaya geldiklerini görülmektedir. 

Bunun da en önemli nedeni, kadınların geç saatte spor salonundan çıkıp eve yürümeyi 

güvenli bulmamaları ve akşam yemek yapmak, çocukları okuldan almak gibi işlerinin 

daha öncelikli olmasıdır. 

Mahalledeki sosyal tesisler ve mahalleye yakın olan Sadabat Parkı’nda bulunan 

kamelyalar ise doğum günü gibi özel günlerde bir mekân olarak kullanılmaktadır. Bu 

kamelyalar özel günlerin yanı sıra mahallede yaşayan kadınların toplanarak yemek 

yedikleri, sohbet ettikleri, eğlendikleri bir mekân halindedir. Ayrıca sosyal tesislerin 

bulunduğu yeşil alanda bulunan yürüme parkurlarının yanı sıra yerel yönetimlerin 

düzenlediği halka açık parklar, sabah saatlerinde ya da akşam hava kararmadan önce 

kadınların yürüyüş yaptıkları alanlardır. 

Sokaklar, caddeler, internet kafeleri, okullar, mağazalar, hipermarketler, parklar 

mahallenin tamamını çevreleyen mekânlardır. Ancak mahallede yaşanan olayların bu 
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mekânlarda görünürlüğü görece azdır. Daha çok sosyal medyada vakit geçiren gençler, 

kendi öznelliklerini sosyal medya üzerinden kurgulamaktadırlar. Mahallenin gençleri 

tarafından kurulan “Kağıthane Yarışıyor” Instagram hesabı oldukça aktif kullanılmakta 

ve mahallede yaşanan olaylarının yakından takip edildiği bir yer halini almaktadır. 

Instagram’daki bu hesapta; “Kankalar Yarışıyor”, “İtiraflar”, mahallede yaşayan ve vefat 

eden gençlerin bilgilerinin yer aldığı çeşitli bölümler bulunmaktadır. Örneğin mahallede 

motosiklet kazası sonucu ya da uyuşturucu kullanımı sonucu ölen gençlerin fotoğrafları 

paylaşılarak mahallelinin cenaze namazına toplanması sağlanmıştır. Ayrıca motosiklet 

kazasında ölen gençlerin fotoğraflarının yer aldığı birkaç afiş hazırlanmış ve mahallenin 

çeşitli yerlerine asılmıştır. Hatta yaşanılan bu kaza, mahallede motosikleti olan bazı 

gençlerin motosiklet kullanımını tehlikeli bulmalarına ve motosikletlerini satmalarına ve 

yerine Doğan ya da Şahin marka araçlar satın almalarına neden olmuştur. Instagram 

hesabındaki ‘Kankalar Yarışıyor’ bölümünde ise gençler en yakın arkadaşlarıyla olan 

fotoğraflarını bu hesaba göndermekte ve paylaşılan fotoğrafın altına yazılan yorumlarla 

kimin daha güzel ya da yakışıklı olduğu seçilmektedir. Bu bölümün dışında bir başka 

bölüm olan ‘İtiraflar’ bölümünde, gençler âşık oldukları kişiye buradan ulaşmaya 

çalışmakta ya da eski sevgililerine söylemek istediklerini söylemektedirler. Görüldüğü 

gibi mahallede var olan çeşitli kamusal alanların yanı sıra sosyal medya da gençlerin vakit 

geçirdiği ve sosyalleştiği bir mekân halini almaktadır. 
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3. EĞİTİM VE İŞ HAYATI: İMKÂN MI SINIRLILIK MI? 

Bu bölümde, çalışma kapsamında görüşülen genç kadınların lisede ya da 

üniversitede eğitim aldıklarında ne gibi deneyimler yaşadıklarına, eğitim sürecinde nasıl 

sınırlarla karşılaştıklarına, okul gibi bir kurumu nasıl deneyimlediklerine ve çeşitli 

sınırlamalara karşı genç kadınların geliştirdikleri stratejilere odaklanılacaktır. Bu 

bölümde öncelikle genç kadınların lise eğitimlerine mahalle sınırlarının içerisinde 

bulunan okullarda devam etmelerinde ailelerinin kararları ve sınıfsal aidiyetlerinin etkisi 

irdelenecektir. İkinci olarak, genç kadınların şehir dışına çıkmalarını engellemek için 

aileleri tarafından üniversite eğitimlerinin İstanbul’daki vakıf üniversiteleri üzerinden 

nasıl sınırlandırıldığına, buna bağlı olarak genç kadınların mahalleyi terk edemediklerine 

ve bu sınırlamalara karşı geliştirdikleri stratejilere değinilecektir. Son olarak, eğitimlerine 

devam edemeyen genç kadınların eğitim alamadıkları yani okula gidemedikleri için evin 

dışına çıkmalarının mümkün olmaması ve eğitim hayatlarına devam edememeleri 

nedeniyle, mekânsal hareketlilikleri kısıtlanan genç kadınların bu durum karşısında ne 

gibi stratejiler geliştirmek zorunda kaldıklarına değinilecektir.10 

3.1. MAHALLEDE KALANLAR 

Büşra’nın ailesi, 90’lı yıllarda memleketlerinden İstanbul’a göç etmiştir. Annesi 

daha ona hamileyken geldikleri bu şehirde dünyaya gelen Büşra, akrabalarının yaşadığı 

Kâğıthane’de bir mahallede büyür. Çocukken sokakta oynadığı oyunlar annesinin, ‘Kız 

                                                                 
10Lise eğitimine yaşanılan mahallenin sınırları içerisinde bulunan bir okulda devam edilmesi 2017 yılında TEOG 

sınavının kaldırılması ile gündeme gelmiş ve sınav sisteminde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Dönemim Milli Eğitim 

Bakanı İsmet Yılmaz yeni sınav sistemi hakkında açıklamada bulunmuştur: “Sınav 2018 Haziran ayının ilk haftası 

yapılacak. Ancak sınavla yerleştirme sadece belli okullara olacak. Diğer okullara yerleştirme Milli Eğitim Bakanı İsmet 

Yılmaz'ın açıklamalarına göre herkesin evine en yakın liseye gidilmesi şeklinde olacak.  Burada şu ayrıma dikkat 

edilmesi gerekiyor: Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri için adrese dayalı yerleştirme söz konusu 

olacak”. Yapılan bu yeni düzenleme gençlerin hangi lisede eğitim alacakları hakkında kendi kararlarının çok da 

önemsememekte ve adrese dayalı olarak alacakları lise eğitiminde kararı ailelerin vermesini öngörmektedir. Dönemin 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Eğitim 

bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, Anadolu lisesi de olsun, 

İmam Hatip Lisesi de olsun.” diyerek ifade etmektedir (https://www.aksam.com.tr/egitim/evime-en-yakin-lise-hangisi-

adrese-gore-lise-sorgulama-en-yakinokul-sorgulama/haber-685221, 2018). Çalışma kapsamında görüşülen genç 

kadınlar 15-24 yaş arasındadır. Bu nedenle genç kadınlar 2012 yılında geçilen on iki yıllık zorunlu (4+4+4) eğitim 

sisteminden etkilenmişler veya 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminde lise eğitimlerini tamamlamış ya da eğitimlerine 

devam etmektedirler. Dolayısıyla eski sisteme göre eğitim hayatını tamamlamış ya da devam eden genç kadınlar, 

mahalle içerisinde ve mahalle dışında bulunan bir lisede eğitim alabilmektedir. 
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dediğin o kadar saat dışarıda durmaz, eve gel!’ dediği cümlelerle bölünmüş ve yarım 

kalmış bütün oyunlarını hayal dünyasında tamamlamıştır. Onun sokakta oyun 

oynamasına izin verilmezken abisinin ve ikiz erkek kardeşinin neden istediği saatte eve 

gelebildiğini ve kimsenin onlara hiçbir şey sormamasına şaşırır. Okula gitmeye 

başladığında ise ailesi tarafından abisine ve ikiz erkek kardeşine emanet edilir. Erkek 

kardeşinin ve abisinin gözetiminde geçen çocukluk sonrası sıra liseye gelir. Ancak erkek 

kardeşi ve abisi başarılı olmadığı için liseye gidemeyecek ve babasının açtığı bir 

dükkânda çalışacaklardır. Ayrıca Büşra’nın ailesi, lise eğitiminin genç kadınların ‘ahlaki 

değerlerine’ zarar vereceğini düşünmektedir. Bu durumda, Büşra’nın ailesini ikna etmesi 

oldukça zordur ama Büşra eğitim almak istemekte ve bu isteğini gerçekleştirmenin bir 

yolunu bulması gerekmektedir. Karşı komşusu lise mezunu bir esnaftır ve Büşra kimseye 

görünmeden onun yanına gider, durumunu anlatır ve bu konuda komşusundan yardımın 

ister. Biraz zor olsa da ailesi bir şekilde ikna olur ve Büşra’nın mahalle dışında bir lisede 

eğitim almasına ailesi izin verir. Böylece erkek kardeşinin ve abisinin olmadığı bir yerde 

ilk kez tek başına var olabilecektir Büşra. Bu nedenle okula servisle gitmek gibi bir şartı 

olan ailesinin söylediklerini hemen kabul eder. Büşra liseye gidecek, mahallenin dışına 

çıkacak ve böylece mahallenin sınırlarını aşabilecektir. Her ne kadar okula servisle 

gidiyor olsa da yine de mahallenin dışında olduğu için kendini mutlu hisseder. Peki, ya 

sonrası diye düşünür bir yandan da. Ailesi lise okumasına bir şekilde ikna olmuştur ama 

üniversiteye aileden daha önce giden hiç kimse yoktur. Bu konuda ailesini ikna etmesi 

imkansızdır. Liseyi bitirmesiyle beraber artık evde annesine yardım eden, annesiyle 

birlikte markete, pazara gitmek gibi nedenlerin dışında sokağa çıkmayan ve bu 

mekânların dışında sosyalleşmeyen birine dönüşür. Büşra’nın babasının işleri zamanla 

kötü gitmeye ve ekonomik sıkıntı yaşamaya başlarlar. Büşra, babasının işlerinin kötü 

gitmesine bağlı olarak maddi gerekçeleri öne sürer ve çalışmak istediğini ailesine söyler. 

Büşra’nın babası, mahalle içinde olan küçük bir atölyede ve tanıdığı bir arkadaşının 

yanında olmak şartıyla çalışabileceğini söyler. Böylece Büşra evden dışarı çıkabilecek, 

belki uzayan mesai saatleri nedeniyle gece biraz daha geç bir saatte sokakta 

yürüyebilecektir. Bütün bu düşünceler eşliğinde babasının teklifini kabul eder ve böylece 

Büşra’nın mekânsal hareketliliği görece artmış olur. 
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İnsanların toplumda etkin bir rol alması, toplumla uyum içerinde yaşayabilmesi; 

haklarını bilmesi ve kullanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu haklardan biri olan eğitim 

hakkı, diğer hakların bilinmesi ve kullanılması açısından son derece önemlidir 

(Özaydınlık, 2014, s. 95).  Ancak eğitime ulaşmada ve yararlanmada görülen eşitsizlik 

nedeniyle özellikle kız çocukları haklarını kullanamamaktadırlar. Eğitim almak, 

kadınların kendi güçlerini ve kendilerini güçsüzleştiren mekanizmaları fark etmelerini ve 

bu mekanizmaları dönüştürebilmelerini sağlayan bir ortam oluşturur (Atlama ve Özsoy, 

2009, s. 76). Fakat eğitimde varolan cinsiyet eşitsizliği daha çok kadınları etkilemekte ve 

kadınlar bu eşitsizliği görünür şekilde yaşamaktadır. Başka bir ifadeyle kız çocuklarının 

okullaşma oranı erkek çocuklarının gerisinde olup okula başlayan kız çocukların da bir 

kısmı bitirmeden okuldan uzaklaşmak zorunda kalmaktadır (Yaşar, 2018, s. 58). Bu 

nedenle kadınlar eğitim fırsatlarından erkeklere oranla daha az yararlanmakta ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitim üzerinden devam etmektedir. Buna bağlı olarak 

eğitim alma hakkını kazanmanın önündeki en zorlu engellerden biri cinsiyet temelli 

ayrımdır (Atlama ve Özsoy, 2009, s. 63). 

Bazı aileler cinsiyetçi bir bakış açısıyla erkek çocuklarını kız çocuklarından daha 

üstün görmekte ve buna bağlı olarak erkek çocuklarının eğitim almasına izin verilirken 

kız çocuklarının eğitim alma hakkını farklı gerekçeler öne sürerek engellenmektedir. 

“Günümüzde eğitim eşitsizliğinin en önemli kaynağını ailenin sınıfsal konumu ve 

cinsiyet ayrımcılığı oluşturmakta ve sınıfsal ve cinsel eşitsizlik kızların eğitime erişimi 

konusunda birbirini beslemektedir. Ailenin yoksulluğu her iki cinsten çocukların 

okullaşmasının önündeki en önemli engel olmakla birlikte, kızlar bu sınıfsal ve yoksulluk 

dezavantajını çoğaltan cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle de eğitimden mahrum kalmaktadır. 

Dolayısıyla yoksulluk kız çocuklarının eğitiminde belirleyici bir yol oynamaktadır.” 

(Sayılan, 2012, s. 37).  Başka bir ifadeyle “cinsiyete dayalı eşitsizlik, kız ve erkek 

çocuklarının okullaşma oranlarını ve eğitim imkân ve fırsatlarını yakalama düzeyleri 

arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. Türk eğitim sisteminde cinsiyete dayalı 

eşitsizlik sorunu, eğitimin tüm kademelerinde varlığını göstermektedir. Bu nedenle 

sistemin geneli içinde en yaygın ve belirgin olarak görülen, sonuçları açısından da en 

etkili olan eşitsizlik türü olduğu söylenebilir.” (Maya, 2013, s. 71). TÜİK’in İstatistiklerle 

Kadın (2017) Araştırmasının sonuçlarına göre; Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha 
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yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki 

oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 olmuştur. Aynı 

araştırmada hanehalkı işgücü 2016 yılında, Türkiye’de 15 ve yukarı yaştaki istihdam 

edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %28 olmuştur. 

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde ise kadınların eğitim 

seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmüştür. Okuryazar olmayan 

kadınların işgücüne katılım oranı %15,2, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım 

oranı %27,2, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %33,6, mesleki veya teknik 

lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %41,4 iken yükseköğretim mezunu 

kadınların işgücüne katılım oranı %71,3 olmuştur (TÜİK, 2017). 

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 yılında yayımlanan İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almaktadır. İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi’nin 26. maddesi, öğrenim hakkını hüküm altına almıştır (Özaydınlık, 

2014, s. 96).   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 26. maddesinde “Her şahsın öğrenim hakkı 

vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlköğretim mecburidir. 

Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir” ifadesi yer almaktadır 

(https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html, 2018).“Bununla ilişkili olarak, 1996 

yılında yürütülen ‘Kızların Eğitimi Projesi’, 1997-1998 eğitim yılında uygulamaya konan 

sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması, son yıllarda yürütülen ‘Haydi 

Kızlar Okula!’, ‘Baba Beni Okula Gönder’, ‘Ana Kız Okuldayız’, ‘Kız Çocuklarının 

Okullaşması ve Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması’ gibi kampanyalar ile ‘Şartlı 

Nakit Transferi’ ve ‘Eğitime % 100 Destek’ programları, taşımalı eğitim ve yatılı bölge 

okulları uygulaması kızların okullaşması adına olumlu olarak değerlendirilebilecek 

gelişmelerdir” (Maya, 2013, s. 71). Bu projelerin yanı sıra kız çocuklarının eğitim 

hakkından yararlanabilmesi için zorunlu eğitim süresinin uzatılması gerektiği düşüncesi 

üzerinde konuşulan konulardandır. 2012-2013 öğretim yılından itibaren kesintisiz sekiz 

yıllık zorunlu eğitimin yerine kesintili on iki yıllık zorunlu eğitim (4+4+4) getirilmiştir. 

Bu yeni düzenleme bazı çevrelerde olumlu karşılanırken bazı çevrelerde kesintili bir 

eğitim sürecine geçilmesiyle beraber çocuk gelinlerin ve çalışan çocuk sayısının artma 

ihtimalinin olduğu düşünülmüş. Ayrıca bu yeni sistem, kız çocuklarının eğitim 
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sürecinden kopmalarına ve toplumsal eşitsizliği derinleştirmesini de beraberinde 

getireceği endişesi oluşturmuştur (Özaydınlık, 2014, s. 107).      

Kadınlar eğitim olanaklarından yararlanmasıyla birlikte fırsatları değerlendirme, 

geleneksel rollerle mücadele etme ve buna bağlı olarak hayatlarını değiştirme fırsatı 

yakalarlar. Eğitim bir yanıyla da istihdam olanaklarını geliştirmeyi sağlar ve çalışma 

koşullarının iyileştirmesi için önemli bir araç halini almaktadır (Keskin, 2018, s. 1). 

Yaman, “Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: İstanbul’da ‘Apaçi’ Altkültür 

Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma” adlı doktora tezinde, Esenler’de yaşayan gençlerle 

ve gençlerin hayatlarında önemli yerleri olan cami imamı, okullardaki rehberlik 

öğretmenleri, otobüs şoförleri, kafe sahipleri ve emniyet yetkilileri ile derinlemesine 

görüşmeler yapmıştır. Çalışmada görüşülen gençler genellikle eğitimlerine devam 

etmedikleri için imalat sanayi ve hizmet sektörünün alt birimlerinde yer alan konfeksiyon 

atölyelerinde ya da bölgeye yakın olan meyve ve sebze halinde çalışmaktadırlar. 

Yaman’ın çalışmada görüştüğü gençlerin çoğunluğunun eğitim süreçlerinin sıkıntılı 

geçtiğini ve lise düzeyinde yaşanan farklı sorunlar nedeniyle apaçi gençliğin eğitimine 

devam edemediği sonucuna ulaşılmıştır. Gençler özellikle lise birinci sınıftan sonra lise 

ikinci sınıfa geçememekte, sınıf tekrarı yapmakta veya bazı gençler okuldan 

ayrılmaktadırlar. Bir yandan da gençlerin eğitime devam etmeleri veya etmemelerini 

belirleyen iki önemli durum vardır. Öncelikle gençler, ailelerinin ağır şartlar altında 

çalışmalarından yola çıkarak en azından lise mezunu olunması gerektiğini 

düşünmektedirler. Bazı gençler ise okuldaki öğretmenleri tarafından 

desteklenmediklerini ve ‘serseri’ gözüyle bakıldıkları için eğitimlerini yarıda 

bırakmaktadırlar (Yaman, 2012). 

İstanbul ilçelerinin eğitim profillerini sosyolojik bir bakış açısıyla inceleyen Arlı 

ve Parin, İstanbul’da belirli eğitim profiline sahip olan insanların mekânsal olarak benzer 

semtlerde yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Örneğin; Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, 

Şişli, Üsküdar, Maltepe, Beylikdüzü gibi semtler yüksek öğrenim düzeyi olarak İstanbul 

ortalamasının üstündeyken Kağıthane, Esenler, Pendik gibi semtler ise Yüksek okul 

mezunları %3,8’dir (Arlı ve Parin, 2008, s. 510-515). Arlı ve Parin’in araştırmasında da 

görüldüğü gibi Kağıthane, düşük eğitim profiline sahip bireylerin yaşadığı bir ilçedir. 
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Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınların liseyi mahallede okumak 

istemeleri birbirine yakın anlatılarla desteklenmektedir. Mahalle içerisinde biri İmam 

Hatip, diğerimeslek lisesi olmak üzere iki ayrı lise bulunmaktadır. Gençler, mahallede 

bulunan meslek lisesinin ders çıkışlarına kiraladıkları veya sahibi oldukları Şahin ya da 

Doğan marka arabalarıyla gelmekte ve okuldan arkadaşlarının çıkmasını 

beklemektedirler. Bu gençler, genellikle lise birinci sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf 

tekrarı yapmış ve sınıf tekrarı sonrası okuldan atılmış olan eski öğrencilerdir. Bu gençlere 

okulun çıkış saatiyle birlikte okuldan ayrılan arkadaşları da eşlik etmekte ve gençler okul 

çıkışı artakalan vakitlerinin bir kısmını okul çevresinde sosyalleşerek geçirmektedir.  

Genç kadınlar anlatılarında mahallede bulunan meslek lisesinde eğitim alan öğrencilerin 

başarısız öğrenciler olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Bunun en önemli nedeni ailelerin, 

merkezi sınavlarda başarı elde edemeyen çocuklarını mahalle içerisinde yer alan meslek 

lisesinde eğitim almasını istemeleridir. Böylece gençler lise eğitimini tamamladıktan 

sonra üniversite eğitimine devam etmeden meslek sahibi olabilecek ve alt gelir grubundan 

olan aileler üniversite eğitimi için belirli bir harcama yapmak zorunda kalmayacaklardır. 

Ancak çok da başarılı olamayan bu gençlerin eğitim hayatları genellikle kısa süre sonra 

başarısızlık nedeniyle sonlanmaktadır. Başarısızlık nedeniyle eğitim hayatlarına devam 

edemeyen erkekler, mahallede bulunan kahvehanelerde çaycılık, taksicilik ya da mahalle 

dışında tekstil atölyelerinde yani daha çok hizmet sektöründe çalışmaya başlamaktadırlar. 

Eğitim hayatı yarıda kalmış bazı erkekler ise daha çok ayakkabı hırsızlığı gibi enformel 

yoldan para kazanmayı denemektedirler. Yapmış olduğum saha çalışması kapsamında 

görüştüğüm genç kadınlardan Emine, mahalledeki meslek lisesinde eğitim almış ve 

anlatısında hem okulun hem de mahallenin güvenli olmadığından bahsetmektedir: 

“(…) Serseriler var İdare’de zaten. Lise önlerine polisler sürekli kontrole 

geliyor, işte uyuşturucu için özellikle. Ortam problemi var. Bir lise çıkışına başka liseliler 

geliyor, yani böyle saçma sapan şeyler oluyor. Dikkatli olmak gerekiyor, yani kız olunca 

bir de mecburen dikkatli olmak gerekiyor. Biraz çekinmen gerekiyor. Rahat olsan laf 

oluyor. Evde otursan o da olmuyor. Öyle yani.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 
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Mahalledeki meslek lisesinde eğitim alan Emine, uyuşturucu madde 

kullanımının mahallede yaygın olduğunu ve okul çıkışlarının bu nedenle de ayrıca 

tehlikeli olduğunu ifade etmektedir: 

“(…) Şu an bir de bonzai tam bir illet yani. Ulaşımı da kolay. Bu yüzden 

tehlikeli.Yani şu an hiç madde kullanmaz dediğin insanlar bile madde kullanıyor.” 

(Emine, 23 yaşında, muhasebeci)   

Tüm bu olumsuzluklara rağmen özellikle lise eğitimine mahalle içerisinde bir 

okulda devam edilmesinin temel nedeni, ilkokul eğitimlerini başarılı bir şekilde 

tamamlamamış olan gençlerin merkezi sınavlarda da başarı elde edememelerinin yanı sıra 

aileler özellikle kız çocuklarını kendi kontrol alanlarının dışına çıkmasına izin 

vermemesidir. Yani mahalle içerisinde bir okulda eğitim alınması ev ve okul arasında 

belirli bir mesafenin olması ve bu mesafenin kontrol edilebilir olması aileler için 

önceliklidir. Başka bir deyişle genç kadınların hangi lisede eğitim alacaklarına kendileri 

değil, aileleri karar vermektedir. Genç kadınlar anlatılarında, hangi lisede eğitim 

alacaklarına karar vermelerinde mesafenin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Örneğin; 

görüşülen genç kadınlardan üniversite öğrencisi olan Sümeyye, mahallede bulunan İmam 

Hatip Lisesi’nde eğitim almasının nedenini şöyle ifade etmektedir: 

“Yakın diye mahallede okudum liseyi. Yani tanıdıklarımın hepsi burada. Zaten 

bizimkiler yakın diye o liseyi istiyorlardı. Ben önceden yani tercih falan yapmadan orası 

olsun yani yakın sonuçta dedim.” (Sümeyye, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Ayrıca mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi aileler için öncelik oluşturmakta 

ve bu lise mahallede bulunan meslek lisesi ile kıyaslandığında mâkul lise olarak 

görülmektedir. Hem dini eğitim verilmesi hem de kız erkek ayrı sınıf ve katlarda eğitim 

alınıyor olması nedeniyle aileler bu okulu öncelikli olarak tercih etmektedir.  İmam Hatip 

Liseleri’nde “öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrılmaları ve kız çocuklarının ayrı yerlerde 

tutulmaları okul kültürünün en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır” (Ayata ve 

Acar, 2012, s. 106). Bu nedenle mahallede bulunan liselerde eğitim alan genç kadınların 

anlatıları, bu noktada ortaklaşmaktadır. Örneğin; İlahiyat öğrencisi olan Filiz, mahallede 

bulunan İmam Hatip Lisesi’nde eğitim almıştır. Filiz, mahallede bulunan bir lisede eğitim 
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almasının nedeninin hem mesafe olarak yakın bir okulu tercih etmek istemesi hem de 

mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi’nin meslek lisesinden daha güvenli olduğunu 

düşünmesi nedeniyle mahalle sınırlarının dışına çıkmayı tercih etmediğini ifade 

etmektedir: 

“İlk önceliğim aslında mesafeydi. Bir de İmam Hatip olması. Mesela tercihte 

başka yerler de vardı ama ailem yakın olduğu için buranın olmasını istedi. Bir de İmam 

Hatip olduğu için.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Ayşe de diğer genç kadınlara benzer nedenlerden dolayı mahalledeki İmam 

Hatip Lisesi’nde eğitim almıştır. Ayşe’nin mahallede bulunan meslek lisesi yerine İmam 

Hatip Lisesine gitmesinin bir diğer nedeni ablasının da bu okulda eğitim almasıdır. Yani 

mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi Ayşe’nin ailesi için kızların eğitim alacağı mâkul 

okul niteliğindedir: 

“Ablam burada okuyordu işte ondan dolayı gittim. Bir de işte ablam burada 

okuyunca ben de orada okumak zorunda kaldım. Yani İmam Hatip sonuçta meslek 

lisesinden daha güvenlidir. Ondan meslek lisesi yerine İmam Hatip Lisesine gittim.” 

(Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Ailelerin okul üzerinden mekânsal olarak oluşturdukları sınırların yanı sıra 

sosyo-ekonomik farklılıklar da genç kadınların eğitimlerine mahalle dışında bir lisede 

devam etmelerini engellenmektedir. Aileler bu nedenleri öne sürerek genç kadınların 

mahalle içerisinde bir okulda eğitim almaları konusunda ikna etmeye çalışmaktadırlar. 

Mahalle içerisinde bir okula gidilmesine ikna olunmaması durumunda ise başka bir okula 

gidilmesine izin verilmeyeceği belirtilmekte ve aileler bu kararlarını genç kadınlara 

dayatmaktadırlar. Örneğin görüşülen genç kadınlardan Emine öncelikli olarak 

Ortaköy’de bir liseyi kazanmış ancak annesi sosyo-ekonomik olarak semti uygun 

bulmamış ve kendi deyimiyle “Orada zenginler var, kızım değişir” diye düşünmüştür. 

Emine bir başka tercihinde ise Okmeydanı’nda bir liseyi kazanmış ancak bu liseye 

gitmesine de babası izin vermemiştir. Bu nedenle Emine mahalledeki meslek lisesinde 

eğitim almak zorunda kalmıştır: 
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“Ben başka liseleri kazandım aslında; birini babam istemedi, birini annem. 

Ortaköy uzak diye yollamadılar. İkinci bir tercih yapmıştım ben, Sağlık Meslek Lisesi 

için… İlk tercihte Okmeydanı’nda bir lise kazandım. Ortaköy’e annem yollamadı, ‘Orada 

zenginler var, kızım değişir’ dedi. Annem oraya yollamayınca işte açıkta kaldım. Sonra 

mecburen mahallede yakın bir liseye gittim.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 

Şeyda da Emine’nin anlatısına benzer şekilde mahallede bulunan bir lisede 

eğitim almak istemediğini ancak babasının buna izin vermemesi nedeniyle mahallede 

bulunan İmam Hatip Lisesi’nde eğitim aldığını anlatmaktadır: 

“Ben Sağlık Lisesi’nde okumak istiyordum ama işte çok uzaktı. Babam çok 

kıskanç o yüzden o kadar uzağa göndermek istemedi beni. Sanırım tek kızı olduğum için. 

O yüzden en yakın bizim mahalledeki liseye gittim. Bir de babam İmam Hatip istiyordu 

işte meslek liselerinden daha iyi.” (Şeyda, 19 yaşında, lise öğrencisi) 

Genç kadınlardan Nurten ise mahallede eğitim alan diğer genç kadınların 

çoğunluğu gibi İmam Hatip Lisesi’nde eğitim almıştır. Nurten ilkokuldayken hep mahalle 

dışında bir lisede eğitim alacağının hayalini kurmuş fakat bu hayalini 

gerçekleştirememiştir. Bu hayalini lisedeyken gerçekleştiremeyen Nurten, üniversiteye 

okumak için şehir dışına gitmeyi hayal ettiğini yani eğitim hayatı üzerinde çizilen bu 

sınırı aşmak istediğini belirtmektedir:    

“Ben bu mahallede okula gitmek istemedim. Çünkü eğitiminin pek iyi 

olmayacağını düşündüm bir de yani çevreyi, ortamı, okula gitmeden biliyordum. 

Öğrenciler falan zaten belli iyi bir eğitim verilemezdi. Daha farklı bir yere gitmek 

isterdim. Tabii annemin de etkisi oldu. İşte kızsın, küçüksün öyle uzaklara gitme, dedi. 

İşte otobüsler, minibüsler falan uğraşma, dedi. Evin yanında hangisi varsa ona gönderdi 

ama isterdim başka bir yerde okumayı. Başka bir yere gitseydim mesela daha iyi 

arkadaşlarım olurdu. Sekizinci sınıfta mesela hep hayal kuruyorduk, uzak bir yerde liseye 

gitmek istiyorduk, hepimiz de vardı bu. Mesela üniversitede genelde aileler uzak şehre 

göndermek istemezler ama bence her çocuğun kendi ayaklarının üzerinde durması için 

şehir dışında okuması gerekiyor. O zorluğu görmeli, yani kızlar özellikle zorluğu görmeli, 

yaşamalı.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi) 
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Genç kadınların ilköğretim ve lise eğitimine mahalle içerisinde bir okulda devam 

etmelerinin temel nedeni, ailelerin özellikle kız çocuklarını kendi kontrol alanlarının 

dışına çıkmasına izin vermemesidir. Buna bağlı olarak genç kadınların eğitimlerine 

mahalledeki liselerde devam etmelerinin nedenlerinden biri eve olan yakınlıktır. Başka 

bir deyişle evin içerisinde var olan gözetim kamusal alanlarda da aileler tarafından devam 

ettirilmektedir. Bu nedenle aileler çocuklarının mahallede bulunan bir lisede eğitimlerine 

devam etmelerini istemektedirler. Bir diğer neden ise mahalle içerisinde yer alan İmam 

Hatip Lisesinin meslek lisesine göre daha güvenilir ve mâkul görülmesidir.   

Mahallede bulunan liselerde eğitimine devam eden görüşmecilerden Emine ve 

Derya dışındaki bütün genç kadınlar İmam Hatip Lisesi’nde eğitim almıştır. Çakır ve 

arkadaşlarının TESEV bünyesinde 2004 yılında yapmış oldukları “İmam Hatip Liseleri 

Efsaneleri ve Gerçekler” adlı  araştırmada, görüşülen öğrencilere eğitim almak için 

“neden iman hatip liselerini seçtikleri” sorulduğunda, çoğunluğu kendi isteğiyle geldiğini 

belirtirken, veliler pozitif eğitimlerin yanı sıra dini eğitimin de bu okullarda verildiği için 

çocuklarının bu okullarda eğitim almasını istediklerini ifade etmişlerdir (Çakır, Talu ve 

Bozan’ın TESEV için hazırladıkları rapor, 2004). Gerçekleştirilen saha çalışmasında; 

muhafazakâr, dindar ailelerin çocuklarının İmam Hatip Liseleri’nde eğitim almasını 

istemelerinin farklı bir gerekçesi daha vardır. Aileler, dini konularda kendilerini yeterli 

hissetmedikleri için çocuklarının bu liselerde eğitim almasını istemektedirler. Örneğin 

görüşmecilerden Şeyda, mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi’nde eğitim almış ve lise 

tercihlerini yaparken kendi istediği için değil babasının isteği olduğu için lise eğitimine 

mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi’nde devam etmiştir. Babası bu kararını Şeyda’ya, 

‘Dini konuları ben öğretemedim orada öğrenirsin’ diyerek açıklamıştır. Yani mahallede 

bulunan İmam Hatip Lisesi aileler tarafından dini eğitim alınabilecek mâkul lise olarak 

görülmekte ve görüşülen genç kadınların anlatılarında da genellikle İmam Hatip Lisesi, 

meslek lisesi ile kıyaslandığında öncelikli tercih halini almaktadır. Bu nedenlerden dolayı 

genç kadınların eğitim hayatları mahalle sınırları doğrultusunda aileleri tarafından kontrol 

edilmekte ve buna bağlı olarak genç kadınlar mahalle içerisinde bulunan liselerde eğitim 

almaktadır. 
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Lise eğitimin mahallede bulunan okullar üzerinden sınırlanmasıyla beraber genç 

kadınlar mahalle dışına çıkamamakta ve mahallede yaşamaya devam etmektedirler. 

Üniversite eğitimine gelindiğinde ise bu durumun benzer şekilde devam ettiğini 

görebiliriz. Görüşülen genç kadınların çoğunluğu İstanbul’da üniversite eğitimini 

tamamlamış ya da öğrenciliğine İstanbul’daki bir üniversitede devam etmektedir. Aileler, 

genç kadınların şehir dışında eğitim almasını istememekte ve bu nedenle genç kadınlar 

İstanbul’da bulunan vakıf üniversitelerinde eğitimi almaktadırlar. Üniversite sınavında 

aldıkları puanla İstanbul’da bir devlet üniversitesine yerleşemeyen genç kadınlar, şehir 

dışında bir üniversitede eğitim almak istediklerinde aileleri bu karara karşı çıkmaktadır. 

Bu nedenle görüşülen genç kadınların çoğunluğu, ailelerinin yönlendirmeleriyle 

İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde ücretli ya da yüzde elli burslu şekilde eğitim 

almaktadır. Bir vakıf üniversitesinde eğitim alan Gülay, aslında İstanbul’un dışına çıkmak 

ve şehir dışında bir üniversitede okumak istemiş ancak ailesi şehir dışında eğitim 

almasının daha masraflı olacağını öne sürerek Gülay’ın şehir dışına çıkmasını 

engellenmiştir. Bu nedenle Gülay, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde psikoloji 

okumaktadır: 

“Benim ailem biraz benim üzerime fazla düşüyor. Hani bir laf vardır neydi o işte 

fazla şey bir şey çıkartır diye. Harbiden çıkartıyorlar yani. Benim her şeyime karışıyorlar, 

ben dedim şehir dışında okumayı çok istiyorum ama ailem benden ayrılmak istemediği 

için işte yok İstanbul olsun falan dediler. Bir şekilde öderiz parayı falan dediler ama ben 

şehir dışında okumayı çok isterdim, yani ailemden uzakta kalmayı çok isterdim. Onlar 

beni bırakmadılar.” (Gülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Elif de Gülay gibi İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde eğitim almaktadır. Elif’in 

ailesi maddi gerekçeleri öne sürerek Elif’in şehir dışında okumasını engellemişlerdir: 

“Okuduğum bölümün puanları yüksek olduğu için her yerde tutmuyordu işte 

sadece Doğu’da tutuyordu. Oraya da ailem göndermek istemedi. İşte zaten oraya gitsen 

de aynı para tutacak falan dediler. En azından burada kal dediler. Ben de zaten burada 

okumak istiyordum, kaldım ben de burada. 

-Gerçekten maddiyat mıydı sence neden? 
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Yani işte ne kadar aynı tutacak deseler bile özel üniversitenin parası daha fazla. 

Şehir dışında devlet yurdunda kalsaydım daha ucuz olabilirdi. Özel yurtta kalsam aynı 

olurdu belki. Biraz daha evde kalayım diye yaptılar. Galiba o yüzden göndermek 

istemediler. Ben de zaten İstanbul’a alıştığım için istemedim yani gitmek. Büyükşehirler 

belki ama küçük böyle köy gibi yerlere gitmek istemezdim.” (Elif, 21 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

 Aysel de İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde eğitim almıştır. Aysel’in ailesi, 

mahallede bulunan liseleri güvenli bulmadığı için Aysel’in mahalle dışında lise 

okumasına izin vermiş fakat üniversiteyi İstanbul dışında okumasını maddi gerekçeler 

öne sürerek istememişlerdir. Başka bir deyişle aileler genç kadınların mekânsal 

hareketliliklerini maddi gerekçeler öne sürerek kısıtlamaktadırlar: 

“Ailem lise için dışarı gitmemi destekledi. Üniversitede, mesela, işte ben meslek 

lisesi mezunuyum. Benim gireceğim puan türünden dört üniversitede vardı. Burdur’da 

vardı ama tabii göndermediler. Olmaz, etmez dediler. İşte bir hesap çıkarttılar bana yok 

işte şehir dışı daha masraflı falan. Ben de İstanbul’da bir vakıf üniversitesine gittim. 

-Gerçekten maddiyat mıydı sence neden? 

Yani aslında göndermek istemediklerinden. İşte dizimizin dibinde olsun falan 

diye düşünüyorlardı. Ben de pek istemedim psikolojik olarak zor gelirdi bana da diye 

düşünüyorum.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Şükran da vakıf üniversitesinde eğitim almakta olduğunu, ailesi istediği için 

İstanbul’da okuduğunu ve yeniden tercih yapma hakkı olsaydı şehir dışında bir 

üniversitede eğitim almayı tercih edeceğini anlatmaktadır: 

“Ben eve bağlı biriyim. Hatta fazla bağlıydım, o yüzden İstanbul’da okudum. Şu 

an ama keşke diyorum, yani şehir dışında okusaydım. O dönem belki kendi kararıma bağlı 

olsaydı tercih edebilirdim. Aile yapımız biraz daha nasıl diyeyim işte korumacı. Babam 

izin vermezdi yani.” (Şükran, 24 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Maddi gerekçeler öne sürülerek çizilen bu sınırlara karşı ise genç kadınlar 

üniversitenin ilk yıllarında not ortalamalarını yüksek tutmak gibi bir strateji 
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geliştirmektedirler. Böylece genç kadınlar elde ettikleri yüksek not ortalamasıyla İstanbul 

dışında bir üniversiteye geçiş yapabilecek ve bu durum mahallenin dışına çıkmalarını, 

farklı bir şehirde eğitim alabilmelerini meşrulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle genç 

kadınlar eğitimlerinin ilk yıllarında ailelerini şehir dışında bir üniversitede okumak 

konusunda ikna edemeseler de ilerleyen yıllarda bunu gerçekleştirebileceklerine 

inanmakta ve şehir dışında üniversite okumanın hayalini kurmaktadırlar. Görüşülen genç 

kadınlar, bir yandan da İstanbul gibi büyük bir metropolün fırsatlarından, olanaklarından 

yararlanmak yerine farklı şehirlerde yaşamak istediklerini ve böylece daha huzurlu 

olacaklarını ifade etmektedirler: 

“Ben aslında aileden sıkıntı çektiğim için şehir dışına gitmeyi daha çok 

istiyordum. En azından rahatlarım diye. İstanbul’da okumak güzel evet ama ben yine de 

şehir dışında olmak isterdim. Aile içinde işte sorunlar var. Yani ciddi sorunlar, aşılmıyor, 

biz aşamıyoruz onları. Ben de içine kapılıyorum, o yüzden gitmek isterdim. İşte belki 

ortalamamı yükseltebilirsem gideceğim.” (Gül, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlar anlatılarında, lise eğitimin yanı sıra üniversite 

eğitiminde de toplumsal cinsiyet ve aile bireylerinin kararlarıyla gündelik hayatlarının 

sosyo- mekânsal olarak sınırlandığı görülmektedir. Genç kadınlar, şehir dışında bir 

üniversite okumak istemelerine rağmen ailelerin buna izin vermediğini, maddi 

gerekçeleri öne sürerek İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde eğitim aldıklarını ifade 

etmektedirler. Başka bir deyişle vakıf üniversiteleri, kızlarını kendi kontrol alanında 

tutmak isteyen ve bir yandan da eğitim almalarını isteyen ailelerin çıkış noktası haline 

gelmiştir. Böylece şehir içerisinde eve kaçta gelindiği, kimlerle vakit geçirildiği takip 

edilebilmekte ve lise eğitimine devam edilmesiyle başlayan gözetleme hali üniversite 

eğitimiyle devam etmektedir. Yani aileler, genç kadınların kentin dışına çıkmalarını 

engellemek için farklı gerekçelerle vakıf üniversitelerinde eğitim alınmasını zorunlu 

tutmakta ve bu durum kent içerisinde sınırların yeniden çizilmesine neden olmaktadır. 

3.2. EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYENLER 

Bu bölümde, çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen ve bu nedenle 

mahalle sınırlarının dışına çıkmayan genç kadınların anlatılarına yer verilecektir. Genç 
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kadınların okuldan ayrılma veya eğitime devam etmemeleri ile ilgili iki ana durum söz 

konusudur. Bunlardan ilki genç kadınların ekonomik gerekçelerle okuldan ayrılmaları ve 

bir işte çalışmaya başlamasıdır. Bu durum genellikle lise eğitimi sırasında görülmektedir. 

Aslında genç kadınların yıl içerisinde mahalle sınırlarının dışına çıkmadan özellikle okul 

çıkışlarında yarı zamanlı olarak tezgahtarlık yaptığını ve kimi zaman geçici olarak 

başlayan bu çalışma hayatının okuldan ayrılarak tam zamanlı bir işe dönüştüğünü 

görmekteyiz. Ayrıca mahallede bulunan marketler, genç kadınların aileleri tarafından 

çalışmalarına izin verilen mekânlardır. İş yerlerinin aileler tarafından kontrol edilebilir, 

gün içerisinde gözlemlenebilir olması bunun başlıca nedenidir. Bu nedenle genç kadınlar 

arasında evlenene kadar devam edilen kasiyerlik mesleğinin yanı sıra; satış temsilciliği, 

tezgahtarlık veya mahalle içerisinde bulunan konfeksiyon türü işlerin özellikle aileler 

tarafından tercih edildiği söylenebilir. Aslında geçici olarak başlayan bu işler zamanla 

genç kadınların evden çıkma nedenlerine dönüşmekte fakat genellikle çeyiz parası 

biriktirmek için devam edilen çalışma hayatı, evlenme ile birlikte yeniden bir eve dönüş 

şeklinde ilerlemektedir. Böylece kısa süreliğine kamusal alanda var olan genç kadınlar, 

hayatlarının geri kalan kısımlarını daha çok evlerinde devam ettirmektedirler. 

Asuman lise eğitimine birinci sınıftan sonra ara vermek zorunda kalmış ve 

mahallede bir tuhafiyede çalışmaya başlamıştır. On altı yaşında ve beş kardeşi olan 

Asuman ile bir ön görüşme yapılmış ve bu görüşmede “Neden eğitimine devam 

etmiyorsun?” sorusu sorulmuştur. Asuman, kardeşlerinin çok başarılı olduğunu ve ileride 

iyi bir eğitim almalarını istediği için kendi eğitimine ara verdiğinden bahsetmiştir. Ayrıca 

Asuman, evlerinin kira olduğunu ve kendi kazandığı parayla ancak mutfak masraflarının 

karşılandığını, annesinin rahatsız olması ve diğer kardeşlerinin küçük olması nedeniyle 

ailede çalışma hayatı içerisinde yalnız kendisinin ve babasının olduğunu anlatmaktadır. 

Görüldüğü gibi maddi imkansızlıklar, fırsat eşitsizliği veya toplumsal cinsiyete dayalı 

eşitsizlikler nedeniyle gençler eğitimlerine ara vermek zorunda kalmaktadırlar. Ailenin 

yoksul olması ve sahip olunan çocukların tamamının eğitimini karşılayabilecek maddi 

imkana sahip olunmaması nedeniyle evin ilk çocuğu eğitimini yarıda bırakmaktadır. Ve 

böylece çoğunlukla kayıt dışı sektörlerde çalışan gençler çok erken yaşlarda piyasanın 

ağır koşullarıyla tanışmaktadır (Uyan-Semerci, 2012, s. 405-407). Evin ilk çocuğu olan 
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Asuman da on beş yaşından beri mahallede bulunan tuhafiyede asgari ücretin de altında 

bir maaşla haftanın altı günü yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. 

Maddi gerekçeler nedeniyle engellenen eğitim hayatı bir yandan da kadınların 

kent içi hareketliliğini sınırlamaktadır. Genç kadınlar var olan bu sınırlara karşı ise farklı 

gerekçeler öne sürerek iş hayatında yer almak istediklerini ailelerine belirtirler. Genç 

kadınlar özellikle maddi gerekçeleri öne sürerek çalışma hayatında yer alma konusunda 

ailelerini ikna etmeye çalışırlar. Ancak aileler bu konuda ikna olmuş olsalar bile nerede 

ve kimlerle çalışılacağına kendileri karar verirler ve isteklerini genç kadınlara dayatırlar. 

Evin dışına çıkmayı meşrulaştıracak tek yolun bir işte çalışmak olduğunu bilen genç 

kadınlar, bu durumu kabullenmek zorunda kalırlar. Mahalle içerisinde bir iş yerinde 

çalışılması üzerine kurgulanan iş hayatı, sınırları yeniden çizer. Mahalledeki bir 

tuhafiyede çalışan Asuman, çalıştığı işi babasının bulduğunu, kendisinin bu konuda çok 

da söz sahibi olmadığını ifade etmiştir: 

“Babam buldu işi. Madem çalışacaksın o zaman benim bakmam lazım, dedi. 

Zaten tanıdıktı, babamın arkadaşı. Annem de onay verince girdim. Bir şey demediler. 

Zaten çalışmak istedim, fark etmez nasıl bir iş olduğu.” (Asuman, 15 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor). 

Asuman çalışacağı iş yerini seçmesinde mekânsal yakınlığın önemli olduğunu 

ve ev-iş yeri arasındaki mesafenin biliniyor olmasının ailesi için de öncelikli neden 

olduğunu ifade etmiştir. Babasının arkadaşının iş yerinde çalışan Asuman, çalıştığı işi 

zamanla benimsemiş ve mahallede bir yerde çalışmayı hem daha güvenli bulduğunu hem 

de gelen müşterileri kendisiyle özdeşleştirebilmesi nedeniyle çalıştığı işten memnun 

olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle Kağıthane’de alt-orta sınıf bir mahallede yaşayan 

Asuman, kendi sınıfsal aidiyetinin dışına çıkmak istemediğini ve sosyo-ekonomik olarak 

kendisinden farklı olan müşterileri ile arasında samimiyet oluşamayacağını 

anlatmaktadır: 

“Hem evime yakın olsun hem de eve kaç saatte gideceğimi bileyim diyorum. 

Zaten ailem önce araştırdı, nasıl bir işe gireceğime onlar karar verdi. Alışveriş 

merkezinde de çalışabilirdim mesela bayan eleman falan da arıyorlar ama giriş çıkış 
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saatleri belli değil. Karışık yani. Bilindik yer, tanıdık yer olsun ki daha samimi olur. Hem 

mahalle ortamı böyle mahalledekilerle kanki gibiyiz. Yani böyle teyze falan demeden çok 

iyi anlaşıyoruz. Yani başka yerde çalışsam böyle zengin, ukala, yüzsüz müşteriler gelecek. 

Ben öyle insanlarla konuşmayı sevmiyorum. Böyle daha samimi ortamları seviyorum. Az 

para da alsam samimi müşteriler olsun bana yeter. Yani böyle bu ne, bu dükkânı 

beğenmedim falan o tarz şeyleri sevmiyorum.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor) 

Hatice’nin anlatıları da mahallede bir işte çalışmasında ailesinin ne kadar etkili 

olduğunun göstergesidir. Hatice, mahallede bir konfeksiyon atölyesi olan komşusunun iş 

yerinde çalışmaktadır. Lise eğitimi sonrası üniversiteye devam edemeyen Hatice, lisede 

eğitim alırken ise okul çıkışlarında satış temsilcisi olarak çalışmış ve lise eğitimini 

tamamlamasıyla birlikte mahallede bulunan konfeksiyon atölyesinde çalışmaya 

başlamıştır: 

“(…) Bundan önce de satış temsilciliği yapmıştım. Şimdi çalıştığım yerdeki 

patronlarımı tanıyorum. Bizim karşı apartmanda oturuyorlar, bana daha önceden de gel 

çalış falan diyorlardı. Okul olduğu için gitmemiştim. Bu yıl tercih yapmadığım için 

çalışmaya gittim yanlarına. Gittiğim günün ikinci ya da üçüncü günü artık kalmaya karar 

verdim.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

Maddi gerekçelerin dışında okuldan ayrılmanın ya da eğitime devam 

edilmemesinin bir diğer nedeni özellikle üniversite eğitiminin genç kadınlar için uygun 

görülmemesidir. Yani eğitime bu şekilde devam edilirse genç kadınların ahlaki 

değerlerine zarar vereceği düşünülmektedir. Atalay’ın 1979 yılında Erzurum’un 

Büyükgeçit Köyü’nde yapmış olduğu çalışmasında özellikle köyde yaşayan yaşlıların ve 

babaların kız çocuklarının eğitim almasını uygun görmedikleri ve bu konuda ‘namus’ 

kavramına yapmış oldukları vurgu öne çıkmaktadır. Atalay, “Kız evindedir, erindedir” 

alıntısıyla köydeki erkeklerin kız çocuklarının eğitimine önemli bir engel 

oluşturduklarına vurgu yapmıştır (Atalay, 1979, s. 41). Görüşülen genç kadınlardan on 

dokuz yaşında olan Hatice, aslında üniversite okumak istemekte ancak babasının bu 

eğitimi uygun görmemesi nedeniyle mahallede bulunan ve babasını arkadaşına ait olan 

konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır: 
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“(..) Okula karşı soğukluğum var, insanlarla uğraşmayı sevmiyorum. Geçen 

sene üniversite sınavında iyi sayılabilecek bir puan yaptım. Arkadaşlarım da bilir, 

neredeyse hiç çalışmadım. Test kitapları olduğu gibi duruyor, en fazla her konudan bir 

test çözmüşümdür. Buna rağmen ben bir puan yaptım. Şunu biliyordum, babamın bir şey 

yapıp beni o yıl evde bırakacağını biliyordum. Ama dedim belki giderim. Onun haricinde 

hemşirelik istedim işte hemşirelik olmaz dedi. İç mimarlık dedim, olmaz dedi. Yani ben 

ne söylediysem bir engel çıkardı. O engel çıkardıkça ben okuldan uzaklaşmaya başladım. 

Yani öyle bir şey de var. Ben İstanbul’da bir üniversite istiyorum. Yok, bu üniversite 

olmaz diyor. Başka bir yer diyorum, yok olmaz falan diyor. Artık o öyle olunca işte ben 

de bir yıl en azından bekleyeyim dedim bakalım belki seneye ikna ederim. Evde kalınca 

işte yirmi dört saat sonuçta yapılacaklar belli. Ya sosyal medya manyağı olacağım ya da 

dizi manyağı olacağım ya da ister istemez evde olduğum için bizimkilerle kavga 

edeceğim. Ben de dedim işte en iyisi iş hayatına atılayım. Çalışmaya karar verdim, kafam 

oldukça rahat. Ben babamda şunu gördüm bir de bir pişmanlık var. Benim abim işte bu 

sene İstanbul Üniversite’sini kazandı. İşte böyle bir mutluluk geldi eve. Öyle olunca ben 

de ona bakıp kaldım. Babamda bu yüzden bence kendini suçlu hissediyor. Beni okuldan 

soğuttuğunun farkında. O yüzden bir pişmanlık yaşadı. 

-Baban neden okumanı istemiyor? 

İlk konuştuğumuzda işte ben şehir dışı istiyorum diye istemedi. Ben şuna 

bağlıyorum, babamın dört oğlu var, yani ben tek kızıyım. İşte kız olduğum için göndermek 

istemiyor. Bütün çevrem aynısını söylüyor. Şu an ama babama suçlama yapıyor muyum? 

Hayır, yapmıyorum çünkü babam benden daha büyük, daha çok tecrübeye sahip. Bekle 

dediyse bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Ben, senin yüzünden oldu falan demiyorum 

tabii. Kötü olduklarını düşünmüyorum. Bu bana babamın bir yoluydu. Yani babam 

okumama engel olmasaydı belki çalışmayacaktım ve dışarıdaki hayatı hiçbir zaman 

öğrenemeyecektim. Beni genellikle kısıtlayamıyorlar mesela. Bende mesela korku yoktur 

ama saygım vardır. Bir şeyi yapma dedilerse onu yapmam ama bu korkudan dolayı değil, 

saygıdan dolayı.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

Hatice’nin bu anlatısı da göstermektedir ki aslında lise eğitimine mahalledeki 

okullarda bir şekilde devam eden genç kadınlar, üniversite eğitimi için ailelerini ikna 
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etmek zorunda kalmaktadırlar. Bazen uzun süren ikna süreci olumlu sonuçlanmakta 

bazen ise genç kadınlar eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Eğitim 

hayatına devam edilmesine izin verilmeyen genç kadınlar, ailelerinin öne sürdüğü şartları 

kabul ederek çalışma hayatında yer almaktadırlar. Genç kadınlar okul ile sağladıkları kent 

içi hareketliliklerini, her ne kadar mahalle içerisinde kısıtlı bir hareketlilik sağlasa da iş 

hayatı üzerinden devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Genç kadınlar; yoğun tempolu 

çalışma hayatını, uzayan mesai saatlerini, biraz daha geç bir saatte sokakta yürüyebilmek 

ya da eve giriş ve çıkış saatini esnetebilmek için kabul etmektedirler. Görüşülen genç 

kadınlardan Hatice, mahallede bulunan ve babasının arkadaşı tarafından işletilen tekstil 

atölyesinde yoğun bir tempoyla çalışmaktadır ve çalışma hayatında yer aldığı için eve 

biraz daha geç bir saatte gelebildiğini anlatmaktadır: 

“Akşam saat ondan sonrası için izin alıyorum, ama onun dışında almıyorum. 

Çalıştığım için saat ona kadar sınırım var. Çalışmasam o da olmaz” (Hatice, 18 yaşında, 

tekstil işçisi) 

Büşra’nın ailesi de eğitim hayatının genç kadınların “ahlaki değerlerine” zarar 

vereceğini düşünmektedir. Büşra’nın babası, abisi ve erkek kardeşi, Büşra’nın lise 

okumasını engeller. Büşra lise mezunu olan komşusu sayesinde babasını ikna etmeyi 

başarır ve liseye gider. Lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan Büşra, liseye 

başlarken ailesinden görmediği desteği eğitimine devam ederken de görmemiştir. Yani 

Büşra’nın eğitim alması ailesi için herhangi bir şey ifade etmemektedir: 

“Okurken anladım ki onlar için hiçbir önemim yok. Yani okusam ne olur, 

okumasam ne olur. Okutmak istemediler sonuçta. Yani derslerim iyiydi, takdir falan 

alırdım hiç ilgilenmezlerdi. Ama ben hep en azından lise mezunu olayım dedim. Yani 

bilmek kötü değil ki. Okuyacaksın yani. Bir diplomam olsun dedim.” (Büşra, 24 yaşında, 

çalışmıyor) 

Lüküslü ve Çelik, “Sessiz ve görünmez, ‘genç’ ve ‘kadın’: Ev kızı” adlı 

çalışmalarında, Ankara ve İstanbul’da toplam otuz genç kadınla derinlemesine mülakat 

yapmışlardır. Çalışmada, ev kızı kimdir, nasıl yaşar, gündelik hayatı nasıldır gibi sorular 

eşliğinde ev kızlarını anlama ve görünür kılmaya çalışılmıştır. Çalışmada görüşülen ev 
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kızlarından bazıları, hayatlarının bir döneminde iş hayatında yer almış ve deneyim 

kazanmışlardır. Ancak genç kadınların kısa süreli bu deneyimi; kısıtlı eğitimleri, ağır 

şartlarda çalışmak zorunda kalmaları nedeniyle bir süre sonra işten ayrıldıklarını ve ev 

kızı olarak hayatlarına devam ettiklerini göstermektedir (Lüküslü ve Çelik, 2008, s. 110).  

Bu bölümde, genç kadınların okul gibi bir kurumu deneyimlerken toplumsal 

cinsiyet ve aile bireylerinin kararlarıyla sınırlandırma çabalarına ve bu sınırlara karşı genç 

kadınların geliştirdikleri stratejilere odaklanılmıştır. Genç kadınlar hem lise hem 

üniversite eğitimlerine nerede devam edecekleri konusunda sınırlanmaktadırlar. Bu sınıra 

karşı ise genç kadınlar, not ortalamalarını yükselterek İstanbul dışında bir üniversitede 

eğitim hayatlarına devam etme hayalini kurmaktadırlar. Görüşülen bazı genç kadınlar ise 

aileleri tarafından eğitim alınmalarına izin verilmemiştir. Bu nedenle genç kadınlar 

ailelerin maddi durumlarını öne sürerek çalışma hayatında yer almak isterler. Her ne 

kadar mahallede bulunan, aile bireylerinin onayladığı bir işte çalışılacak olsa da bu durum 

genç kadınların mekânsal hareketliliklerini göreceli olarak artırmaktadır. Dolayısıyla 

genç kadınlar yoğun mesai saatlerini kabul etmekte ve kendilerinden yaşça büyük 

işverenlerinin her dediğini işten atılmamak adına yapmaktadırlar. Örneğin; mahalledeki 

tekstil atölyesinde çalışan Hatice, cumartesi günü yarım gün çalışmaktadır. Bu nedenle 

Hatice ile haftalar öncesinden cumartesi günü görüşeceğimizi ve mülakatı 

gerçekleştireceğimizi konuşmamıza rağmen o hafta görüşmeyi sağlayamadık. Çünkü 

çalıştığı tekstil atölyesinde yetişmesi gereken işlerin tamamlanması için Hatice’nin 

mesaiye kalması istenmiştir. İşverenini bunu istemesinin en önemli nedeni, Hatice’nin 

bekar olması yani ailesel bir sorumluluğunun olmadığının düşünülmesidir. Bu duruma 

çok sinirlenen ve görüşme gününü bir hafta sonraya ertelemek zorunda kalan Hatice, her 

şeye rağmen bu işte çalışmaya devam etmektedir. Çünkü Hatice’nin ailesi eğitim almasını 

uygun görmemektedir. Dolayısıyla mahallede bulunan tekstil atölyesi Hatice’nin 

mekânsal hareketliliği meşrulaştırabilecek tek yerdir. Bu durumun farkında olan Hatice, 

yoğun mesai saatleri ve maruz kaldığı mobbinge rağmen çalışmaya devam etmekte ve 

kaldığı uzun mesailer sonrası gece biraz daha geç bir saatte sokakta yürüyebilmektedir.    
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3.3. MAHALLEDEN GİDENLER; SINIRLARI AŞMAK, KENTİN 

DIŞINA ÇIKMAK 

Lise eğitiminin mahalle içerisinde bir okulda, üniversite eğitimine ise 

İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde devam edilmesini belirleyen motivasyonların neler 

olduğu ve eğitim sürecine ara verilerek çalışma hayatına başlanmasının nedenleri bir 

önceki bölümde irdelenmiştir. Görüşülen genç kadınların bazıları ise bir şekilde ailesini 

ikna ederek mahalle dışında bir lisede eğitim almış\almakta ve bunun yanı sıra bazı genç 

kadınlar şehir dışında bir üniversite eğitimlerine devam etmektedirler. Bu bölümde, 

mahalle sınırlarının dışında bir lisede eğitimlerine devam eden genç kadınların 

anlatılarının yanı sıra ailelerini ikna ederek bir şekilde İstanbul’un dışında bir üniversite 

eğitimi alan kadınların anlatılarına da yer verilecektir. 

Mahalle içerisinde bulunan bir lisede eğitim alınmasıyla beraber genç kadınların 

hal ve davranışları aileleri başta olmak üzere mahallede yaşayan akrabaları ve komşuları 

tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim hayatları üzerinden kent içi hareketlilikleri 

gözetim altında olan genç kadınlar, lise eğitiminin mahalle dışında bir lisede devam 

etmelerinin yanı sıra üniversite eğitiminin şehir dışında bir üniversitede tamamlanmasıyla 

göreceli bir hareketlilik kazanmaktadırlar. Okul üzerinden çizilen bu sınırın farkında olan 

genç kadınlar, mahalle dışında bir okulda eğitim almak istemekte ve böylece sınırları 

aşabileceklerini düşünmektedirler. Bu nedenle genç kadınlar, mahalle dışına çıkma 

hayalini çok küçük yaşlarda kurmaktadırlar. Dolayısıyla genç kadınlar gündelik 

hayatlarında zamanlarının büyük çoğunluğunun geçtiği bu kurumun yani okulun kent içi 

hareketliliklerini arttıracak ve bu hareketliliği meşrulaştırabilecekleri bir yer olduğunun 

farkındadırlar: 

“Bizim sekizinci sınıfta hep bu mahallenin dışına çıkalım, kendimizi dışarı 

atalım, o mantık hepimizde fazlasıyla yani neredeyse bütün sınıfta vardı. Hani kendimizi 

biraz daha aşmak istiyorduk, sınırları falan yani. Artık büyüdük, liseye geçtik, liseli olduk 

diye düşünüyorduk. O yüzden Eyüp’te okumak istiyordum, daha samimi geliyordu bana. 

Gerçekten çok istiyordum, ilk tercihimdi, dört tercih yaptım tek o çıksın diye yani.” 

(Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi). 
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Görüşülen bazı genç kadınlar ise bir şekilde ailelerini ikna etmeyi başarmış ve 

mahalle dışında bir lisede eğitim almış ya da almaktadır. Fakat mahalle dışında bir okulda 

eğitim alınmasıyla sağlanan görece kent içi hareketlilik hali okula giderken aileler 

tarafından servislerin tercih edilmesiyle belirli bir rutin oluşturmakta ve genç kadınların 

mekânsal ve zamansal olarak gözetlenmelerini sağlamaktadır. Örneğin; Gül İstanbul’da 

bir vakıf üniversitesini kazandığında ailesi üniversiteye servis olup olmadığını 

araştırmıştır. Gül aynı evde yaşadıkları babaannesinin bu kontrolünden şöyle 

bahsetmektedir: 

(…) (babaannem) şu saatte gel falan diyor. İşte üniversiteyi kazanınca bile eve 

servis var mı diye sordu. Parayı ben veririm falan diyor. O derece yani.” (Gül, 18 

yaşında, üniversite öğrencisi) 

 En büyük hayali mahalle dışında bir lisede okumak olan Merve ise servis ile 

sağlanan bu kontrol alanın dışına çıkmayı geliştirdiği stratejiyle başarmıştır. Eyüp’teki 

bir lisede öğrenci olan Merve, cuma günleri öğleden sonraki derslere girmek yerine 

arkadaşlarıyla okul dışında vakit geçirmekte ve servisin kalkış saatinde tekrar okula 

gelmektedir: 

“Hayalim geçen seneye kadar Eyüp’e gitmek, yani bu mahallenin dışına 

çıkmaktı. İşte gezeceğim, tozacağım falan diyordum. Öyle bir hayalim vardı onu 

gerçekleştirdim zaten. Biraz tabii otobüs sorunu oluyor, saat dörtte çıkıyorum. Biz işte 

geç çıkma sorunu olduğu için zaten okuldan kaçıyoruz, camiden kaçıyoruz. Bizim okul 

camiyle yan yanalar mesela okulun konferans salonu camiyle yan yana. Biz mesela işte 

cuma günleri işte camiye geliyorlar ya, caminin açılıyor büyük kapısı falan. İşte cuma 

günleri kaçıyoruz, yarım gün yok yazılıyoruz. Caminin içinden geçerek kaçıyoruz. Saat 

bir gibi çıkıyoruz, okul çıkışına yaklaşık iki saat kalıyor. Biz de kaçıyoruz, işte okul 

çıkışına geri geliyoruz, servisle eve gidiyoruz.” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi).  

Görüşülen genç kadınların liseyi mahalle dışında okumak istemelerinin farklı 

motivasyonları vardır. Öncelikli neden mahalle dışında bir lisede eğitim alınmasıyla genç 

kadınların kendilerine göreceli bir hareket alanı oluşturmak istemeleridir. Genç kadınların 

mahalle dışında eğitim almak istemesinin bir diğer neden ise mahallenin sosyo-ekonomik 
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olarak yeterli bulunmaması ve başka bir semtte eğitim alarak ait olunan sınıfın dışına 

çıkılabileceğinin düşünülmesidir. Ayrıca mahalle dışında olmanın sağladığı bir diğer 

konfor ise eve geç kalınması halinde farklı bahaneler öne sürülebilmesidir. Örneğin 

görüşülen genç kadınlardan Tülay, lise eğitimine Maçka’da başlamış ve daha sonra 

Okmeydanı’nda bir lisede devam etmiştir. Tülay özellikle Maçka’da eğitim almaya 

başlamasıyla birlikte sosyo-ekonomik olarak kendi ait olduğu mahallenin dışında kendine 

başka bir hayat kurmuştur. Ayrıca mahallenin dışında bir lisede eğitim aldığı için eve geç 

kalmak istediğinde trafiği bahane edebilmekte ve kendine bir konfor alanı 

oluşturmaktadır: 

“Bu mahallede sonuçta bulunmak istemiyorsun. Farklı çevrem, arkadaşlarım 

olsun istedim. Yani daha çok gezip görebiliyorsun farklı bir yerde okuyunca. Semtinden 

farklı bir yerde oluyorsan daha iyi oluyor. Mesela ben lisenin ilk yıllında Maçka’daydım. 

İşte oradaki insanlara bakıyordum, sonra buraya gelince buradakiler nasıl böyle diye 

sorguluyordum. Sonraki yıl lise kontenjan falan sıkıntısı oldu, Okmeydanı’na geçtim ama 

orada da farklı insanlar vardı. Yani hep diyordum zaten buranın arkadaş çevresi kötü 

hem farklı bir yerlere gideyim diyordum. Uzak yer olursa daha çok vakit geçiririm, daha 

çok arkadaşlarımla takılabilirim. Trafik var derim, eve geç gelebilirim diye 

düşünüyordum. O daha çok etkili oldu.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Yumul, Kuştepe Gençliği ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitim alan gençleri 

karşılaştırdığı çalışmasında önemli çıkarımlarda bulunmuştur. Çalışmada, Kuştepeli 

gençler kendi bedenleri, duruşları, giyimleri, ekonomik durumlarını Bilgi 

Üniversitesi’nde okuyan gençlerle karşılaştırmakta ve aralarında dışarıdan da gayet 

anlaşılabilecek farkların olduğundan bahsetmektedir. Yani hem Kuştepeli hem de Bilgi 

Üniversitesi’nde eğitim alan gençler aynı yaşlarda olmalarına rağmen birbirlerinden 

farklı yaşantılara sahiptirler. Ayrıca Kuştepeli gençler Bilgi Üniversitesi öğrencilerini 

tanımlarken “havalı” sıfatını kullanmaktadırlar (Yumrul,2006, s. 244). Bu anlatıya benzer 

şekilde görüşmecilerden Fatma, mahallede eğitim almak istememiş ve ablasının da eğitim 

aldığı ve bu nedenle ailesi tarafından güvenilir kabul edilecek Sarıyer’de bir lisede eğitim 

almaya başlamıştır. Ancak Fatma burada eğitim alan arkadaşlarının sosyo-ekonomik 

olarak kendisine benzememesinden rahatsız olmakta ve kendi deyimiyle arkadaşlarını 
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“tiki” olarak adlandırmaktadır. Ayrıca Fatma her ne kadar kendi isteğiyle mahalle dışında 

bir lisede eğitim alıyor olsa da arkadaşlarıyla sosyo-ekonomik olarak benzer olmadığı 

için mahalleye yakın, Kağıthane’de bir liseye geçiş yapmak istediğini belirtmiştir. Başka 

bir ifadeyle genç kadınlar mahalle dışında bir lisede eğitim alma konusunda ailelerini ikna 

etmiş olsalar da sosyo-ekonomik olarak farklı bir semtte eğitim almaya başlamalarıyla 

sınıfsal aidiyetleri nedeniyle yeniden bir sınır çizilmiş olur. Bu nedenle genç kadınlar bir 

süre sonra yaşadıkları mahallede ya da yaşadıkları mahalleye sosyo-ekonomik olarak 

benzer olan mahallerde bulunan okullarda eğitim almak istemektedirler: 

“Ablam o okula gidiyordu… O zamanda şöyle bir şey vardı, gittiğim okulda 

geçen sene bayağı arkadaşlarımla problemlerim olmuştu. Bu yüzden buradan kurtulmak 

istedim. Tanıdık görmeyeceğim bir okula gitmek istiyordum. O yüzden Sarıyer’e kendim 

de gitmek istiyordum, ama sonradan çok pişman oldum. Çünkü yakın okul gibisi yokmuş 

onu anladım. Ve okuldan kavga etmediğim, aramda sorun olmayan arkadaşlarımla 

ilişkilerim çok güzelmiş onu anladım. Onlardan da kurtulmak istiyordum ama gittiğim 

okulda bu ortamı bulamadım. Orada (Sarıyer) daha çok bu hani tiki tarzı dediğimiz 

insanlar var. Zengin kesim olduğu için orası biraz öyle. Yani çok yapmacık, aşırı 

yapmacık. Orada İdare’den bir tane arkadaşım var, aynı okula gidiyoruz. Oradakiler 

benim tarzım değil, biz okulun koridorlarında bile şarkı söylerdik, halay falan çekerdik. 

Ama burası pek öyle değil, kafana göre insan bulamazsan yalnızlık çekersin, öyle bir okul 

yani bana göre. Ve alışamadım hala.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi). 

Mahallede bir aile apartmanında yaşayan ve mahalle genelinde akrabaları 

bulunan Kübra ise mahalle dışında bir lisede eğitim almaktadır. Ancak lise eğitiminin 

öncesinde mahalleden dışarı tek başına çıkmayan Kübra, Göktürk gibi sosyo-ekonomik 

olarak farklı bir semtte kendini pek huzurlu hissetmemekte ve mahallesine yakın bir 

lisede eğitim almak istediğini ifade etmektedir: 

“Ben zaten liseye Göktürk’te gitmek istemiyordum. Yani Kağıthane’de gitmek 

istiyordum ama orası tutmadı. Şimdi Göktürk’e ilk gittiğimde istemedim yani hem uzak 

hem tanımıyorum kimseyi. Yani hayatımda ilk defa Göktürk’e gitmişim. Hiç istemiyordum 

yani. Bir de mesela okulda akrabamız olmasını istemiyordum. Ondan mahallede gitmek 

istemedim. Zaten her gittiğim okulda bir akrabamız var. Tabii nakil almak istedim ama 



76 

 

annem bir akrabamız var orada o yüzden orada oku, dedi. Ben de mecburen Göktürk’e 

gidiyorum. Öyle yani.” (Kübra, 16 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınların mahalle dışında bir lisede eğitim almayı tercih 

etmesinde farklı motivasyonlar vardır. Özellikle aile kontrolünün dışına çıkmak, 

mahalledeki okullara sosyo-ekonomik olarak aidiyet duymamak gibi nedenler 

önceliklidir. Bu nedenlerin dışında mahalle içerisinde bulunan liselerin eğitim kalitesinin 

yeterli görülmemesi de mahalle dışında eğitim alınmak istenmesinin bir diğer nedendir. 

Görüşülen genç kadınlardan Aysel, mahalledeki okulların eğitim düzeylerinin yeterli 

olmadığını ve bu nedenle mahalle dışındaki okulları kendi deyimiyle ‘Kağıthane’den bir 

adım bile ilerisi daha kaliteli’ diyerek nitelemektedir: 

“Mahallemdeki okullar zaten kaliteli bir eğitim veremezdi. İşte burada olan 

okulların şanını biliyoruz zaten. O yüzden dedim ki mahallenin dışında olsun. 

Kağıthane’den bir adım bile ilerisi daha kaliteli geliyordu. Öyle gözüküyordu gözüme.” 

(Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Mahalle sınırlarının dışına çıkılmasıyla birlikte kendilerine göreceli bir 

hareketlilik sağlayan genç kadınlar, üniversite eğitiminde de bu hareketliliği devam 

ettirmeye çalışmaktadırlar. Görüşülen genç kadınların İstanbul dışında bir şehirde 

üniversite okumayı tercih etmelerinin öncelikli nedeni mahalle dışında bir lisede eğitim 

almak istemelerine benzer olarak ailelerinin kontrolünün dışına çıkmak istemeleridir. 

Ancak şehir dışında bir üniversitede eğitim alınmak istenildiğinde genç kadınların 

ailelerini bu duruma ikna etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle genç kadınlar geliştirmek 

zorunda kaldıkları stratejilerle ailelerine bu kararlarını açıklamaktadırlar. Genç kadınların 

bu konuda geliştirdikleri strateji, özellikle ailede üniversite eğitimini şehir dışında 

ailesinden uzak olarak almış olan akrabalarını sürece dahil etmek ve bu düşüncelerini 

ailelerine bu şekilde açıklamaktır. Örneğin; görüşmecilerden Ayşe, ablasının şehir 

dışında kuzenleriyle birlikte eğitim aldığını, bu durumun aile içinde bir kırılma 

oluşturduğunu ve bu sayede kendisinin de şehir dışında üniversite okuyabildiğinden 

bahsetmektedir:  
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“(…) İlk kim başlatırsa devamı geliyor. İşte ablam gidince bir güven oluştu. Ben 

de yaparım dedim, işte bir güven geldi yani. 

-Ailen de destekledi mi bunu? 

Ablamın iki arkadaşı var, işte annemler bilir, çok severler. İşte o arkadaşlarıyla 

gitti ablam üniversite okumaya Edirne’ye. Birinci sınıftan şu ana kadar aynı sınıftalar. 

Bunların üçü ayrılmazlar, yani işte küslükler olur ama ayrılmazlar. İşte biri kuzenim, biri 

Bayburtlu. Bunlar olduğu sürece annem güveniyor zaten yani gitmesine bir şey demediler 

o yüzden. Ama tabii benim okul daha uzak işte Kütahya-Simav’da. Biz altı saat biliyorduk 

ama merkez o kadarmış. Simav sekiz saatmiş. Annem başta istemedi işte ama zamanla 

annemi ikna ettim. Yani bir yıl daha beklemek istemedim. Seneye zaten çalışamam, bir 

işe falan girerim o yüzden yapamam dedim. Markette çalıştım mesela tatilde gördüm yani 

başkasının pisliğini temizlemek falan kötü yani. Çok çalıştırıyorlar yani. Bir mesleğim 

olsun dedim. Şimdi iki yıllık okuyorum. Dört yıllığa tamamlarsam işte mimar olurum, bir 

yer açarım kendime. O yüzden ikna etmek zorundaydım.” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

Ayşe’nin anlatısına benzer şekilde Emine de İstanbul dışında bir devlet 

üniversitesini kazanmış ve bu kararı kuzenlerinin olduğu bir ortamda babasına 

açıklamıştır: 

“Amcamlarda oldu işte yani onların yanında olunca ikna etmek daha kolay oldu. 

Üniversite okuyan kuzenlerim var işte hatta biri öğretmen o da destekleyince babam da 

bir şey diyemedi. Çünkü herkes kazanmış o kadar yolla işte, evde psikolojisi mi bozulsun 

falan dediler işte öyle olunca gidebildim üniversiteye.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 

Aslında Emine İstanbul’da bir üniversiteye gidebilecekken şehir dışında bir 

üniversitede eğitim almayı tercih etmiştir. Çünkü Emine, babasının üzerinde kurduğu 

kontrollün dışına çıkmanın bir yolunun şehir dışında üniversite okumak olduğunu 

düşünmektedir. Emine neden şehir dışında üniversite okuduğunu şöyle ifade etmiştir: 

(…) İstanbul oluyordu ama yazmadım, hatta aileme de daha sonra söyledim. 

Burada özel üniversitelerde burslu tutuyordu ama işte yazmadım biraz bizimkilerden 
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kaçmak için istedim. Çünkü babam gezmeye falan çok izin vermez. Bir yere yollayacağı 

zaman bile en fazla Kağıthane, Şişli yani buranın çevresinde bir yerlere gitmeme izin 

veriyordu o zamanlar. Eminönü’ne bile annem olmadan gidemiyordum. O yüzden biraz 

kaçmak için şehir dışına gittim. Yollayacaklarını düşünmüyordum ama yolladılar.” 

(Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 

Emine ve Ayşe’nin anlatılarına benzer şekilde açık lise öğrencisi olan Nurten de 

ileride üniversiteyi şehir dışında okumak istediğinden ve bu kararında kuzeninin şehir 

dışında üniversite okumuş olmasının etkisinden bahsetmektedir: 

(…) Annem tabii işte biz de ev tutarız falan diyor ama o hayal tabii. Ben tek 

başıma gidebilirim yani. Bir de şu var yani hani idolüm denir ya işte diyorum işte idolüm. 

Amcamın kızı mesela, o tek başına gitti, o kadar arkadaşı var, geziyor, dolaşıyor falan 

yani herkes yapabilir. Bence korkulacak bir şey değil, bu daha çok ailelerin korkması 

ama onu aşmak gerekiyor. Bir de şu var yani ben gece neden dışarı çıkamıyorum? Çünkü 

erkekler laf atacak diye. Ama bu yani karşı çıkılması gereken bir şey. Yani erkekler 

yüzünden biz neden istediğimiz gibi yaşamıyoruz?” (Nurten, 19 yaşında, açık lise 

öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınların pek çoğu, üniversiteyi İstanbul’a yakın şehirlerdeki 

üniversitelerde okumuş veya okumaktadır. Yani hangi üniversitede eğitim alınacağının 

seçilmesinde de ve buna bağlı olarak tercihlerinde genç kadınlar İstanbul’a yakın şehirleri 

tercih etmişlerdir. Örneğin Nermin, Sakarya’da üniversite okumuş ve kendi deyimiyle 

tercih yaparken, ‘kilometre hesabı” yapmıştır: 

“Ailede ilk üniversite okuyan benim. Ailem destekledi yani işte tercih yaparken 

akrabaların olduğu yerler ve kilometre hesabı yaptık. Yani puan nereyi tutuyor yerine 

akrabaların üzerinde tercih yaptık. Mesela Edirne tarafına hiç bakmadıktanıdık olmadığı 

için. Sakarya’da okudum işte orada daha fazla akrabamız vardı. Halamlar var işte 

orada.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Yaşanılan mahallenin dışına çıkılamaması, aile bireylerinin genç kadınların kent 

içi hareketliliğini sınırlamaları, genç kadınların hayallerini de şekillendirmektedir. 

Özellikle üniversite okumak hareketliliği artırabilecek meşru bir yol olarak 
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görülmektedir.  Şu an ilahiyat öğrencisi olan Sümeyye’nin deniz kenarında bir semtte 

yaşama hayali üniversite tercihlerinde hangi şehri öncelikli olarak tercih edeceğini 

belirlemesinde önemli bir nedene dönüşmüştür. Görüşme yapıldığında üniversite tercih 

sonuçları henüz açıklanmamış ve Sümeyye ilahiyat okumak ve sabah namazını kıldıktan 

sonra güneşin doğuşunu izlemek istediğini ve bu nedenle Çanakkale’de yaşamak 

istediğini ifade etmektedir11. Ayrıca Sümeyye bu hayalini kısmen İstanbul’da da 

gerçekleştirebileceğini ama ailesinin buna izin vermediğini belirtmiştir: 

“Hayalim sabahları denizin doğuşunu izleyebilmek. İşte sabah namazını 

kıldıktan sonra güneşin doğuşunu izleyebilmek. Ama işte yapamıyorum bunları, anne ve 

babam izin vermiyorlar. Zaten biraz da bu yüzden tek yaşamak istiyorum. Üniversite 

okuyunca bunları rahat bir şekilde yapabilirim ama eğer İstanbul’da değilsem.” 

(Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan Fatma da kent içi hareketliliğinin ailesi tarafından 

kısıtlandığını, eğer üniversite okursa istediği gibi hareket edebileceğini ifade etmektedir:  

(…) Yani bir üniversiteye gitsem, üniversiteye gidiyorum diye evden çıktıktan 

sonra kimse benim ne yaptığımı sorgulayamayacak ve hayatımı o zaman yaşayacağım.” 

(Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

İlahiyat öğrencisi Filiz ise Kütahya’da üniversite okumakta ve kendi deyimiyle 

‘şehrin muhafazakârlığı’ nedeniyle üniversiteyi Kütahya’da okumayı tercih ettiğini 

belirtmektedir: 

(..) Üniversite okumadan önce mesela bayağı bir araştırdım. En az beş kişi ile 

konuştum sosyal medyada. Dokuz yer yazdım işte tercihlerde. Benim için öncelik eğitimdi 

sonra yakınlık işte İstanbul’un çevresini yazdım. Kütahya mesela formasyonu eğitim 

içerisinde vermesi nedeniyle yazdım. Öyle yani. Hem şehir hem de şehrin 

muhafazakarlığından yazdım. Bilinçli bir tercihti yani benim için.” (Filiz, 19 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

                                                                 
11 Mülakat gerçekleştirildiğinde tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Sümeyye, sonuçlarının açıklanmasıyla 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazanmıştır. 
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Lise eğitiminden başlayarak üniversite eğitimine uzanan okul yaşamı ya da 

maddi imkânsızlıklar, başarısızlık ve farklı nedenlerle ara verilen veya terk edilen eğitim 

kurumlarının yanı sıra iş yerleri kadınların sosyalleştiği ve kendilerini ifade ettiği 

mekânların başında gelmektedir. Anlatılarda da görüldüğü gibi genç kadınlar üniversiteyi 

şehir dışında okumak istediklerinde öncelikle ailelerini ikna etmeleri gerekmektedir. Bu 

ikna sürecinde özellikle ailede daha önce şehir dışında üniversite okumuş ya da üniversite 

eğitimine devam eden bir akrabanın varlığı genç kadınların şehir dışında üniversite 

okumalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca her ne kadar şehir dışında üniversite eğitimi 

alınacağı konusunda aileler ikna edilse de hangi şehirde eğitime devam edileceği önemli 

bir hal almaktadır. Bu nedenle görüşülen genç kadınların arasında şehir dışında üniversite 

okuyanların tamamı İstanbul’a yakın şehirlerde eğitimlerini tamamlamış veya 

tamamlamaktadır. Bu bölümde, genç kadınların mekân kullanımında ne gibi sınırlara 

maruz kalmakta oldukları, okul gibi bir kurumu nasıl deneyimledikleri farklı anlatılarla 

örneklendirilmiştir. Mahallede bulunan bir lisede eğitim alınmasının istemesiyle çizilen 

sınırlar, farklı gerekçeler öne sürerek İstanbul’da bir üniversitede eğitime devam 

edilmesinin aileler tarafından bir zorunluluk haline getirildiğini görmekteyiz. Genç 

kadınlar bir şekilde mahalle sınırlarının dışına çıkmayı başardıklarında ise okula toplu 

taşıma araçlarıyla gidilmesinin aileler tarafından kabul edilmez ve okula yalnızca 

servislerle gidilebileceği aileler tarafından hatırlatılmaktadır. Oluşturulan bu sınırlara 

karşı ise okuldan kaçmak ve sonrasında servisle eve dönmek gibi bir stratejinin 

geliştirilmesinin yanı sıra şehir dışında üniversite okumak istenildiğinde bu kararın bir 

akrabanın desteğiyle açıklanması ya da böyle bir destek bulunmaması durumunda not 

ortalamasını yükselterek şehir dışında bir üniversiteye geçiş yapılması genç kadınların 

geliştirdikleri stratejilerden sadece birkaçıdır.   
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4. KENT-İÇİ MEKÂNSAL HAREKETLİLİK 

Zerrin, lisede eğitim gören on altı yaşında bir öğrencidir ve ailesinin kontrolü 

nedeniyle gündelik hayatında kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etmek, annesiyle birlikte 

komşulara gitmek gibi kısıtlı bir hareketliliğe sahiptir. Dolayısıyla Zerrin, mahalle dışına 

çıkamamakta ve mahalle içerisinde sosyalleşmektedir. Fakat bir yandan da farklı 

mekânlarda sosyalleşmek, mekânsal hareketliliğini artırmak isteyen Zerrin; otobüs, 

metro, metrobüs ya da Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak yolculuk 

yapmasını sağlayacak olan ulaşım kartına sahip değildir. Çünkü ailesi Zerrin’in ulaşım 

kartına sahip olmasını engelleyerek kent içi mekânsal hareketliliğini sınırlamaktadır. 

Dolayısıyla Zerrin’in gidebildiği en uzak mesafe mahalleden ulaşımın sağlandığı tek 

minibüslük bir yer olan Şişli’dir. Bu nedenle Zerrin arkadaşlarıyla mahalle dışında sadece 

Şişli’de vakit geçirebilmekte ve Şişli dışında bir başka semte gitmesi gerektiğinde yani 

böylesi bir zorunluluk durumda annesinin ulaşım kartını kullanarak yolculuk 

yapmaktadır. Ayrıca Zerrin okuldan arta kalan vakitlerinde arkadaşlarıyla kafede 

sosyalleşmeyi, sohbet etmeyi sevmesine rağmen ailesinin kafeleri güvenli bulmaması 

nedeniyle kent içi mekânsal hareketliliği mahalle sınırları ile kısıtlanmaktadır. Zamanla 

mahalleye mesafe olarak oldukça yakın bir alışveriş merkezinin açılması ise Zerrin’in bu 

isteğinin gerçekleşmesini kolaylaştırmıştır. Alışveriş merkezinin mahalleye yakın 

olmasının yanı sıra güvenlik kameralarıyla kontrol edilebilir bir mekân olması, 

mahalleden alışveriş merkezine ücretsiz servisin olması ve bu servisin yolcularının 

genellikle kadınlar olması nedeniyle Zerrin ailesini ikna edebilmiştir. Zerrin böylece 

alışveriş merkezine gitmek için ailesinden izin alarak evden çıkmakta ve saat başı olan 

servislerle alışveriş merkezine gitmekte fakat alışveriş merkezine geldiğinde servisten 

inerek yakınlarda bir kafede arkadaşlarıyla buluşmaktadır. Arkadaşlarıyla vakit geçirip 

sohbet eden Zerrin, alışveriş merkezinin servisine binerek yeniden mahalleye, evine 

dönmektedir. Böylece Zerrin, kent içi mekânsal hareketliliğini alışveriş merkezinin 

servisini kullanarak görece artırmaktadır.  

Bu bölümde genç kadınların; minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanım 

pratikleri üzerinden kent içi mekânsal hareketlilikleri ve mekânsal sınırlılıkları 

irdelenecektir. Görüşülen genç kadınlardan özellikle lise öğrencisi olanlar okula servisle 
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gitmekte ve okula giderken toplu taşıma araçlarını kullanmamaktadırlar. Buna bağlı 

olarak aileler genç kadınların ulaşım kartına sahip olmalarına izin vermemekte ve böylece 

kadınların mekânsal hareketliliklerini kontrol etmektedirler. Bu bölümde ilk olarak genç 

kadınların ulaşım kartına sahip olmadıkları için belirli bir ücret karşılığında yalnızca 

mahalleden Şişli’ye ulaşımın sağlanabildiği minibüsleri kullanma pratikleri ve minibüs 

güzergahına bağlı olarak genç kadınların sosyalleştikleri mekânlar ile ilgili anlatılarına 

yer verilecektir. Sonrasında, üniversite okuyan genç kadınların ulaşım kartına sahip 

olmaları nedeniyle yalnızca minibüsleri değil, farklı ulaşım araçlarını ve özellikle 

otobüsleri kullanım pratikleri ve otobüsleri güvenli bulup bulmadıkları irdelenecektir. 

Ayrıca genç kadınlar evin dışına çıktıklarında sosyalleşmek ve vakit geçirmek için aileleri 

tarafından yönlendirildikleri bir mekân olan alışveriş merkezi hakkındaki anlatılarına da 

bu bölümde yer verilecektir.  

4.1. BİR MİNİBÜSLÜK YERLER: ŞİŞLİ 

Kentler ve hareketliliği artıran ulaşım araçları mekânları ve toplumsal ilişkileri 

yeniden düzenler (Köse, 2014, s. 32). Ulaşım araçlarını kullanırken “toplumsal cinsiyet 

ilişkilerine bağlı olarak şekillenen ve hane içi iş bölümünün yanı sıra iş gücü piyasalarında 

da görünür olan cinsiyet rollerindeki ayrışma, öte yandan cinsiyetçi kültürel kod ve 

normlar, kadınların kent içi ulaşım gereksinimlerini erkeklerinkinden farklılaştırır” 

(Kalfa ve diğerleri, 2009, s. 217). Dolayısıyla ulaşım, kadınların gündelik hayatlarını 

zorlaştıran, kent kullanımını erkeklerden farklı şekilde deneyimlemelerine neden olan bir 

alana dönüşür. Şehir merkezlerine uzak olunması ya da maddi güçleri “taksi için yeterli 

değilse, özel aracı/ehliyeti olmayan kadınların, gündelik hareketleri toplu taşıma 

hizmetlerindeki- kadınları hesaba katmadan yapılan düzenlemelerin sebep olduğu- 

yetersizlikler sebebiyle” kadınların kent içi hareketliliği sınırlanır (Watson’dan aktaran 

Acuner, 2016, s. 8). Ayrıca kapitalist sermaye birikimi, kent mekânında kadın ve erkeğe 

biçmiş olduğu roller nedeniyle kent kullanımında farklılaşmalar ortaya çıkartır. Buna 

bağlı olarak kadınların ve erkeklerin kent içi mekânsal hareketliliği farklılaşmaktadır:   

“…toplu ulaşımın temel sorunu, onu gerekli kılan toplumsal işlevine aşırı 

bağımlı oluşudur; diğer bir deyişle kendi zamanlarını ve mekânlarını düzenleme olanağı 

olmayan çok sayıda ücretliye, aşırı yoğun saat ve yerlerde evle iş arasında günlük ulaşım 
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hizmeti vermek zorundadır. Sonuç olarak, nasıl toplu konut tarihsel, ekonomik ve 

toplumsal olarak olanaklı olduğu en alt düzeyde gerçekleşiyorsa, toplu ulaşım da en alt 

düzeyde, yani en fazla ‘rush hour’ (işe gidiş-dönüş saatleri) denilen sıkışık zamanlarda 

hizmet verir. Dolayısıyla, büyük kentlerin yapısı, bağımsız faaliyetlerin kentin kalabalık 

kuşaklarında ve bölgelerinde yapılmasını olanaksız hale getirmesine rağmen, mekânsal 

hareketlilik, büyük kuruluşların programlarına göre düzenlenir” (Castells, 1997, s. 46).      

Kent içi ulaşım, sermayeye ve buna bağlı olarak erkeklerin gereksinimlerini 

karşılayacak şekilde planlanmaktadır. Dolayısıyla kadınların evin dışına çıkmaları bir 

yandan da ev içi görevleri nedeniyle güzergahlar ve saatlerin erkeklere göre düzenlenmesi 

bağlı olarak bir ayrışmaya neden olmaktadır: 

“Ücretli işlerin örgütlenmesi ve yer seçimi, çalışanlarının evle ilgili en az 

sorumluluğa sahip olduklarını varsayıyordu... Kadınların evdeki çalışmasıyla işteki 

çalışması arasında köprü görevi gören pek az hizmet vardı. Ulaşılabilir ve mal oluşu 

düşük çocuk bakımı kolaylıkları yoktu. Kadınların çalışması genellikle düzensiz saatlerde 

ve kesintili bir biçimde yolculuk yapmayı gerektiren, transit güzergâhlar ışınsaldı ve 

mesai saatlerine ayarlıydı” (Mackenzie, 2002, s. 254). 

Kent içi ulaşım üzerinden oluşan cinsiyetçi örüntüler, kadınların gündelik 

hayatlarındaki gereksinimlerini dışlayarak mekân kullanımlarını sınırlayan; ekonomik, 

sosyal, kültürel olanaklardan yararlanmalarını büyük oranda kısıtlayan ve böylece var 

olan cinsiyetçi bakış açısını yeniden üreten bir niteliğe sahiptir (Kalfa ve diğerleri, 2009, 

s. 218). Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınların mekânsal hareketliliğinin 

sınırlarını belirleyen dış etkenlerden biri minibüslerdir. Mahalle içerisinde yalnızca 

Şişli’ye giden minibüsler vardır. Bu durum, genç kadınların ailelerinden aldıkları izinle 

beraber mahalle dışına çıktıklarında minibüs ile çizilen güzergâh dahilinde var olan 

mekânlarda sosyalleşmelerini zorunlu kılmaktadır. Daha çok Şişli’de sosyalleşen genç 

kadınlar, Şişli’yi ‘Bir minibüslük yer’ olarak nitelendirmekte ve mahallenin dışına 

çıkmak istenildiğinde bu söylem yakınlık belirtirken bir yandan da ulaşılması yakın, 

gidilebilecek bir semti ifade etmektedir. Ayrıca genç kadınların birçoğu toplu taşıma 

araçlarını kullanmalarını sağlayan ulaşım kartına sahip değillerdir. Aileler, bu kartta sahip 

olunmasını engelleyerek aslında genç kadınların mekânsal hareketliliğini mahalle 
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içerisinde olan minibüsün güzergahı doğrultusunda sınırlandırmaktadırlar. Görüşülen 

genç kadınlardan bazıları, bir gereklilik nedeniyle Şişli dışında bir başka semte gitmek 

istediklerinde genellikle annelerinin kartını kullanmak zorunda kaldıklarını ifade 

etmektedirler. Dolayısıyla genç kadınlardan bazıları ulaşım kartına sahip olmadıklarını 

ve bu nedenle otobüse çok da binmediklerini ve sadece bir minibüslük yer olarak ifade 

ettikleri Şişli’ye gittiklerinden bahsetmektedirler: 

“…Pasom yok, işte belge falan hazırlamak dert ya, anneminkini  kullanıyorum 

zaten” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi). 

“…pasom yok mesela. Annemin pasosunu kullanıyorum” (Asuman, 16 yaşında, 

tuhafiyede çalışıyor). 

“Minibüse biniyorum. Otobüs için pasom yok, işte annem ‘Minibüs daha uygun 

onunla gel’ diyor. Öyle yani…. Zaten yakın bir minibüslük yerlere gidiyoruz.” (Kübra, 

15 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan bazıları, bu ‘Bir minibüslük yer’in güzergahının 

dışında farklı semtlere gitmediklerini ifade etmişlerdir. Görüşmecilerden Merve, 

sosyalleşmek için yalnızca Şişli’ye gittiğini ve başka semtleri çok da bilmediğini ifade 

etmiştir: 

“Yani, ben pek bir yere gitmediğim için bilmiyorum. Sadece Şişli’ye gidiyorum 

çünkü” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

 Merve kent içi mekânsal hareketliliğinde otobüs yerine minibüs kullanmakta 

vebu nedenle sosyalleştiği mekânlar minibüsün güzergahı doğrultusunda 

sınırlanmaktadır. Ayrıca Merve, ulaşım kartının olmadığını ve kartı olursa farklı semtlere 

gidebileceğini ifade etmiştir:     

“Minibüsü tercih ediyorum daha çok. Çünkü gittiğimiz yerler belli. Daha çok 

Şişli, hatta sadece Şişli. En uzak oraya gidiyoruz ya da Kültür Merkezi’nin oralara. Zaten 

minibüsle gidiyoruz, otobüsle neden gidelim? Zaten paso çıkarmadım. Okula servisle 

gidiyorum. Bu yıl çıkartacağım, pasom olursa belki giderim” (Merve, 15 yaşında, lise 

öğrencisi). 
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Fatma da daha çok Şişli’de sosyalleştiğini, otobüsle gidilecek yerlerin uzak 

olduğunu, otobüse binmek istediğinde genellikle ablasıyla otobüse bindiğini ve beraber 

yolculuk yaptıklarını ifade etmiştir: 

“Genelde arkadaş grubumla otobüsle gidilecek kadar uzak yerlere gitmedim bu 

zamana kadar. Mesela ablam arkadaşlarımı sever, onlarla yakın iletişimde olmak ister 

ki benden haberi olsun diye. Bir de ablam da bizimle takılır, takılır derken zaman geçirir. 

O yüzden otobüsle gidilecek yerlerde ablam olur yanımızda. Genelde o yüzden minibüsü 

tercih ediyorum. Şişli’ye bile gitsem otobüse binmeme gerek yok. Minibüsü daha çok 

tercih ediyorum, çünkü gittiğim yerler minibüsle gidilecek kadar yakın” (Fatma, 15 

yaşında, lise öğrencisi). 

Ayşe ise akrabalarının genellikle otobüs şoförü olduğunu, yolculuk yapmak için 

otobüsü tercih ettiğinde bu haberin ailesine ulaştığını ve bu nedenle minibüs kullanmayı 

tercih ettiğini ifade etmiştir: 

“Mesela bizim akrabalar hep otobüs şoförlüğü yapar, nereye gitsem biriyle 

karşılaşıyorum. Kartı basıyorum, hemen kız nereye diyen biri oluyor. Ben tanımıyorum, 

bilmiyorum bile kim olduğunu. Anneme kadar gidiyor yani olay” (Ayşe, 19 yaşında, 

üniversite öğrencisi). 

Görüşülen genç kadınların bazılarının ulaşım kartına sahip olmamasının yanı 

sıra minibüsün güzergahı da mekânsal hareketliliği belirleyen bir diğer nedendir. 

Dolayısıyla genç kadınların mahalleden Şişli’ye ulaşımı sağlayan minibüse binerek 

başladıkları yolculukları, güzergâh üzerinde bulunan farklı mekânlarda vakit geçirilmesi 

dışında bir alternatif sunmamaktadır. Hasbahçe Mesire Alanı, güzergâh üzerinde bulunan 

parklar, kafeler genç kadınların sosyalleştiği yerlerdir. Mahalle ile Nurtepe arasında 

bulunan kafeler, gençlerin nargile içmek ya da kahve, çay gibi içecekleri tüketmek ve 

arkadaşlarıyla sosyalleşmek için tercih ettikleri yerlerdir. Fakat genç kadınlar, bu kafelere 

yalnız gitmemekte ya aile bireylerinden biriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte bu 

mekânlarda vakit geçirmektedirler:  

“…Kafeye gidiyorum sadece.  Abimle falan gidiyorum daha çok, o götürüyordu 

daha çok. Sosyal tesislere de çok az geliyorum. Bir de büyüdüm artık mahallede vakit 
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geçirmiyorum. Daha çok İdare’nin dışında vakit geçiriyorum, işte Şişli’ye falan 

gidiyorum” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi). 

Ayrıca genç kadınlar mahalle içerisinde bulunan kafelerde daha çok erkeklerin 

sosyalleştiklerini ve bu nedenle mahalle dışında ve minibüsün güzergahında bulunan 

kafelerde vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir:   

“Nereye gitsem keko12dolu, ama işte böyle düşünürsem bir yere gidemem ve 

kendimi engellerim diye düşünüyorum. Sosyal tesislere gidiyorum o yüzden. Onun 

dışında, mahalle dışındaki kafeye falan gidiyorum” (Gülay, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi). 

Kentsel mekânlara nasıl gidildiği, kadınların kent içi hareketliliğini belirleyen 

önemli yönlerden biridir. “Varsayımsal olarak, bütün kentsel mekânlar, herkese açıktır. 

Ne var ki, söz konusu mekânlara erişim, buralardan yararlanma ve buralara nasıl 

gidildiğinin belirlenmesinde toplumsal eşitsizliklerin etkili olmasıyla birlikte varsayımsal 

eşitlik pratikte kendine yaşam alanı bulamaz” (Alkan, 2005, s. 119). Genç kadınların kent 

içi mekânsal hareketlilikleri mahallede bulunan minibüsün güzergahı doğrultusunda 

sınırlanmaktadır. Dolayısıyla genç kadınların için mekânsal sınırlar, mahalledeki 

minibüsün güzergâhı üzerinden yeniden çizilmektedir.          

4.2. GÜVENLİ ULAŞIM ARACI: OTOBÜSLER 

Görüşülen genç kadınlardan özellikle lise öğrencisi olanlar ya da mahalle 

içerisinde bulunan bir iş yerinde çalışanlar, ulaşım kartına sahip değillerdir. Bu nedenle 

genç kadınlar yalnızca minibüsleri kullanmakta ve minibüs dışındaki toplu taşıma 

araçlarını kullanamamaktadırlar. Ancak üniversite eğitimi alan genç kadınlar, minibüs 

dışında otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmakta ve mekânsal hareketliliklerini 

artırmaktadırlar.  

Kadınların kent içi mekânsal hareketliliklerinde yaşadıkları tedirginliğin en 

belirginleştiği zaman gecelerdir. Havanın kararmasıyla, sokakların cinsiyetlendirilmiş 

                                                                 
12 Keko, Kürtçe ‘abi ya da adam’ anlamında olup argoda karşıdaki kişiyi aşalamak için kullanılan bir kelimedir 

(https://www.sozanlami.com/keko-nedir-keko-ne-demek/, 2019).   

https://www.sozanlami.com/keko-nedir-keko-ne-demek/
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yanı kendini daha çok belli eder; kentin kamusal alanlarındaki güvenlik açıkları, sokak 

aydınlatmasındaki ve toplu taşımadaki yetersizliklerle beraber kadınların gece saatlerinde 

sokaklara erişimi daha da kısıtlanır (Andrew’den aktaran Acuner 2000, s. 158).  Çalışma 

kapsamında görüştüğüm genç kadınlar, havanın kararmasıyla beraber mahalleye geri 

dönmek istediklerinde daha çok otobüsleri kullandıklarını ifade etmişlerdir. Genç 

kadınların kent içi ulaşımda otobüs kullanmayı tercih etmelerinin farklı nedenleri vardır. 

Otobüslerin, minibüslere göre daha güvenli bulunması mekânsal hareketlilikte 

otobüslerin tercih edilmesinin öncelikli nedenidir. Genç kadınlar minibüs kullanmayı 

güvenli bulmamaları konusundaki anlatılarında, Özgecan Aslan cinayetine13 vurgu 

yapmaktadırlar: 

“Otobüs daha güvenli. Bir de işte Özgecan olayından sonra minibüse hiç sıcak 

bakmıyorum, zorunda kalsam, yani gecikeceğimi bilsem de otobüs bekliyorum. Öyle bir 

alışkanlık oldu. Hep otobüsü bekliyorum. Minibüse binersem annem ya da birileri 

yanımda olsun istiyorum, yoksa binmem” (Gül, 20 yaşında, üniversite öğrencisi). 

Kentin tedirginliği ve güvensizliği nedeniyle mekânsal hareketliklerini 

kısıtlamak zorunda kalan genç kadınlar, Özgecan Aslan cinayetinden sonra kenti 

kullanırken çok daha tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir. Yaşanan bu olay, toplu taşıma 

araçlarında hava karardıktan sonra duyulan tedirginliğin ve son yolcu olarak bir 

minibüsün içinde kendini sıkışmış, çaresiz hisseden tüm kadınların korkularının nasıl bir 

gerçeklik barındırdığının göstergesi halindedir. “Ulaşımda güvenliğe ilişkin sorunlar, 

toplu taşıma araçlarının içinde, duraklarda, sokaklarda, raylı sistem istasyonlarında, 

otoparklarda, üst ve alt geçitlerde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu sorunlar, 

genellikle yetersiz aydınlatma, seyrek gelen ulaşım araçlarında yaşanan sıkışıklık, toplu 

taşıma araçlarında kadın şoför ve diğer kadın personelin yok denecek kadar az olması, 

acil bir durumda yardım çağırmayı sağlayacak donanımların yokluğu ve yetersiz personel 

olarak sıralanabilir.” (Kalfa ve diğerleri, 2009, s. 226). Görüşülen genç kadınlardan 

                                                                 
13 Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde eğitim gören yirmi yaşında bir üniversite öğrencisiydi. 11 Şubat 2015 

tarihinde okuldan çıktıktan sonra Tarsus’ta bulunan bir alışveriş merkezinde arkadaşıyla buluşmuş ve birlikte vakit 

geçirmişlerdir. Daha sonra Özgecan ve arkadaşı evlerine gitmek için alışveriş merkezinin önünden minibüse 

binmişlerdir. Arkadaşının Tarsus’ta inmesiyle son yolcu olarak kalan Özgecan, bir süre sonra minibüsün güzergahının 

değiştiğini fark etmiş ve şoförle tartışmaya başlamıştır. Şoförün tecavüze girişimiyle Özgecan kendini tırnaklarıyla ve 

yanında bulunan biber gazıyla korumaya çalışmış. Ve sonrasında şoför tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştür 

(Milliyet, 2015). Özgecan’ı öldürdükten sonra cesediyle beraber Tarsus’a dönen katil, babası ve arkadaşından yardım 

alarak ormanlık alanda cesedi yakmıştır (Habertürk, 2015).  
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bazıları, minibüs şoförlerinin kendilerine güven vermediklerini ve bu nedenle otobüsleri 

tercih ettiklerini ifade etmişlerdir: 

“Otobüs daha güvenli geliyor. Minibüs daha sıkışık, hani bir de minibüste kural 

yok. Minibüs şoförlerinin kim olduğu belli değil. Otobüsün bir saati var sonuçta geldiği 

gittiği zaman belli ama minibüste öyle değil. O yüzden otobüs daha güvenli” (Aysel, 24 

yaşında, muhasebeci). 

“Minibüslere binen tipler ve şoförleri biraz farklı oluyor, o yüzden pek 

sevmiyorum açıkçası. Değişik oluyor yani minibüstekiler, otobüs daha rahat yani” 

(Şükran, 24 yaşında, üniversite öğrencisi). 

 Hatice ise duraklarının olması nedeniyle otobüsleri daha güvenli bulduğunu ve 

kent içi ulaşımda otobüsleri tercih ettiğini ifade etmiştir:        

“Otobüs… Çünkü otobüs minibüse göre daha güvenli, yani minibüste tatsız 

olaylar yaşanıyor. Otobüste duraklar var, minibüste öyle bir şey yok sonuçta. O yüzden 

otobüs daha iyi” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi). 

Genç kadınların minibüs yerine otobüsü tercih etmelerinin bir diğer nedeni 

minibüslerin kalabalık olması nedeniyle fiziksel temastan rahatsızlık duymaları ve tacize 

uğrama ihtimalinin olmasıdır. Dolayısıyla genç kadınlar minibüse bindiklerinde 

kendilerini güvende hissetmediklerini ve zorunlu bir durum olmadığı sürece kent içi 

hareketliliklerinde otobüsü tercih ettiklerini anlatmaktadırlar: 

“Otobüs kullanıyorum daha çok, minibüs çok kalabalık oluyor, insanların 

birbirlerine dokunmayayım falan gibi bir durumu da yok, rahat hissetmiyorum yani 

minibüslerde. Otobüsler biraz daha nezih geliyor bana” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen). 

“Otobüs kullanıyorum, yani minibüste şöyle bir şey var, insanların bana 

dokunmasından rahatsız oluyorum. Çantama değdiklerinde bile dönüp belli ediyorum 

rahatsız olduğumu ama işte minibüse bindiğinde bunu bilerek binmiş oluyorsun, yani o 

yüzden otobüse biniyorum daha çok” (Gülistan, 15 yaşında, lise öğrencisi).  
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Görüşülen genç kadınlardan Sümeyye ve Büşra, minibüste yaşadıkları taciz 

sonrası minibüs kullanmadıklarını, otobüsleri daha güvenli bulduklarını ve bu nedenle 

kent içi mekânsal hareketliliklerinde otobüsü öncelikli olarak tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir: 

“Minibüs kullanmıyorum. Herkes birbirine çok yakın oluyor, ten tene değiyor. 

İşte kimin eli nerede belli değil. Bir kere zaten başıma öyle bir şey geldi. Ondan sonra 

tövbe ettim. Bir daha asla binmeyeceğim, dedim. Geçenlerde işte birinin eli bacağıma 

değdi, sonra baktım sol tarafa doğru işte bir adamın eli. Zaten kalabalık, itişiyoruz falan. 

Adamların boyları uzun, normal olarak parayı bile uzatamıyorsun, o yüzden otobüs daha 

rahat oluyor” (Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi). 

“Otobüs kullanıyorum tabii. Minibüs çok kalabalık oluyor. Yani çok sıkıntılar 

gördüm ve yaşadım. Geçenlerde mesela biri çantamı almaya çalıştı. Hırsızlık olayı falan 

da oluyor yani. Bir işim vardı, o gün Şişli’ye gidecektim, bineyim bari dedim. Böyle bir 

adam yan yanayız falan çok rahatsız etti beni bu durum. Binmem yani kolay kolay 

minibüse” (Büşra, 24 yaşında, çalışmıyor) 

Kent içi hareketlilikte kentin ve kentsel yaşamın cinsiyetsiz olmadığını görmek 

gerekir. “Kadınların hareket alanları erkeklerinkinden çok daha dardır. Kentsel ulaştırma 

sistemleri geleneksel aile modelinde çalışan erkeğe göre ve onun işe gidişini en kısa 

yoldan yapması için tasarlandığı için, kadınlar için kısıtlayıcı olmaktadır. Buna göre 

kadınların hareketliliği işe gidiş, toplu taşımayı kullanma ve yaptıkları seyahatlerin 

kalıplarıyla erkeklerinkinden farklıdır. İş ve ev arasında en kısa yolu, genelde evli çalışan 

kadınlar kat ederler. Kadınlar genelde daha sık ama daha kısa mesafelerde hareketlidir” 

(Kaypak, 2014, s. 352). Kadınların kenti kullanmalarını engelleyen ve mekânsal 

hareketliliklerini kısıtlayan nedenlerden biri olan taciz vakaları ise dünyanın farklı 

ülkelerinde benzer anlatılar barındırmaktadır. Örneğin Peters, Hindistan’da belediye 

otobüslerinde genç kadınların yaşadıkları taciz vakalarını ve bu olayın kadınları nasıl 

sınırlandırdığından bahsetmektedir (Peters’den aktaran Jarvis ve diğerleri, 2012, s. 198):   

“… Hindistan’da kadın grupları, hızla büyüyen Hindistan kentlerinde cinsel taciz 

ihbarlarında ve erkek egemenliğinin kamusal teşhirinde şiddetli bir artış olduğunu 
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söylemektedir. Tehdidin fiili bedensel zarardan çok ritüelleşmiş cinsiyetçilik içerme 

eğiliminde olmasına rağmen, sözlü taciz ve elle sarkıntılık, sindirme ve can güvenliği (ve 

insan onuru) korkusu ile fiilen kadınların hareketlerini bir çember içine alır.”    

Kadınlar yaşadıkları ya da yaşama ihtimallerinin olduğu taciz vakası karşısında 

kent içi mekânsal hareketliliklerini kısıtlamaktadırlar. “Elbette bu tür tacizlerin aynı 

zamanda her yerde yaşanması, kadının özgürleşmesi karşıtı bir amaca hizmet eder. Rutin 

gezintilerin tehlikeli, nahoş geldiği ya da evin dışında ücretli iş peşinde koşmak için toplu 

taşıma araçlarıyla yolculuk etmekten ve kentte serbestçe dolaşmaktan çoğunlukla 

cayarlar” (Peters’den aktaran Jarvis ve diğerleri, 2012, s. 199). Dolayısıyla genç kadınlar 

toplu ulaşım araçlarını kullanırken tedirginlik yaşamakta ve mekânsal hareketliliklerini 

kısıtlamak zorunda kalmaktadırlar. 

4.3. KORUNAKLI MEKÂNLAR: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

Alışveriş merkezlerinin kent içerisindeki konumu, kolay ulaşılabilir olması ve 

kontrol altında tutulan fiziksel ve sosyal bir ortama sahip olması gibi nedenlerden dolayı 

farklı yaş, cinsiyet ve gelir grubundan insanlar tarafından sosyalleşmek için tercih 

edilmektedir (Muğan-Akıncı, 2013, s. 88). Alışveriş merkezlerinin kent içerisindeki 

konumlarının yanı sıra, ulaşım ağlarına yakınlığı, yaya geçitleriyle olan bağlantıları ve 

toplu taşıma araç kullanımıyla ulaşılabilirliği de farklı ihtiyaç, talep ve beklentileri olan 

farklı kullanıcı gruplarının alışveriş merkezlerine erişilebilirliği açısından önem 

taşımaktadır. Bugün, büyükşehirlerin hemen hepsinde, alışveriş merkezlerin konumları 

belirlenirken kullanıcıların yalnız özel araçlarıyla ulaşımlarını sağlayabilecekleri 

konumlar değil, farklı ulaşım alternatifleri de düşünülerek arazi kullanımı 

gerçekleştirilmektedir (Muğan, 2015, s. 46). 

Kadınların evin dışına çıkması, alışveriş yapması, sosyalleşmesi aile bireylerinin 

kontrolündedir. Çur ‘Kadınlar: Taşranın Yurtsuzları’ adlı çalışmasında, kadınların 

alışveriş yapmak için aile bireylerinden izin almalarının bir zorunluluk haline geldiğini 

şöyle ifade etmiştir: 

“Dışarıya çıkmak istiyorsunuz diyelim ve bir kadınsınız. Öncelikle izin almak 

zorundasınız… İzin aldınız, kapıyı kendi bildiğiniz usulde kapayıp dışarı çıktınız. Artık 
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sokaktasınız, çarşıya gidebilirsiniz yani. Fakat o da ne? Yalnız başınıza mı çıkıyorsunuz 

dışarı? Olmaz öyle şey! Hem tadı çıkmaz gezmenin hem de laf söz atan olur maazallah! 

O yüzden yine önceden anlaştığınız bir-iki komşu kadının kapısını çalın bakalım. Hem 

böylece onların da, evet, kadınların da “Nereye gittin?” diye sormalarından 

kurtulursunuz” (Çur, 2011, s. 125-126).  

Çalışmanın yapıldığı mahallenin yakınlarında bulunan alışveriş merkezinden 

mahalleye ulaşımın gerçekleşmesini sağlayan ve mahallelinin ücretsiz olarak 

yararlanabilecekleri servisler bulunmaktadır. Mekânsal bir yakınlık sağlayan servisler, 

mahallede yaşayan kadınlar tarafından daha sık kullanılmaktadır. Mahallede yaşayan 

kadınlar komşularıyla, arkadaşlarıyla beraber servise binmek için evlerinden dışarıya 

çıkarlar ve servisin saat başı olması nedeniyle bu saatlerde mahallenin belirli noktalarında 

servisin gelmesini beklemektedirler. Servisin gelmesiyle başlayan yolculuk mahallenin 

tamamında ve farklı noktalarda servis bekleyen kadınların da servise binmesiyle devam 

eder ve yolculuğun sonunda kadınlar alışveriş merkezine ulaştırılır. Burada alışveriş 

yapan ve sosyalleşen kadınlar, hava kararmadan önce servislere binerek tekrardan 

mahalleye, evlerine geri dönerler.  

Görüşülen genç kadınlar, mahalleden yürüyerek gidilebilecek ya da saat başı 

kalkan servisleri kullanarak ulaşabilecekleri alışveriş merkezlerini sosyalleşmek için 

tercih etmektedirler. Mahalleye yakın bir konumda olan alışveriş merkezi, genç 

kadınların vakit geçirdiği, sosyalleştiği mekânlardandır. Ayrıca mahalleden bir otobüs ya 

da bir minibüs uzaklıkta bulunan bir başka alışveriş merkezi de genç kadınların 

sosyalleştiği yerlerdendir: 

“…genelde alışveriş merkezlerini tercih ediyoruz. İşte yakın olan alışveriş 

merkezlerine falan gidiyoruz” (Gülistan, 15 yaşında, lise öğrencisi). 

“Daha çok mahalleye yakın ya da minibüsle gidebileceğim alışveriş merkezine 

falan gidiyorum” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi). 

“…alışveriş merkezlerine gidiyorum. Mahalleye yakın ya da minibüsle 

gidebileceğim alışveriş merkezine falan gidiyorum” (Şeyda, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi). 
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“Alışveriş merkezlerine, işte mahalleye yakın olan alışveriş merkezine 

gidiyorum genelde” (Elif, 23 yaşında, üniversite öğrencisi). 

“Yani mahalleye yakın olan alışveriş merkezine falan gidiyorum. Alışveriş 

merkezlerine gidiyorum yani” (Büşra, 24 yaşında, çalışmıyor). 

Ayşe ise yalnızca mahalleye yakın olan alışveriş merkezine gidebildiğini, 

akrabalarının pazarcı ya da otobüs şoförü olduğu için mekânsal hareketliliğinin 

kısıtlandığını ifade etmektedir: 

“En fazla nereye gidebilirim ki sonuçta alışveriş merkezine gidiyorum, işte 

mahalleye yakın bir alışveriş merkezi var, ona gidiyorum. Neden bilmiyorum; ama 

sanırım akrabadan. Bizimkiler ya pazarcı ya da otobüs şoförü genelde” (Ayşe, 18 

yaşında, üniversite öğrencisi). 

Alışveriş merkezlerinin güvenlik kameralarına sahip olması, bir güvenliğin 

bulunması, mekânsal olarak bir sınırın olması nedeniyle aileler, kız çocuklarının 

sosyalleşmek için bu mekânı tercih etmelerini istemektedirler. Durakbaşı ve 

Cindioğlu’unun yaptığı araştırmada, alışveriş merkezlerinin kadınların kentle kurmuş 

oldukları ilişkide “güvenli ve meşru” alanlar olduğuna vurgu yapılmıştır (Durakbaşı ve 

Cindioğlu, 2012, s. 92).Tarhan da Ankara’daki alışveriş meselesine değindiği 

araştırmasında, özellikle kadınlar ve çocuklar için “güvenlikleştirilmiş alanlar” oluşturma 

kaygısının yeni kurulan mahallelerin belirleyici özelliği olduğunu söyler (Tarhan, 2006, 

s. 107-149). Diğer bir deyişle kadınlar için alışveriş merkezleri güvenli bulunması 

nedeniyle vakit geçirdikleri, sosyalleştikleri mekân halini almaktadır. Ayrıca alışveriş 

merkezine ulaşımın servisler aracılığıyla sağlanması ve bunun yanı sıra servislerin daha 

çok kadınlar tarafından tercih edilmesi ve servislerin görece homo-sosyal bir mekân 

halini alması nedeniyle alışveriş merkezlerine giderken servisler tercih edilmekte ve 

alışveriş merkezi vakit geçirilen bir mekân halini almaktadır. Genç kadınlar, ailelerin 

alışveriş merkezleri üzerinden oluşturdukları mekânsal sınırları geliştirdikleri stratejilerle 

aşmaya çalışmaktadırlar. Alışveriş merkezi gibi sınırlandırılmış bir mekân yerine 

kafelerde sosyalleşmek isteyen genç kadınlar, servisleri kullanarak alışveriş merkezine 

gitmekte ancak alışveriş merkezinde vakit geçirmek yerine mesafe olarak yakın olan bir 
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kafede ya da başka bir mekânda arkadaşlarıyla vakit geçirmektedirler. Arkadaşlarıyla bir 

kafede vakit geçiren genç kadınlar, eve alışveriş merkezinin servisiyle dönmektedirler. 

Böylece alışveriş merkezleri üzerinden oluşturulan sınırları mekânsal olarak 

genişletmektedirler. Görüşülen genç kadınlardan Fatma, ailesinin alışveriş merkezleri 

üzerinden oluşturduğu mekânsal sınırlılığı ve bu sınırları nasıl aştığını şöyle ifade 

etmektedir: 

“Şişli’ye, alışveriş merkezine falan gidiyorum, gerçi alışveriş merkezlerini çok 

sevmiyoruz aslında… Zaten gittiğim yerler belli, mahalleye yakın alışveriş merkezine 

gidiyorum daha çok. Aslında genelde kafelere gidiyoruz ama alışveriş merkezlerine 

gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ailemiz bir alışveriş merkezinin ortamını, bir kafenin 

ortamından daha güvenli buluyor… Çok yalan söylemiyorum ama izin vermeyecekleri 

için söylemek zorunda kalıyorum, hatta çok kalıyorum. Mesela tam Kağıthane’de bir kafe 

var, alışveriş merkezine on dakika falan. İşte öyle alışveriş merkezine yakın kafelere 

gidiyorum” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi). 

Erkip, alışveriş merkezlerinin ‘aile gezintisi’ amacıyla aileler tarafından tercih 

edilen mekânlar olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca gençler için alışveriş merkezleri 

güvenlik gerekçesiyle ebeveynleri tarafından yönlendirilen ve sokakta geçirilecek vaktin 

tamamının bu mekânlarda geçirilmesinin istendiğini ifade etmektedir. Fakat gençler 

alışveriş merkezlerinin tek düzeyliğinden, yetişkinlere özgü tasarımından rahatsızlık 

duymaktadırlar (Erkip, 2010, s. 77). Diğer bir deyişle gençler alışveriş merkezi gibi 

sınırları olan mekânlarda aile bireylerinin zorunluluğuyla var olmak istememektedirler. 

Genç kadınlar farklı stratejiler geliştirerek alışveriş merkezi gibi sınırları olan bir 

mekânda oluşturulan sınırları aşmaya çalışmakta ve mekânsal hareketliliklerini 

artırmaktadırlar.   
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5. KENT-İÇİ HAREKETLİLİĞİN SINIRLARI 

Bu bölümde, genç kadınların gündelik hayatlarında kentsel mekânı nasıl 

deneyimledikleri ve kent içi hareketliliklerinin sınırları irdelenecektir. Öncelikli olarak 

kadınların kenti kullanımları, kent hakkı tartışmaları etrafında kent güvensizliği 

karşısında geliştirdikleri stratejilere yer verilecektir. Sonrasında ise genç kadınların evin 

dışına çıktıklarında eve dönüş saatini belirleyen iç ve dış motivasyonun ne olduğu 

anlatılarla irdelenecektir. Ayrıca bu bölümde genç kadınların giyim-kuşam tercihlerinin 

kentsel mekânda nasıl sınırlandığına ve bu sınıra karşı genç kadınların geliştirdiği 

stratejiler genç kadınların anlatıları üzerinden analiz edilecektir. Bu bölümde son olarak 

genç kadınların mekânsal hareketliliklerinin yaşam biçimleri üzerinden nasıl 

sınırlandığına değinilecektir. Muhafazakâr yaşam biçimini benimsemiş olan genç 

kadınların, yaşamak ve sosyalleşmek istedikleri semtlere ve bu semtler üzerinden 

kendilerine zihinsel bir sınır çizip çizmediklerine yer verilecektir. 

5.1. KENT HAKKI, KENT GÜVENSİZLİĞİ VE GÜNDELİK YAŞAM 

PRATİKLERİ 

Merve, uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla sinemaya gitmek için ailesinden izin 

almıştı. Merve ve arkadaşları hangi filme gideceklerini, ne giyeceklerini, ne yiyeceklerini 

günler öncesinde planlamışlardı. Bu plana gece saat on ikideki son minibüs de dahildi. 

Bütün plan bu saate göre kurulmuştu. Ve o gün geldiğinde Şişli’de bir AVM’de film 

izlediler, yemek yediler ve sonra içtikleri kahve eşliğinde uzun bir sohbete daldılar. 

Merve saatine baktığında son minibüsün kalkmasına sadece on dakika vardı. 

Arkadaşlarıyla vedalaşmadan ayrıldı mekândan ve koşar adımlarla durağa ilerledi. 

Minibüs orada duruyordu, kaçırmamış olduğuna sevindi. En arka tarafa geçti, böylece 

minibüse binenleri kontrol edebilecekti. Ondan başkası yoktu minibüste ve bir kadının 

daha minibüse binmesi için dua etti. Minibüs tam hareket etmek üzereyken bir kadın daha 

bindi. Yavaş yavaş dolmaya başlamıştı minibüs. Merve’nin bir gözü hep saatindeydi. Bir 

yandan da duyduğu her ‘müsait bir yerde inecek var!’ cümlesiyle irkiliyordu. Mahallesine 

yaklaşmaya başladı minibüs ve sadece iki yolcu vardı onun dışında olan. Tedirgin olmaya 

başladı Merve. Daha iki durak vardı evine. Eline telefonunu aldı ve hayali abisiyle 

konuşmaya başladı: “Birazdan iniyorum abi, beni duraktan alırsın.” dedi. Bir yandan da 



95 

 

kapıya doğru ilerledi, durakta inecek var dedi ve indi. Onunla birlikte bir başkasının da 

inmediğinden emin olduktan sonra telefonunu bıraktı. Derin bir nefes aldı, bir yandan da 

mahalleye sinmiş kömür kokusunu içine çekmişti. Garipti, kış aylarında bu yoğun kömür 

kokusunu daha önce hissetmemişti. Belki bu saatlerde dışarıda olamadığı içindi. Bu 

düşünceler eşliğinde yürümeye başladı, sokak bomboştu. Adımlarını hızlandırırken egzoz 

sesinin müziğe karıştığı beyaz bir araba geçti yanından. Arabada çalan şarkıyı bir yerden 

hatırlıyordu. Nasıldı sözleri? Sanırım şöyleydi: “Karanlık çöktüğünde koktuğunda kömür 

sokak… Şehrimin tadı ağzımda yine; is, pas, kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, 

esrar…”14. Ne kadar da bizim mahalleyi hatırlatan bir şarkı diye düşündü adımlarını 

hızlandırırken. Bir de evinin yanında olan karanlık ara sokağı düşünüyordu bir yandan.  

Hem oranın sokak lambası da yanmıyordu uzun zamandır. Acaba tamir etmişler midir 

diye düşündü. Telefonunu eline aldı ve bir şey olursa hemen birini ararım diye geçirdi 

içinden bir yandan da o ara sokağa yaklaştıkça kalbi daha hızlı atmaya başladı. Koşar 

adımlarla evinin olduğu sokağa ilerledi, o ara sokağı arkasında bırakmıştı. Apartmana 

girmesiyle beraber kalbinin atışı yavaşlamış ve kendini güvende hissetmişti artık15. 

Merve’nin bu anlatısı birçok kadının gündelik hayatta deneyimlediği, yakından 

bildiği bir durumdur. Kent içerisinde birçok zorluğu atlatıp evin dışına çıkmak, bir 

yerlerde vakit geçirmek aslında akşam eve dönülmek istendiğinde kentin tekinsizliği 

karşısında gerilimli bir hal almaktadır. Ayrıca bu duruma alt-orta sınıf bir mahallede 

yaşamak da dahil edildiğinde; evin dışına çıkmak, mahalle dışında bir yerde vakit 

geçirmek, bir yanıyla sınırları aşmak olarak görülse de bir yanıyla da eve geri dönülmek 

istenildiğinde yeniden sınırların çizilmesi anlamına gelmektedir. Bu bölümde; kent hakkı, 

genç kadınların kentte ne gibi ön koşullarla var olabildikleri, kent içi hareketliliklerini 

sınırlayan nedenlerin neler olduğu, kent güvensizliği ve buna karşı ne gibi pratikler 

oluşturdukları; genç kadınların anlatıları ve literatürde var olan çalışmalarla beraber 

irdelenmeye çalışılacaktır. 

 

                                                                 
14 Ezhel’in ‘Şehrimin Tadı’ adlı şarkısından bir alıntı. 
15 Kadınların gündelik hayatlarında yaşadıkları bu güvensizlik hali aslında birçok kadının yakından bildiği bir 

durumdur. Bu nedenle bu konu hakkında benzer bir anlatıya Lordoğlu’nun İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan bekar 

kadınlarla yapmış olduğu görüşmeleri içeren “İstanbul’da Bekar Kadın Olmak” adlı çalışmasında da rastlanmaktadır 

(Lordoğlu, 2018, s.13) 
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5.1.1. Kent Hakkı 

Kent hakkı 1968 yılında Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan bir kavramdır. 

Lefebvre’ye göre, gündelik hayat içerisinde toplumsal ilişkiler ve yaşam alanları 

birbirinden ayrılmaz iki öğedir. Bu nedenle kentsel mekâna yapılan her müdahale, sosyo-

mekânsal olarak ilişkileri yeniden düzenler ve kent yaşamına ve orada yaşayan bireylere 

müdahale etmek anlamına gelir (Lefebvre’den aktaran Zengin, 2015, s. 360). Yani 

Lefebvre’nin gündeme getirdiği ve daha sonları David Harvey tarafından da geliştirilen 

kent hakkı kavramı; mekân üzerindeki hakimiyetin, kentte yaşayanların kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda kenti değiştirmesi ve yeniden üretebilmesi anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle kamusal alanın düzenlenmesinde tek güç sahibi devlet ve sermaye grupları değil 

kenti kullanan kentlilerin de bu konuda söz sahibi olmasıdır. Ayrıca dikkat edilmesi 

gereken bir diğer nokta, Lefebvre’nin kent hakkı ile hukuk sistemi içerisinde yasal bir 

haktan değil de etik ve en yüksek insani değerlerinden bahsediyor olmasıdır 

(Marcuse’den aktaran Lordoğlu, 2016, s. 158). Kent hakkı kavramını geliştiren Harvey’e 

(2015) göre ise:“(…) Şehir hakkı, şehrin barındırdığı kaynaklara bireysel veya kolektif 

erişim hakkından çok daha öte bir şeydir: Şehri gönlümüze göre değiştirme ve yeniden 

icat etme hakkıdır bu. Dahası, bireysel değil kolektif bir haktır, çünkü şehri yeniden icat 

etmek kaçınılmaz olarak kentleşme süreçleri üzerinde kolektif bir gücün uygulanmasına 

bağlıdır. Kendimizi şehirlerimizi şekillendirmek ve yeniden şekillendirmek, insan hakları 

içinde en değerli, fakat bir o kadar da ihmal edilmiş olanıdır”. Yani şehir hakkı, 

bireylerin yaşadıkları kentsel mekânı edindikleri deneyimlere bağlı olarak ve şehrin kabul 

görülmesi gereken sahipleri olarak kentsel mekânı düzenleme talebinde 

bulunabilmeleridir (Harvey’den aktaran Zengin, 2015, s. 361). Ancak Lefebvre’nin kent 

hakkından bahsederken toplumsal cinsiyet bakış açısına yoğunlaşmadığını ve buna vurgu 

yapmadığını söylemek mümkündür (Lordoğlu, 2016; Lordoğlu, 2018). 

Lefebvre kent hakkı kavramıyla kentte yaşamanın, kentsel alanların kullanımı 

ve kentsel alanın gelişiminde söz sahibi olabilme yani katılım anlamında bir hak olduğunu 

söylemektedir (Hatiboğlu, 2017, s. 36). Yapmış olduğum saha çalışmasında görüştüğüm 

genç kadınlara: “Bu şehri bu şehirdeymiş gibitadını çıkararak yaşadığınızı düşünüyor 

musunuz?”ve “İstanbul’da yaşamak size ne ifade ediyor?” sorularını yöneltim. Sorulara 
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verilen cevaplar ise alt-orta sınıf ve kent merkezlerine ulaşım olanağına sahip bir 

mahallede yaşayan genç kadınların hem kent hakkı hem de toplumsal cinsiyet bağlamında 

nasıl bir ayrımcılığa maruz kalmakta olduklarını göstermektedir. Görüşülen genç 

kadınlardan Kübra, mahalle sınırları dışına çok da çıkmadığını ve Anadolu Yakası’nahiç 

gitmediğini ifade etmektedir: 

(…) Kağıthane’den başka bir yere gitmiyoruz o yüzden çok da bilmiyorum. 

Karşıya (Anadolu Yakası) hiç gitmedim mesela. Böyle yani Eyüp, Eminönü falan oralara 

gittim. Çok uzaklara gitmedim. Mesela Çekmeköy diyorlar, bir şey tepe neydi? Gültepe 

sanırım, hiç bilmiyorum, yakın diyorlar ama hiç gitmedim, bilmiyorum yani. Fazla bir 

yere gitmiyorum zaten.” (Kübra, 15 yaşında lise öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınların çoğunluğu, deniz kenarında bir mahallede yaşamak 

istediklerini belirtmişlerdir. Ancak yaşanılan mahallenin deniz kenarında olmaması 

nedeniyle genç kadınların sahilde yürümek, deniz kenarında vakit geçirmek istediklerinde 

ailelerinden izin almaları gerekmektedir. Başka bir deyişle yaşanılan mahallenin deniz 

kenarında yer almaması ve evin dışına çıkmak, sosyalleşmek isteyen genç kadınların 

ailelerinin buna izin vermemeleri nedeniyle kent içihareketlilikleri kısıtlanmaktadır.  

Görüşülen genç kadınlardan Tülay’ın hayali, Beşiktaş gibi sahile yakın bir semtte 

yaşamaktır. Yaşadığı mahallenin ise bu tür semtlere uzak olduğunu ve bu nedenle 

İstanbul’da yaşıyormuş gibi hissetmediğinden bahsetmektedir: 

“Mesela bazen canım sıkıldı, şöyle bir sahile gideyim diyorum ama Beşiktaş bize 

çok uzak… Yok, İstanbul’da gibi yaşamıyorum. Oturduğun yer çok önemli. Beşiktaş gibi 

bir yerde otursam o zaman başka olur. Yani takarım kulaklığımı böyle sahile giderim ama 

burada nereye atacaksın? Burası zaten uzak, nereye gideceksin?” (Tülay, 18 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Elif de Tülay gibi deniz kenarında bir semtte yaşamak istediğini anlatmaktadır. 

Ayrıca Elif, İstanbul’u daha çok okul gezilerinden bildiğini ve kent içi hareketliliğinin 

sınırlı olduğunu ifade etmektedir: 

(…) Çok fazla yaşadığımı, gezdiğimi düşünmüyorum. İstanbul’u burada 

yaşamayan da yurt dışından gelen biri de benden daha iyi biliyordur… Küçükken okulla 
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gittiğim gezilerden biliyorum daha çok aslında. Yani Eyüp, Fatih falan hep oralara 

gidiyorum. Gittiğim yerler belli. Canım sıkıldı deniz kenarına ineyim demiyorum işte 

Hasbahçe’ye falan geliyorum daha çok. Ama deniz kenarını falan da seviyorum. Eyüp’te 

otursam mesela gidebilirim ama işte buradan zor.” (Elif, 21 yaşında, üniversite 

öğrencisi)  

Mahalledeki tuhafiyede çalışan Asuman ise çalışmadığı bir tatil gününde annesi 

ile birlikte mahallenin dışına çıkmış ve Sarıyer’e gitmişlerdir. Yoğun bir tempoyla çalışan 

Asuman ve ev dışında pek sosyalleşme alanı olmayan annesi için bu gezi pek alışıldık bir 

durum değildir. Bu gezi sırasında otobüste annesi ile birlikte yaptıkları konuşmayı 

hatırlatan Asuman kent içi hareketliliğinin annesi tarafından kısıtlandığını anlatmaktadır. 

Ayrıca Asuman’ın anlatısı hem kent içi hareketliliğinin kısıtlanması hem de toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği bağlamında önemlidir: 

“Aileme mesela yani Sarıyer’e gideceğim desem hemen orada ne işin var oluyor. 

Annemle geçen Sarıyer’e denize gittik, annem ‘Keşke burada evimiz olsa’ dedi. Sahil 

kenarında falan. Bak işte dedim herkes dışarı çıkmış ne güzel, sen bize izin vermiyorsun 

falan diye. O da sen de gez dedi. Ama ertesi gün sorunca senin ne işin var orada oluyor” 

(Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor). 

Kent hakkı ve toplumsal cinsiyet bağlamında bakıldığında görüşülen genç 

kadınların sık sık tekrarladıkları anlatı, “Kızsın zaten fazla gezemezsin!” cümlesi 

olmuştur. Hem mahallenin dışına çıkmak için aile bireylerinden izin almak gibi ön 

şartların olması hem de genç kadın olmak aile bireyleri tarafından sık sık hatırlatılan bir 

durumdur. Bu nedenle genç kadınlar kent içi hareketliliğini kısıtlamak zorunda kalmakta 

ve kendilerini İstanbul’da yaşıyormuş gibi hissetmemektedirler:  

(…) Yani kızsın sonuçta. Sen kızsın işte fazla şey yapma gibisinden, dolaşma 

gibisinden. Ama ortamı biliyorlar sonuçta annem ve babam. Onlar da çevreye 

güvenemiyor, ben de yani güvenemiyorum. Gitmem zaten, izin vermiyorlarsa tamam yani. 

Sorarım ama izin vermiyorlarsa üstelemem öyle” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi). 



99 

 

(…) Ortamlar bize göre değil, yani bizimkiler de kısıtlıyorlar zaten. Yani bir de 

kız başına falan… Mesela ben şuraya gidiyorum dediğimde tamam demezler hemen. O 

yüzden gidemiyorum pek” (Gül, 20 yaşında, üniversite öğrencisi) 

(…) Biraz aileden kaynaklı yani bir yere gideceğim zaman hemen babam biraz 

da evde otur falan diyor. Bir hafta sonu var ama sürekli evde oturmamı istiyor. Kendisi 

iş çıkışı takılıyor sonra eve geliyor. Bana ama öyle bir şey yok. Yaşamıyorum yani 

İstanbul’u pek. Daha gitmediğim, bilmediğim çok yer var” (Emine, 23 yaşında, 

muhasebeci). 

Kent içi hareketliliği kısıtlayan aile bireyleri ya da yaşanılan mahallenin kent 

merkezlerine uzak olduğunun düşünülmesi nedeniyle genç kadınlar genellikle ev 

çeperinde (görüşülen kadınlar için; parklar, kapı önü ya da evin önü olarak tabir edilen 

alanlar) sosyalleşmektedirler. Cantek ve arkadaşları (2014) “Evin içindeki sokak, 

Sokağın İçindeki Ev” adlı çalışmalarında, mahallelerde ev ve sokak ilişkisinde; balkon, 

evin önü, kapı önü, yeşil alanlar, park gibi kamusal ve özel alan arasında kalan ‘ara 

bölgelerden’ bahsetmektedirler16. Evin çeperinde olan ara alanlar, kadınların hem içeride 

hem de dışarıda olmalarını sağlar. Cantek ve arkadaşları yapmış oldukları mülakatlarda 

görüşmecilerden biri bu alanlar için: “evin içindeki sokak, sokağın içindeki ev” diyerek 

ara alanların hem içeride olmayı hem de dışarıda olmayı bir arada barındırdığını ifade 

etmiştir (Cantek ve diğerleri, 2014, s. 122-123). Görüşülen kadınların anlatılarında, 

mahalle ve kent içi hareketliliğin sınırlı olduğunu ve bu nedenle genç kadınların daha çok 

kapı önünde, evin önünde ya da mahalle içerisinde ve evlerine çok da uzakta olmayan 

parklarda vakit geçirdiklerini ifade etmektedirler: 

“En fazla kapı önünde çekirdek çitliyoruz. Başka bir yere çıkmıyorum pek.” 

(Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

                                                                 
16 Cantek ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışma, beş büyük kentte (İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya, Bursa) 

yaşayan 40 kadınla yapılan görüşmeleri içermektedir. Ara alanların (balkon, evin önü, kapı önü, yeşil alanlar, park vb.) 

kullanımı kadınlar için neler ifade ettiği, kadınların bu alanlarda ne gibi pratiklere sahip oldukları, bu alanları kullanma 

sıklıkları, ev çeperinde ve ara alanlarda nasıl var olabildikleri yapılan araştırmanın temel sorularıdır (Cantek ve 

diğerleri, 2014). 
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“Mahallede vakit geçiriyorum. Yani paramız olursa yiyecek bir şeyler alıyoruz 

ve kapının önünde oturup yiyiyoruz.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

(…) Yani saat on ikiye kadar sokakta evin önünde oluyoruz. Zaten aile 

apartmanında kalıyoruz… daha çok evin önünde oturuyoruz” (Kübra, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 

(...) Daha çok arkadaşlarımı eve çağırıyorum ya da kapı önünde falan 

oturuyoruz…” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Fatma ise mahalle dışında bir yerde vakit geçirmek istediğinde genellikle 

ailesinden izin alamadığını ve bu nedenle evine yakın olan parkta mahalleden 

arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini anlatmaktadır. Ayrıca Fatma, ailesinin üzerinde olan 

kontrolünden “İzin verdikleri kadar dışarı çıkabiliyoruz, izin verdikleri kadar da uzağa 

gidebiliyoruz.” diye bahsetmektedir: 

“(…) akşam olduğu zaman kız arkadaşlarımla mahallemde, yakın yerlerde, 

parkta, tabii ailemin izin verdiği kadar, sosyal tesislere falan geliyoruz. Veya en fazla 

Kağıthane’de Hasbahçe’ye falan. Zaten izin verdikleri kadar dışarı çıkabiliyoruz, izin 

verdikleri kadar da uzağa gidebiliyoruz. Bazen gizli gidiyoruz ama onları saymıyorum, 

akşam yapmıyoruz çünkü gündüzleri sadece.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Fatma’nın anlatısına benzer olarak Merve de evin çeperinde bulunan parkta 

arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini anlatmaktadır: 

“Sitede mesela çocukluk arkadaşlarım var, bu seneye kadar bütün sitedeki 

arkadaşlarımla aynı okuldaydık, zaten siteye çok yakındı okul o yüzden onlarla işte sitede 

karşılaşıyorum. Onlarla site içerisindeki parkta falan görüşüyorum yani öyle.” (Merve, 

15 yaşında, lise öğrencisi) 

Evin çeperinde olan bu ara bölgeler, görece bir hareketlilik sağlasa da zamanla 

bu mekânlar genç kadınların gözetlendiği alanlara dönüşmektedir. Yani kadınlar tek 

başına kapı önünde oturduklarında o alan kamusal alana dönüşmekte ve belirli bir 

gözetime tabi olunmaktadır. Başka bir deyişle başlangıçta bir sosyalleşme alanı olan bu 

ara alanlar zamanla bir “ahlak ve namus bekçiliğine” dönüştüğü durumlar ortaya 
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çıkmaktadır (Cantek ve diğerleri, 2004, s. 132-139). Görüşülen genç kadınlardan Nermin, 

evin önünde oturan kadınların mahalle içerisinde nasıl sosyalleştiklerinden ve bu 

sosyalleşmelerinin aslında bir gözetim hali olduğundan bahsetmektedir: 

“(…) Yani kapı önünde oturuyorlar daha çok, işte kapıda görünce hal hatır 

soruyorum mecburen... İşte hep kapı önündeler zaten. Gerçekten hep oradalar. 

Marangozdan bir masa yaptırmışlar, yanına işte bank yaptırmışlar. Çay işte zaten vazo 

gibi ortada. Kadınlar kahvesi yapmışlar yani resmen geleni geçeni gözetliyorlar, tek 

bizim orada değil ama bu mahallede var o tür şeyler.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Ara alanlar bir yandan sosyal ilişkiyi canlandıran bir bilgi ağı, o ağa dahil olan 

herkesin mahremiyetini, öznelliğinin bir açıdan tehdit etmekte ve sınırları yeniden 

çizmektedir (Cantek ve diğerleri, 2004,s. 140). Tülay’ın anlatısı da Nermin’e benzer 

olarak mahalledeki bu ara alanlarda sosyalleşen kadınların sordukları sorulardan rahatsız 

olduğunu ve selam bile vermek istemediğini anlatmaktadır: 

“(…) Yani sevmem öyle koca karılarla zaman geçirmeyi, kapı önünde 

oturuyorlar, öyle yani gözlerini dikerek bakıyorlar. Nereye gidiyorsun diyorlar mesela. 

Genç bir kızın onların yanında oturmasından da yana değilim o yüzden. Saçma değil mi 

ama? Yani bana diyorlar işte neden gelmiyorsun, selam vermiyorsun falan. Ben neden 

selam vereyim yani.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

5.1.2. Kent Güvensizliği ve Gündelik Yaşam Pratikleri 

Aile bireylerinin kontrolü, ev çeperinde yer alan ‘ara alanların’ zamanla ‘namus 

ve ahlak bekçiliğine’ dönüşmesi gibi nedenlerin dışında kent içi hareketliliği kısıtlayan 

bir diğer neden ise kent güvensizliğidir. Bu güvensizlik hali kadınların hal ve tavırlarını, 

nasıl hareket edeceklerini, kentte nasıl var olabileceklerini, saat kaça kadar dışarıda vakit 

geçirebileceklerini öncesinde belirlemelerini zorunlu kılmaktadır. Epstien, kent 

güvensizliği karşısında kadınların kentte “gidilecek ve gidilmeyecek yerler” olarak ayıran 

hayali haritalar oluşturduklarını belirtir; üstelik bu haritalandırmaya sebep olan korku 

hissini açıkça ifade edebilen kadınlar, korkuların kaynakları konusunda net cevap 

verememiştir (Epstein’den aktaran Acuner, 2016, s. 9). Görüşmecilerden Filiz yaşadığı 

mahallesi için: “Burada yaşayan biri, nerenin geceleri geçilip geçilmeyecek yer olduğunu 
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bilir. Ben de bilirim, yani nerenin geçilecek yer olup olmadığını.” diyerek aslında 

zihninde nasıl bir harita oluşturduğunu ifade etmektedir. Görüşülen diğer genç kadınlar 

da Filiz’e benzer şekilde hem mahallede hem de kentin bir başka noktasında nasıl hareket 

edeceklerini önceden düşünmekte ve ona göre davranışlarını düzenlemek zorunda 

kalmaktadırlar. Ayrıca görüşülen genç kadınlar göz hapsinde olmayı engellemek için 

Epstien’in bahsetmiş olduğu ‘gidilecek ve gidilmeyecek yerleri’ mahalle düzeyinde 

belirleyerek kent içi hareketlerini sınırlamaktadırlar: 

“Mesela şuradan geçmeyeyim falan diyorum. Çünkü erkekler hep bir yerde 

dururlar, ben de oradan geçilemeyeceğini bilirim.” (Gül, 20 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

Nurten ise mahalledeki erkeklerin nerelerde zaman geçirdiğini gözlemlemiş, 

kendine zihinsel bir harita oluşturmuş ve bu mekânların önünden bile geçmediğini 

anlatmaktadır: 

“Yani mesela mahallenin erkekleri belirli kurallar koymuşlar. Mesela bazı 

arkadaş grupları herkesin kendi belirli yerleri var…  Mutlaka şu internet kafenin orada 

takılır, başka yere gitmezler. Çiğ köftecinin orada yine birkaç kişi vardır mesela onlarda 

orada takılır, oradan ayrılmazlar yani. Bir de kafelerde takılanlar vardır, abimden de 

biliyorum mesela onlarda hep aynı kafede takılır başka bir yere gitmezler. Onlar belirli 

kişilerdir mesela oradan çok fazla geçemezsin çok erkek olduğu için.” (Nurten, 19 

yaşında, açık lise öğrencisi) 

Gülay da mahallede hangi bölgenin saat kaçta güvenli olacağı konusunda 

zihninde bir harita oluşturmuştur. Ayrıca Gülay mahallede vakit geçirildiğinde erkeklerin 

bakışlarına maruz kalınmasının hatta bu bakışın şiddete de dönüşmesinin muhtemel 

olduğundan bahsetmiştir: 

“Mesela sen kızsan gece on birde canın istediği ya, dolanamazsın buralarda. 

Affedersin, buranın kekoları hayvan gibi bakar sana. Bu da kural gibi bir şey. Şu ileride 

köprü var mesela gündüz oralardan gidemezsin, kekolar vardır hep. Gece de gidemezsin 

çünkü içki şişeleri falan vardır, orada hep içenler oluyor. Mesela egzozunu deldirir adam 
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ve tur atar ama sen hiçbir şey diyemezsin. Eğer dersen kavga çıkar. Adam toplar öyle 

gelir.” (Gülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınların büyük çoğunluğu, mahallede kendilerini güvende 

hissetmediklerini ve bu güvensizliği herhangi bir olumsuz olay yaşamış olmasalar bile 

devam ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca genç kadınlar mahallede kendilerini güvende 

hissetmemelerinin nedeni olarak erkek egemen mekânlar olan köşebaşlarından 

bahsetmektedirler. Bu köşebaşları ise genellikle internet kafe ya da kahvehane gibi 

erkeklere ait olan mekânları tarif etmek için kullanılır. Arık, “Kahvehanede Erkek Olmak: 

Kamusal Alanda Erkek Egemenliğinin Antropolojisi” adlı çalışmasında kahvehanelerin 

varlığını hem bir erkek egemen mekân olarak hem de kahvehanenin dışına taşarak bir 

bütün halinde toplumsal cinsiyet ve mekân bağlamında incelemiştir (Alkan, 2011, s. 371). 

Arık (2009), kahvehaneleri ‘bir gözlem kulesi’ olarak ifade etmekte ve yaptığı mülakatlar 

sonucunda “Kahvehane bir mekân ve pratik olarak tek başına cinsiyetli bir mekân olarak 

kalmamakta, aynı zamanda bu karakteriyle sokağı cinsiyetlendirmektedir.” çıkarımında 

bulunmuştur (Arık, 2009, s. 196).  

Kamusal alanlarda erkek egemen mekânlar sadece erkeklerin vakit geçirdiği 

alanlar olarak var olmakta ve bu mekânlara kadınların giriş yasağı sürekli kontrol 

edilmektedir (Polat, 2008, s.147). Arık’ın ifadesiyle ‘gözetleme kulesi’ olan 

kahvehaneler, yapılan çalışma kapsamında özellikle kahvehanelerin bulunduğu 

köşebaşlarını temsil etmektedir. Dışarıya taşan sandalyeler ve sigara içmek için kapı 

önüne çıkan erkekler bu köşebaşlarında vakit geçirmektedirler. Bu nedenle genç kadınlar 

mahallede özellikle köşebaşlarında duran ve mahalle içinde hareket halindeyken 

kendilerini “göz hapsine” alan erkeklerden dolayı mahalle içindeki hareketliliklerini 

kısıtlarken bu konudaki kendi deneyimlerinden bahsetmektedirler. Görüşmecilerden 

Hatice, köşebaşlarında duran erkeklerin bakışlarına maruz kalmamak için yolunu 

uzatmak zorunda kaldığını anlatmaktadır. Ayrıca Hatice, erkeklerin kadınları bakışlarıyla 

rahatsız etmemesi gerektiğini dini referanslarla açıklamaktadır:  

(…) Köşebaşlarında bekleyen erkeklerden aşırı rahatsız oluyorum. Bakışlar var 

yani şöyle dört, beş erkek mesela bir köşebaşında bekliyor işte sen de oradan geçersen 

ya bakışlara maruz kalırsın ya da yolunu uzatmayı tercih edersin. Bu rahatsız ediyor işte. 
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Yani ben bir başkası yüzünden yolumu değiştirmek istemiyorum. Yani onların önünden 

de geçtiğimde göz hapsinde olmak istemiyorum. Rahatsız eden durum bu. Bir de şuna 

inanıyorum; haram sadece bayanlara değildir, erkeklere de haram vardır yani göz 

kapakları onları haramlardan korur. Bu yüzden yani erkek kendine dikkat ederse bayan 

da eder. Yani rahatsız edici bir durum olmaz. Tabii erkektir yapar mantığı var işte 

ondan.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

Mahalleye mesafe olarak oldukça yakın olan özel bir okulda öğretmenlik yapan 

Nermin ise işe giderken her zaman aynı yoldan gitmediğini, göz hapsinde olduğunu 

hissettiği için yolunu değiştirmek zorunda kaldığından bahsetmektedir: 

“Köşebaşlarında çok fazla insan oluyor. Yani yolun altından, üstünden falan 

böyle yol değiştirmek zorunda olabiliyorsun. Ya da sürekli geçtiğin yerden geçemiyorsun, 

esnaflarla böyle sürekli göz teması oluyor, bu yüzden arka sokaktan dolanmak zorunda 

kalabiliyorsun. Çok fazla göze çarpmamaya çalışıyorsun. Yani laf çıkabilme ihtimalini 

düşünüyorsun. Bir şey olmadı ama işte göze batmamaya daha dikkatli olmayı tercih 

ediyorsun.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Genç kadınlar gündelik hayat içerisinde kentte kendilerini güvende 

hissetmediklerini ve bu güvensizlik haline karşı belirli pratikler oluşturduklarını 

görmekteyiz. Aslında kadınların kentin tekinsizlik haline karşı kamusal alan kullanımları 

çeşitli deneyimlere dayanmaktadır. Bu konuda Tuncer’in “Fotoğrafın Gör Dediği: Aile 

Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz Denemesi” adlı makalesinin kadınların kent deneyimiyle 

birlikte okunması konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Tuncer, 1950’li yılların 

Ankara’sında çekilen fotoğraflar üzerinden kadınların kamusal alan17 deneyimlerini 

tarihsel bir yolculukla anlatmaktadır. Siyah beyaz bir fotoğraf karesinde kol kola girmiş 

iki genç kadın ve onların yanında duran ama arada belirli bir mesafe olduğu için ilk 

bakışta bu genç kadınların bir tanıdığı mı yoksa yoldan geçen herhangi biri mi olduğunun 

belli olmadığı bir erkeğin olduğu fotoğraf karesi hakkında kesin bir çıkarımda bulunmak 

mümkün değildir. Tuncer, bu fotoğraf karesinde kol kola yürüyen kadınla görüştüğünde 

                                                                 
17 Tuncer yaptığı çalışmada, ‘kamusal alan’ ve ‘kamusal mekân’ kavramlarını farklı gerekçelerle kullanmıştır. Tuncer, 

“kamusal ve özel arasındaki tarihsel ve toplumsal ilişkiye referans verdiğinde “kamusal alan” kavramını kullanırken, 

kadınların gündelik deneyimlerinden söz ederken “kamusal mekân” kavramını kullanmayı” tercih etmiştir (Tuncer, 

2015). 
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gerçeği öğrenmiştir; fotoğraftaki erkek, görüşmecinin kuzenidir. Ve görüşme yapılan 

kadın, bu fotoğraf karesinde neden kuzeninin olduğunu ise “o zamanlar genç kızların 

dışarıda yabancı bir erkekle görünmesinin hoş karşılanmayacağını” ifade ederek 

açıklamıştır. Yani fotoğrafta bulunan kuzen, ne genç kadınları denetlemesine engel 

olacak kadar uzak bir mesafede durabilir ne de toplumsal kuralları ihlal edecek kadar 

yakınlarında durabilir. Bir fotoğraf karesi üzerinden yapılan bu analiz aslında kadınların 

kamusal alanlarda nasıl var olabildiklerinin 1950’li yılların Ankara’sından günümüze bir 

kesit şeklinde sunmaktadır (Tuncer, 2017, s. 5). 

Çalışmanın gerçekleştirildiği Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan genç kadınlar 

anlatılarında sokağa çıkarken ya da gece geç bir saatte eve gelirken kentin tekinsizliği 

karşısında yalnız kalmaktan korktuklarını ve baba, abi, abla veya yenge gibi bir aile 

bireyinin yanında kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtmektedirler. Oluşturulan 

bu pratikle genç kadınlar toplumsal normlara uygun davranmalarının yanı sıra kendilerini 

kentte daha rahat hissetmekte ve kent içi hareketliliklerini artırmaktadırlar. Tuncer’in 

yapmış olduğu çalışmada 1950’li yıllarda bir fotoğraf karesinde genç kadınların kamusal 

alanda onları kollayacak bir kuzenlerinin olması ve bu kuzenin toplumsal kuralın bir 

yansıması şeklinde var olması gibi genç kadınlar da kenti kullanırken aile bireylerinden 

birinin yanlarında olduklarında kendilerini daha güvende hissettiklerini anlatmaktadırlar. 

Elbette bu durum genç kadınlar için bir tercih değil kentin güvensizliği karşısında bir 

zorunluluk, bir dayatma halidir. Görüşülen genç kadınlardan Nermin, gece dışarı 

çıktığında yanında mutlaka abisi ya da yengesinin olduğunu anlatmaktadır: 

(…) Dışarı çıkmam geceleri, yani mümkünse yanımda birileri olur. Yengem, 

abim falan olur yanımda muhakkak. Çünkü çok fazla erkek var köşebaşlarında. Seni böyle 

göz hapsindetutmaları bile çok rahatsız edici. Dönüp ne bakıyorsun falan diyesin geliyor 

ama işte sonra yanlış anlaşılmaktan korkuyorsun. Yani sürekli kullandığım yollar. Bir 

daha geçsem mesela şu kızla şöyle bir olay olmuştu olacak. Yani sen kendini esirgemek 

zorunda kalıyorsun.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 
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Nermin gibi Ayşe de anlatısında geceleri18 dışarı çıkmayı güvenli bulmadığını 

ve dışarıya çıkmak istediğinde yanında mutlaka ablası ya da yengesinin olması 

gerektiğini ifade etmektedir: 

“Erkekler, mesela, yani her çeşit insanı var. Serserisi var, teşkosu19 var. İşte 

herkes kendi halinde tabii ama yolumu değiştiriyorum mesela. Gece mesela tek başıma 

dışarı çıkmam. Mutlaka ablam ya da yengem olur yanımda. Öyle yani.” (Ayşe, 19 

yaşında, üniversite öğrencisi) 

Elif de arkadaşları ya da aile bireylerinden birinin yanında olmasıyla kendini 

güvende hissettiğini ifade etmiş ve tek başına dışarıya çıkmayı güvenli bulmadığını 

anlatmaktadır: 

“Tek başıma dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Hem güvenli bulmuyorum hem de 

rahat hissetmiyorum. Genelde arkadaşlarımın ya da ailemin yanımda olmasını isterim. 

Tek başıma dışarıda olmak istemiyorum.” (Elif, 21 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan Merve ise değişen gece tanımını da bağlı olarak 

akşam en geç saat yedide evde olduğundan bahsetmiş ve diğer anlatılara da bağlı olarak 

yanında ancak tanıdığı birilerinin olmasıyla kendini güvende hissettiğinden bahsetmiştir: 

(…) Yani gece olunca ister istemez tedirgin oluyorum. Gece dediysem mesela 

hava karardıktan sonra, yani yediden falan sonra eğer arkadaşımlaysam ve 

arkadaşımdan ayrıldıysam acele gitmeye çalışırım eve ya da yanımda birileri olmalı. 

Nedeni yani laf atan muhakkak oluyor, yani insan tedirgin oluyor.” (Merve, 15 yaşında, 

lise öğrencisi) 

Mahallede bir konfeksiyon atölyesinde çalışan Hatice ise iş çıkışları eve 

genellikle yalnız gittiğini ancak mesaiye kalması durumunda babası ya da abisinin iş 

çıkışına geldiğini anlatmıştır. Ayrıca Hatice, mesaiye kaldığı iş çıkışları nedeniyle geç 

saatlerde dışarıda olduğunu ancak bunun dışında mahalleyi güvensiz bulduğunu ve 

                                                                 
18 Görüşülen genç kadınlar için gece kavramı değişkenlik göstermektedir. Ancak ortaklaşan söylem ‘akşam ezanının 

okunması’ ve havanın kararmamış olmasıdır. Bazı genç kadınlar için ise babalarının eve gelmesi, saat kaç olursa olsun, 

gece tanımı içerisinde yer almaktadır. 
19 Görüşülen birçok kadın, erkekler için ‘teşko’ kelimesini kullanmıştır. Ayşe, teşko kelimesini: “Yani böyle garip saçlı, 

fosforlu eşortman giyenler var ya, işte onlar.” diyerek açıklamıştır. 
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geceleri dışarıya pek çıkmadığını ve dışarıya çıkmak istendiğinde mutlaka yanında 

birilerinin olması gerektiğini ifade etmiştir:  

“Açıkçası yani her insan farklı olduğu için biriyle karşılaştığında nasıl tepki 

vereceğini bilmiyorsun. Bu yüzden gece tek başıma dışarı çıkmak pek tercihim değil. 

Mutlaka yanında biri olmalıdır. Sıkıntı yani.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi)  

Muhasebeci olarak çalışan Aysel de mahallede kendini güvende hissetmediğini 

ve akşamları spor yapmak istediğinde babasının da onunla birlikte spor yaptığından 

bahsetmiştir: 

(…) Saat ondan sonra özellikle güvende hissetmiyorum. Spora falan gideceksem 

en geç dokuzda evde oluyorum. Yani sonra gelirim parkta babamla falan yürüyorum eve 

öyle gidiyorum.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Ayrıca Aysel, mahallede kadınların genelde yalnız başına yürümediklerini ve 

yalnız olduklarında da erkekler tarafından “göz hapsinde” tutulduklarından 

bahsetmektedir: 

“Gece geç saatte dışarı çıkınca mesela tuhaf tuhaf bakıyorlar. Kalabalık 

ortamlarda neyse de bizim mahallede mesela iki adım git hemen bu kız kim der gibi 

bakarlar. Zaten ben tek başına gezen kızları pek görmüyorum. Ben öyle görüyorum en 

azından.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Epstien’in bahsetmiş olduğu kentte kadınların ‘gidilecek ve gidilmeyecek yer’ 

olarak zihinlerinde hayali haritalar oluşturmaları aslında genç kadınların gündelik hayat 

içerisinde yaşadıkları kötü deneyimlere veya böyle bir deneyime sahip olmasalar bile 

duydukları olumsuz deneyimlere dayanmaktadır (Acuner, 2016). Ve bu deneyimlere 

bağlı olarak genç kadınlar kenti kullanırken gündelik hayat içerisinde aile bireylerinden 

herhangi biriyle kentte hareket halinde olmak gibi belirli pratikler oluştururlar. Bu konuda 

İleri, geç Osmanlı dönemi İstanbul’un gece ve suç temaları üzerine yazmış olduğu ‘Kent, 

Gece ve Kadınlar’ adlı makalesinde önemli çıkarımlarda bulunmuştur. Çalışmada, 

Osmanlı döneminde kent hareketliliği üzerine yapılan düzenlemelerden ve kadınların 

kent hareketliliğinin yanı sıra kentin güvensizliğinden bahsetmektedir. Her ne kadar bu 
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çalışma ile farklı bir zaman dilimi üzerinde gerçekleşmiş olsa da kadınların anlatıları 

ortaklaşmaktadır. Özellikle kadınların gece dışarıya çıkarken yanlarında aile 

bireylerinden birinin olması, kadınların kent içerisinde hareketliliğinin bir zorunluluğu 

haline geldiğinden bahsetmektedir. Ayrıca İleri çalışmasında dönemin yazarlarından 

Sadri Sema’nın kadınların geceleri dışarıya çıkabilmeleri için ne gibi pratikler 

oluşturabileceklerinden şöyle bahsetmektedir: 

(…) kadınlar herhangi bir sebeple sokağa çıktıkları zaman kendilerine mutlaka 

aile içinden birileri eşlik etmelidir, aksi takdirde sokakta yalnız dolaşan kadının 

“ahlaksız” olarak kodlanması muhtemeldir. Ancak yaşlı kadınlar tek başlarına dışarı 

çıkabilirlerdi, çünkü erkeklerin onlara ‘zarar vermeyeceği’ düşünülüyordu. Dönemin 

yazarlarından Sadri Sema, 1900’lerin başlarını anlattığı anılarında, insanların gece 

sokakta gördükleri kadınları ‘ahlaksız’ veya ‘günahkâr’ olarak tanımladıklarını ifade 

eder ve buna karşılık kadınlara şunu önerir: “Bir doktor çağırmaya bir ebe aramaya 

gidilecek. Evde erkek yok. Kadın koltuğuna bir bohça alır, öyle gidermiş. Bu bohça o 

kadının eclâf tasallutuna karşı bir siper, bir kalkan olurmuş. Serseriler de koltuğunda 

bohça bulunan kadına ilişmezlermiş!” (İleri, 2016, s. 59) 

 İleri’nin yapmış olduğu çalışma ile bu çalışma farklı zaman aralığında olsa da 

kadınların kent içi hareketliliklerinin halen sınırlarının olduğu, kentin tekinsizlik halinin 

çok da değişmediği, kadınların kent güvensizliğine ve buna bağlı olarak yaşadıkları korku 

karşısında gündelik hayatlarında belirli pratikler oluşturmak zorunda kaldıklarını 

görmekteyiz. 

Mahallede ya da kentin herhangi bir noktasında sosyalleşmek istenilmesi kentin 

güvensizliğine karşı duyulan tedirginlik hali nedeniyle belirli pratikler oluşturmayı ve 

belirli bir tavır içerisinde olmayı zorunlu kılmaktadır. Simmel “Metropol ve Zihinsel 

Hayat” adlı makalesinde şehir yaşantısının bireyler üzerindeki etkisinden ve bu etkiye 

bağlı olarak kişilerin birbirlerine belirli bir zihinsel tavırla yaklaştığını ifade eder: 

 “Metropol sakinlerinin birbirleri karşısında takındıkları bu zihinsel tavra, 

biçimsel bir açıdan, ihtiyat adını verebiliriz. İnsanın neredeyse karşılaştığı herkesi 

tanıdığı ve neredeyse herkesle olumlu bir ilişkisinin olduğu kasaba hayatında sürekli 
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dışsal temaslara içsel tepkiler verilir, ama insan aynı şeyi sayısız insanla karşılaştığı 

şehirde yapacak olsaydı içsel olarak bütünüyle atomize olur, hayal bile edilemeyecek bir 

ruhsal duruma ulaşırdı. Kısmen bu psikolojik olgu, kısmen de metropol hayatının gelgeç 

unsurları karşısında insanların haklı olarak sergiledikleri güvensizlik, ihtiyat tavrı 

takınmayı zorunlu kılar. Bu ihtiyatlık yüzünden yıllardır komşumuz olan insanları bile 

görünce tanımayız genellikle. Bizi kasabalıların gözüne soğuk ve kalpsiz gösteren şey de 

bu ihtiyatsızlıktır.” (Simmel, 2009, s. 322). 

Şehirde hissedilen bu tedirginlik hali karşısında en belirgin olan duygu, 

korkudur. Korku, kadınların hareketlerini, bedenlerini, ne giydiklerini, nasıl hareket 

ettiklerini, bulundukları yer ve zaman bağlamında davranışlarını biçimlendirir (Alkan- 

Zeybek, 2011, s. 233).Ahıska ise “Metropol ve Korku” adlı makalesinde korku ve kaygı 

haline bir arada değinir. Ahıska, metropolün bir yandan bir özgürlük alanı olurken bir 

yandan da bir korku alanı olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca Ahıska “Metropolden 

neden korkuyoruz? Hayat daha tehlikeli olduğu için mi? Şiddetin dozu arttığı için mi?” 

gibi çeşitli sorular eşliğinde korku karşısında bireylerin metropolde nasıl bir hareketlilik 

halinde olduklarını şöyle ifade eder: 

(…) Tartışılmaz, değiştirilmez ve çoğunlukla anlaşılmaz kurallar vardır. 

Uymayan cezalandırılır. Dün geçtiğiniz sokaktan bugün neden geçemeyeceğinizi 

anlamazsınız çoğu kez, bu anlamlandırılacak bir yasak değildir, anlamsızca ya uyulur ya 

da uyulmaz. Aklını kullanarak seçim yapmakla, akla duyulan müthiş şüphe ve güvensizlik 

birarada yaşanır metropolde.” (Ahıska, 1992, s. 121) 

Bu konuda Alkan’ın 2005 yılında Ankara genelinde yapmış olduğu 

çalışmasında, kentte kadınların duymuş oldukları korku üzerine önemli çıkarımlarda 

bulunur. Alkan, kadınların şehri kullanımlarını toplumsal cinsiyet ve yerel yönetimlerin 

bu süreçteki varlığınıaraştırdığı çalışması için 605 kadınla anket yapmış ve bu anket 

sonucunda kadınların %41’ i dışarıya çıktıklarında taciz ve sarkıntılıkla karşılaşmaktan 

endişe duyduklarını ayrıca bu durumun dışarı çıkma tercihlerini engellediklerini ifade 

etmişlerdir20 (Alkan, 2005, s. 125). Bu korku hali, yapmış olduğum çalışmada 

                                                                 
20 Alkan, bu oranın aslında sanıldığından daha fazla olduğunu, “kent içi ulaşım yöntemlerini kullanırken duyulan 

rahatsızlıklar çerçevesinde ve başka rahatsızlık unsurlarıyla karşılaştırmalı olarak ortaya koymuştur. Başka türlü bir 
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görüştüğüm genç kadınlar için de geçerlidir. Genç kadınlar, kent içi hareketliliklerini 

oluşabilecek bütün olumsuz durumları bir arada düşünerek mekânsal hareketliliklerini 

sınırlandırmak zorunda kalmaktadırlar. Kent içerisinde yaşanan taciz olayları ise 

kadınların kendi davranışlarını yeniden gözden geçirmelerine ve yaşanan bu olaya karşı 

yeni pratikler oluşturmak zorunda olduklarını göstermektedir. Örneğin; görüşülen genç 

kadınlardan Fatma, maruz kaldığı sözlü taciz karşısında bu durumu yaşadığı yerden bir 

daha geçmemeyi tercih etmektedir. Ayrıca görüşme sonrası yapılan sohbette Fatma 

yaşadığı olay sonrası çantasında biber gazı yerine deodorant taşıdığını belirtmiştir. Başka 

bir ifadeyle Fatma herhangi bir tehlike halinde karşısındaki kişinin gözüne deodorant 

sıkarak etkisiz hale getirmeyi düşünmektedir. Fatma gündelik hayat içerisinde kendisine 

böyle bir pratik oluşturmak zorunda kaldığı tacizi ise şöyle anlatmaktadır:  

“Tam şu markete doğru giden yoldan geçiyordum, bir tane adam oturuyor böyle. 

İki kız arkadaşım daha vardı yanımda şey dedim, oruçtuk, çok susadım kızlar dedim. 

Adamda susadım çeşmeye diye bir şarkı mı türkü mü neyse artık onu söylemeye başladı. 

Ben de yürüdüm biraz arkamı dönüp yani bir de genç falan olsa o kadar sorun değilde 

yani serseri derim, keko derim ama gerçekten babam yaşında falan vardı. Ben, adam 

olalım biraz isterseniz, dedim. Sonra arkamızdan gelmeye başladı, arkadaşlarımı falan 

itiyorum, yani ben cevap veririm de arkadaşlarım bir şey diyemez. Yani şaşırmıştım daha 

önce böyle bir olay yaşamadım. Biz de artık o tarafa yaklaşmıyoruz.” (Fatma, 15 yaşında, 

lise öğrencisi) 

Ahıska’nın: “Dün geçtiğiniz sokaktan bugün neden geçemeyeceğinizi 

anlamazsınız çoğu kez, bu anlamlandırılacak bir yasak değildir, anlamsızca ya uyulur ya 

da uyulmaz.” (Ahıska, 1992, s. 121) diyerek metropoldeki korkudan ve oluşturulmak 

zorunda kalınan pratiklerden bahsetmektedir. Nurten de pazarda uğradığı sözlü taciz 

karşısında pazara girdiği aynı kapıdan çıkmayarak bir pratik oluşturmuş ve mahallede 

kurulan pazara tekrardan gittiğinde abisinin de yanında olacağını ifade etmiştir: 

“Dün pazara gittim işte sebze falan almak için. Pazardan gelene kadar zor 

tuttum kendimi. Her pazara gittiğimde sinir oluyorum. Her gidişte laf mı atılır? Aynı 

                                                                 

formülasyonla bu oranın %100’e yaklaşacağını kestirmek güç değildir.” diyerek kadınların kent kullanımında 

duydukları korkunun daha fazla olduğunu ifade etmiştir (Alkan, 2005, s. 125). 
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kişiler işte... Geçen işte bir kere gittim işte biri “hoşgeldiniz” falan dedi. Ben de işte 

bakmıyorum falan işte bu seferde “hoşgeldiniz dedik ya” dedi. Çıkışta da gördü işte o 

zaman “hoşcakalın” dedi. Yani pazarda laf atılıyor, bu bir gerçek. Bazen laf atılmasa 

bile, yani direk söylenmese bile bir şekilde ima ediliyor. Fark ediliyor yani. Laf atmanın 

dışında yani çok kalabalık ortamlar pazarlar. Ben de sevmiyorum öyle yerleri. Dün 

mesela bir tane adamla çarpıştım. Yani hiç sevmiyorum böyle olayları. Mesela işte 

pazara girdiğim yerden çıkmadım ama haftaya abimle gideceğim.” (Nurten, 19 yaşında, 

açık lise öğrencisi)  

Asuman ise diğer görüşmecilerden farklı olarak yaşadığı tacizi önce anlatmak 

istememiş ve ısrarla ‘bir şey olduğundan değil’ diyerek herhangi bir tacize maruz 

kalmadığından ve başka bir arkadaşının sözlü tacize uğradığını kastederek yaşadıklarını 

dolaylı olarak ifade etmiştir: 

“Yoldan geçiyorsun mesela ‘şişt şişt’ yani bu. Yani hiç onlar nasıl düşünecek ya 

da ne yapacak ya da ne bileyim utanacaklar mı hiç o düşünceleri yok. Hemen böyle 

diyaloga girmeye çalışıyorlar ister istemez. Böyle yanımıza yaklaşıyorlar hemen. Ters 

cevap versen bile halen gelmeye devam ediyorlar. Yani bunu sevmiyorum. Bu yüzden 

buralardan uzaklaşmak istemişliğim oldu tabii. Hatta kimi zaman takipten sonra tacize 

de başlayabiliyorlar. Ama şu anda bana olmadı tabii. Olabilir diyorum yani. Kimin 

başına ne geleceği belli değil ki sonuçta. O tarz şeyler.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor) 

Mülakat sırasında Asuman’a diğer genç kadınların deneyimlerinden bahsedilmiş 

ve böylece mahallede birinin ona laf attığını, ancak buna tepki vermesinin bile olağan 

karşılanmadığını ve onun böyle bir olay karşısında sessiz kalmasının beklendiğini 

belirtmiştir. İranlı kadın yönetmen Puran Dırahşehde’nin “Sessiz! Kızlar Bağırmaz 

(Hush! Girls Don’t Scream)” filmi21 ; İran’daki pedefoliyi, yaşanılan tacize22 ve suçlulara 

                                                                 
21 Filmin orijinal adı “Hiss Dokhtarha Faryad Nemizanand” dır. Filmde, Şirin adında bir kadın saatler sonra 

evlenecektir. Ancak tam düğün başlamak üzereyken bir cinayet işler. Bu cinayet yıllar önce çocukken yaşadığı bir 

istismar nedeniyledir. Ve film “gerçek suçlu kim?” sorusu üzerinden aslında yaşanılan ve görmezden gelinen; pedefoli, 

taciz, tecavüz gibi olaylar karşısında sessiz kalan topluma bir gönderme niteliğindedir 

(https://www.imdb.com/title/tt2440036/, 2018) 
22 Yaşanılan cinsel taciz karşısında kadınların yüksek sesle bu durumu dile getirmeleri, benzer olayları deneyimlemiş 

kadınların kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamaktadır. Bu konuda dünya basınında yer alan Hollywood’un 

yapımcılarından Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz, istismar ve tecavüz iddiaları birçok kadın tarafından 

#Metoo (Ben de) hastagı ile paylaşılmış ve yaşanılan taciz olayları sosyal medya aracılığıyla ifade edilmiştir (Hürriyet, 
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karşı muhafazakâr bir toplumda damgalanmamak için yaşadığı istismara sessiz kalmak 

zorunda kalan bir kadının hikayesini anlatır. Filme benzer şekilde Asuman da yaşadığı 

tacizi anlatmaktan çekinmekte, damgalanmaktan korkmaktadır. Ayrıca başörtülü olması 

nedeniyle toplumsal olarak insanların ondan belirli beklentileri olduğunu ancak nasıl 

giyiniyor, nasıl yaşıyor olursa olsun sesini yükseltmesi gerektiğini belirtmektedir: 

“Yaşanmışlığım var ama öyle çok abartılacak bir şey değil. Böyle seslenme falan 

gibi. Yani böyle tepki vermiyorsun, üsteliyorlar böyle. Bir de tepki veriyorsun, farklı 

anlıyorlar böyle kapalı kızlar bağırıyor. Yani haklı mı haksız mı hiç o konudan 

bakmıyorlar tabii. Yani bağıramaz diye düşünüyorlar. Kafam kapalı da olsa bağırırım, 

kafam açık da olsa bağırırım. Yani ses benim istersem bağırırım. Şöyle yani yüksek sesle 

konuşmaya bile kötü bakıyorlar. Yani onlara göre kapalı kızlar edepli adaplı olur. Yani 

oturmasını, kalkmasını bilir. Ama söz konusu böyle şeyler olursa sesim yükseliyor.” 

(Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

Tüm bu anlatılar genç kadınların kentte kendilerini güvende hissetmediklerinin ve 

bu güvensizlik haline karşı belirli pratikler oluşturduklarının göstergesidir. Ayrıca genç 

kadınlar kendi deneyimlerinin yanı sıra diğer kadınların deneyimlerini de önemsemekte 

ve bu anlatılardan yola çıkarak kent içi hareketliliklerini kısıtlamak zorunda 

kalmaktadırlar. Bir yandan da referans verilen farklı tarihsel bağlamda yer alan kadınların 

anlatılarının birbirine ne kadar benzediği ve anlatılarda da göründüğü gibi kadınların kent 

içi hareketliliğinin sınırlarının yaşanan ve var olan tüm olumsuzluklar karşısında yeniden 

ve yeniden nasıl üretildiği görülmektedir. 

5.2. BALKABAĞINA DÖNÜŞMEDEN EVDE OLMAK: “BEN ZATEN 

SAAT KAÇTA EVDE OLMAM GEREKTİĞİNİN BİLİYORUM.” 

23 Temmuz 2017, saat tam 18.30. Üç hafta önce görüşmek için sözleştiğim 

Kübra, mahallede bulunan kafeye kuzeni Feyza ile birlikte geliyor. Sakin, pek kimsenin 

olmadığı bir masada oturuyoruz mülakatı gerçekleştirmek için. Feyza’yı daha önce 

görmediğim için daha çok onunla sohbet ediyorum. Feyza, ‘Aslında ben sadece sizi 

                                                                 

2017). Kısa sürede birçok kadın başından geçen benzer olayları anlatmış ve iki gün içerisinde 12 milyondan fazla 

paylaşım yapılmıştır (Ntv, 2017). 
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dinlemeye geldim ama benimle de mülakat yapabilirsin.’ diyor. Daha önce konuştuğumuz 

gibi sorularımı önce Kübra’ya yönlendiriyorum. Mülakat ilerlerken tam oturduğumuz 

masanın karşısına dört genç erkek geliyor. Koltuklarını bize doğru çevirip oturuyorlar. 

Dördününde elinde de tesbih var ve bir yandan tesbih sallayıp bir yandan da bize bakarak 

aralarında kısık sesle konuşmaya başlıyorlar. Kübra ve Feyza’ya isterseniz cam 

kenarındaki masaya geçelim, daha iyi olur diyorum. Feyza, ‘Şuradaki gençlerden mi 

rahatsız oldun?’ diye soruyor. Evet, uzun süredir bu tarafa bakıyorlar diyorum. Feyza 

gülüyor, ‘Yok, o benim abim ya, yanındakilerde mahalleden arkadaşları, kafeye falan 

gidiyoruz deyince takip etmişler bizi.’ diyor. Tam olarak bir anlam veremesem de 

sorularımı sormaya devam ediyorum Kübra’ya. O arada Feyza’nın abisi olduğunu 

düşündüğüm genç, Feyza’yı yanına çağırıyor. Ben de bir yandan Kübra’ya: “Dışarı 

çıktığınızda eve saat kaçta döneceğiniz konusunda anne-babanız ya da bir başkasından 

uyarı alır mısınız?” sorusunu yöneltiyorum. Kübra soruya şöyle cevap veriyor: “Ben 

zaten saat kaçta evde olmam gerektiğini biliyorum.”. O arada Feyza masaya geri geliyor. 

Biraz korkmuş ve çekingen bir ses tonuyla: ‘Benim gitmem gerekiyor, abim biraz kızdı 

bu kadar süre burada oturmamıza.’ diyor. Haberleşiriz yeniden derken bir yandan da 

Kübra’ya yarım saat içinde evde olsan iyi olur, abini aramış abim, geç kalma eve sakın 

diyerek uyarıyor. Feyza’nın gitmesiyle olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlıyoruz 

mülakatı. Kübra’ya haftaya aynı saatte, aynı yerde tekrardan görüşmek üzere diyerek 

ayrılıyorum yanından. Haftaya aynı gün mülakatı gerçekleştirmek için hazırlandığım 

sırada telefonuma Feyza’dan bir mesaj geliyor: ‘Ben görüşmeye maalesef 

gelemeyeceğim, abim izin vermiyor.  Ne dediysem ikna edemedim…’.  Feyza ile 

yapmayı planladığım mülakat abisinin ambargosuna uğruyor ve bir kafede oturup sohbet 

etmenin bile bir genç kadın için ne kadar ulaşılması zor bir aktivite olduğunu, bunu 

yapmak için bile birilerini ikna etmek zorunda olduğunu görmüş oluyorum. 

Görüşülen genç kadınların kent içi hareketliliğini sınırlayan nedenlerin neler 

olduğu ve bu durum karşısında geliştirdikleri pratikler bir önceki bölümde irdelenmiştir. 

Bu bölümde, görüşülen genç kadınların kent içi hareketliliğini aile bireylerinin öğretileri 

ve toplumsal normlar üzerinden nasıl şekillendiğinden bahsedilecektir. Aslında bu 

sınırlar, yapılan mülakatların yerini ve zamanı da bir yandan belirlemiştir. Bazı 

görüşmecilerle mahallede bulunan sosyal tesislerde ya da kafelerde mülakat 
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gerçekleştirilirken, bazı görüşmeler genç kadınların evine yakın olan parklarda veya daha 

önce görüşülen genç kadınların referansıyla genç kadınların aileleriyle birlikte yaşadıkları 

evlerinde gerçekleştirilmiştir. Planlanan bazı görüşmeler ise genç kadınların aile 

bireylerinden genellikle abi ya da babalarının bu görüşmeye izin vermemeleri nedeniyle 

gerçekleşememiştir. Ayrıca akşam saatlerinde görüşülen genç kadınlar, mahalle 

içerisinde olunmasına rağmen eve geç kalma kaygısı yaşamış ve “Kaç soru kaldı acaba?” 

ya da “Kaç saat sürer görüşme?” gibi sorular yöneltmişlerdir. 

Çoğu kadın toplumsal normlarla dayatılan yasaklanmış, erkeklerin daha fazla 

vakit geçirdikleri, erkeklerin yoğun olarak var oldukları mekânlara gitmeyi ya da gece 

geç saatlerde dışarıda olmayı “zaten istemezler”, çünkü “normal” olanın bu olduğunu 

kabul etmek zorunda kalırlar. Kamusal alan bütün kadınlar için belirli sınırlara sahipken 

bazı kadınlar bu sınırlamaları daha fazla yaşamaktadırlar. Genç kadınların sınıfsal 

aidiyeti, yaşı, gelenekler, kültür, toplumsal normlar ve benzeri unsurlar kamusal alan 

kullanımlarını belirler (Cantek ve diğerleri, 2014, s. 124). Ayrıca yasaklayan herhangi bir 

kanun olmadığı halde kadınlar belirli bir saatten sonra evin dışında bir yerde 

olunmayacağını bilirler (Köse, 2014, s.36). Bu bağlamda genç kadınların kent içi 

hareketliliğinin belli bir saatte evde olmak gibi öğretilerle kısıtlandığını ve bu durumun 

zamanla bir kabul edilmişliğe dönüştüğünü söylemek mümkündür. Görüşmede yöneltilen 

“Dışarı çıktığınızda eve saat kaçta döneceğiniz konusunda anne-babanız ya da bir 

başkasından uyarı alır mısınız?” sorusuna genç kadınların büyük çoğunluğu “Ben zaten 

saat kaçta evde olmam gerektiğini biliyorum” cümlesine yakın cevaplar vermişlerdir:  

“Ben zaten geç kalmamalıyım diyorum. Zaten kuzenlerimle ya da 

arkadaşlarımla oluyorum.  Annem tanıyorsa çok da kızmıyor. İşte en geç sekiz dokuz gibi 

evde oluyorum.” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

(…) Zaten ben ne zaman evde olmam gerektiğimi biliyorum. Mesela yedide evde 

olmalıyım en geç. Zaten geçen bayağı geç, işte yani saat sekiz falandı eve geldiğimde. 

Ben böyle bir şey diyecekler falan diye düşündüm ama bir şey olmadı. Bir şey demediler 

yani.” (Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 
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“Uyarı almıyorum da zaten ben bunun farkındayım. Yani altı gibi falan artık 

gideyim bunlar beni arar düşüncesinde oluyorum. Sabah evden çıkarken akşam sekizde 

evde ol gibi bir muhabbet olmuyor. Onlar zaten akşam saatlerine doğru arıyorlar, 

neredesin, nerede kaldın falan diye. Ben de zaten biliyorum o yüzden eve gidiyorum onlar 

aramadan.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlar dışarıya çıktıklarında, bir mekânda vakit 

geçirdiklerinde eve dönecekleri saati belirleyen zihinsel sınırlar vardır. Özellikle ‘akşam 

ezanı’ ve ‘hava kararmadan önce’ bu zaman aralıklarını belirlemede en sık tekrarlanan 

anlatıdır23. Örneğin; görüşmecilerden Şeyda, eve saat kaçta geleceği konusunda 

babasından uyarı aldığını, ayrıca bu konuda uyarılmasa bile zihninde ‘akşam ezanı’ ve 

‘havanını kararmamış olması’ gibi belirli sınırlar oluşturduğunu ifade etmektedir: 

“Annemden hiç uyarı almam, ne zaman geleceksin falan demez ama babam der. 

Ben zaten akşam ezanı olmadan, hava kararmadan evde olmam gerektiğini biliyorum.” 

(Şeyda, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Merve ise Şeyda’nın anlatısına benzer olarak hava kararmadan evde olması 

gerektiğini bildiğini ifade ederken bir yandan da gece dışarıda olmaması gerektiğini “kız 

olarak” ifadesiyle vurgulamakta ve kentin tekinsizlik halinden duyduğu korkuyu da 

ayrıca ifade etmektedir: 

“En fazla altı ya da yedide evde olmalıyım. Annem şu saatte evde ol demesine 

fırsat vermeden evde olurum. Yani mesela anne ben dışarı çıkıyorum diyorum, geç 

olmadan gelirim yani diyorum sadece. Zaten kendim diyorum sonuçta ben de gece 

olmadan, hava kararmadan evde olmam gerektiğini biliyorum  bir kız olarak. Yani 

sonuçta bu sokaklar da tekin değil, bunu da biliyorum. Gece olmadan mesela yani 

                                                                 
23 Alkan’ın Ankara genelinde 605 kadınla anket yaptığı çalışmasında, kadınların eve dönüş saatlerini belirleyen 

etmenlerin neler olduğuna baktığında görüşülen kadınların %33,6 ‘sı ‘hava kararmadan önce dönmeye çalışıyorum’ 

diyerek sınırlardan bahsetmişlerdir. Ayrıca bu orana not düşen Alkan, “kendilerine dışarı istedikleri gibi çıkmalarını 

engelleyen ya da güçleştiren etmenler olup olmadığı sorulduğunda, kadınların %55’inin (330 kadın) ‘herhangi bir şey 

dışarı çıkmamı ne engelliyor ne de güçleştiriyor’ yanıtını verdikleri görülmüştür. Oysa kadınların en az %70 ‘inin (421) 

dışarıda olma ve dışarıda kalma kararlarını, kendi istek ve gereksinimlerinden başka etmenlere göre verdiklerini ya  da 

vermek durumunda kaldıklarını göstermektedir. Bu farklı oranlardan, kadınların en az %15’inin bu konuyla ilgili olarak 

‘içselleştirilmiş engelleri’ bulunduğu sonucunu çıkarabiliriz.” diye ifade etmiştir (Alkan, 2005, s. 222). 
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yanından biri geçse onun içinden ne geçirdiğini bilemem ne yapacağını da bilemem. O 

yüzden geç olmadan evde oluyorum.” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen diğer genç kadınların anlatısına benzer olarak Nermin de eve 

döneceği saati belirlerken ‘havanın kararmamış’ olması gerektiğini ifade ederek zihninde 

nasıl bir sınırın olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca genç kadınlar için eve saat kaçta 

dönüleceği konusunda ailedeki tek otorite baba değildir ve abi de bu konuda söz sahibi 

olmakta ve kadınların kent içi hareketliliğinin sınırlarını çizmektedir. Nermin, abisinin 

evlenmesine rağmen üzerinde halen otoritesinin olduğunu, babasından duyduğu 

korkudan daha çok abisinden korktuğunu, bu nedenle eve geç kalmamaya dikkat ettiğini 

ve bu durumun kentin güvensizliği ile birleşince ‘hava kararmadan’ önce evde olmaya 

çalıştığını ifade etmektedir: 

“Yani aslında güvenli değil bu da bir gerçek. O yüzden bizde çok geç saatlere 

kadar dışarıda kalmaya izin yok yani. Mesela dışarıdan falan geliyorsam işte en geç 

akşam ezanında ya da hava kararmadan evde olmalıyım. Baba gelmeden önce evde 

olmalısın yani. Bir de mesela dışarı çıkmaya başladığımdan beri kodladım kendime işte 

geç kalmamalıyım diyorum. Baba ve abi korkusu var yani. Abi korkusu daha baskın işte 

evlendi falan ama halen bana karışıyor.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Nermin’in anlatısına benzer şekilde Nurten de abisinin üzerinde kurduğu 

otoriteden bahsetmektedir. Nurten, evin dışarına çıkmak istediğinde abisinin sorgulayıcı 

bakışlarına maruz kaldığını anlatmaktadır: 

“Yani evden çıkarken işte geç kalma, kaçta geleceksin, kaç saat takılacaksın 

falan gibi sorular mutlaka oluyor. Genelde abim çok şey yapıyor. İşte kaçta geleceksin, 

nereye gidiyorsun falan. Bir de bir bakışı var onun. Erken gel falan diyor işte. Yani ben 

zaten biliyorum erken gelmem gerektiğini. Bende zaten çok geç kalma durumu yoktur. En 

fazla işte dokuzda evde olurum.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi)  

Öğrenci olmak, ‘ev kızı’ olmak ya da iş hayatında yer almak aslında birbirinden 

bir yandan farklı bir yandan da benzer kent içi hareketlilik sağlamaktadır. Öğrenci olmak, 

mahalle dışında bir lisede ya da yaşanılan semtten uzak bir yerde üniversite okumak 

aslında genç kadınların trafiği bahane edilebilmesi gibi farklı pratiklerle eve biraz daha 
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geç kalabilmesini sağlamaktadır. Ancak eğitimini bir nedenle yarıda bırakmış bir genç 

kadın ya da başka bir tabirle ‘ev kızı’ olmak ise görece kent içi hareketliliği çok daha 

fazla kısıtlanması demektir. Bir işte çalışmak ve mesai saatlerinin uzaması gibi daha 

yoğun bir tempoya sahip olunması genç kadınların biraz daha geç saatlerde sokaklarda 

yürüyebilmesini meşrulaştırabilmektedir. Örneğin; mahallede bir tekstil atölyesinde 

çalışan Hatice, diğer genç kadınlara göre eve giriş çıkış saatine ilişkin ve dışarıda vakit 

geçirme konusunda görece bir hareketliliğe sahip olduğunu ifade etmektedir:  

“Akşam saat ondan sonrası için izin alıyorum, ama onun dışında almıyorum. 

Çalıştığım için saat ona kadar sınırım var. Çalışmasam o da olmaz. Şimdi yedide 

çıkıyorum zaten saat ona kadar ancak dışarıda olabiliyorum.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil 

işçisi) 

Büşra ise lisede öğrenciyken arkadaşlarıyla vakit geçirmesine ailesinin izin 

vermediğini ve bu nedenle var olan bu sınırları ancak yalan söyleyerek aşabildiğini 

anlatmaktadır: 

(…) Aslında baskı var. Mesela bir yere gideceksem mecbur kalıyordum yalan 

söylemeye. Yani lisedeyken özellikle. Bir yere gideceğim zaman yalan söylemek zorunda 

kalıyordum. Arkadaşa gideceğimi söylüyordum ama ona da izin vermiyorlardı. Ben de 

okulla ilgili bir etkinliğe gittiğimi söylüyordum. Arkadaşlarımla sahile, deniz kenarına 

falan gidiyordum lisedeyken. Eve geç kalmamalıyım hep derim. Mesela saat vermezler 

saat kaçta geleceğimle ilgili ararlar falan. Ben de hemen eve gitmeliyim diyorum. Bir 

kere mesela gece 12.30‘da eve geldim. Kavga oldu yani evdekilerle laf atışması falan.  

Neredesin falan işte yalan söylemek zorunda kaldım, mecbur yani. Yani tüm gün deniz 

kenarındaydım arkadaşlarla. Aslında doğruyu söylüyordum mesela gezmeye gideceğim 

diye ama yok gitme falan diyordu annem. Hep gezmek istiyorsun falan derdi annem yani 

bir kere izin verse zaten seni böyle rahatsız etmeyeceğim diyordum.”  (Büşra, 24 yaşında, 

çalışmıyor) 

Anlatılarda da görüldüğü gibi genç kadınların kent içi hareketlilikleri; aile 

bireyleri, toplumsal normlar, cinsiyet eşitsizliği, kent güvensizliği gibi nedenlerden 

dolayı sınırlanmaktadır. Kentte var olan ve her gün yeniden kendini üreten bu sınırlar 
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karşısında genç kadınlar yeni pratikler oluşturmakta ve bir yandan da bu sınırları aşmak 

için mücadele vermektedirler. Bu mücadele hem kentin güvensizliğine hem de aile 

içerisinde maruz kaldıkları engellere ve kısıtlamalara karşı verilmekte ve çizilen sınırlar 

esnetilmeye çalışılmaktadır.  Kimi zaman aile bireylerine haber verilmeden mahalle 

dışına çıkmak ya da arkadaşlarla vakit geçirmek için söylenen yalanlar kadınların kent içi 

hareketliliklerini görece artırmak için verdikleri çabalarından sadece birkaçıdır. 

5.3. GİYİM-KUŞAM: “A’DAN Z’YE HERKES KARIŞIR.” 

Tülay meslek lisesinde öğrenciyken Levent’teki bir plazada staj yapmaya başlar. 

Kâğıthane’de alt-orta sınıf bir mahallede yaşayan Tülay, yapmış olduğu staj ile birlikte 

sınıfsal olarak farklı bir ortamın içerisine girmiş olur ve zamanla giyim kuşam ve tüketim 

alışkanlığını değiştirmeye başlar. Bu yeni ortamın etkisiyle kendini bir orta sınıf olarak 

tahayyül etmeye başlayan Tülay, daha önce gitmediği mekânlarda vakit geçirmeye, iş 

arkadaşlarıyla öğle arasında kahve içmek için Starbucks’a gitmeye ve buna bağlı olarak 

farklı mekânlarda sosyalleşmeye başlar. Ayrıca Tülay, ekonomik olarak belirli markalara 

ait kıyafetleri alabilecek durumda olmadığı için pazarlardan veya orta sınıf ya da üst-orta 

sınıfa hitap eden markaların sahte ürünlerinin satıldığı küçük butiklerden alışveriş 

yapmaya başlar. Ayakkabı, çanta, kolye gibi aksesuarları ise yakın arkadaşlarından ödünç 

alarak kullanır. Tülay bu stajla birlikte gündelik hayatındaki giyim kuşamını da 

değiştirmeye başlar. Artık Kadıköy Çilek Sokak’ta24 bulunan butiklerden yeni moda, 

trend kıyafetler almaya başlayan Tülay, bir yandan da staj için aldığı kıyafetlerin yaşamış 

olduğu mahalle için uygun olmadığını düşünür.  Evden durağa yürürken giymiş olduğu 

mini etekle göz hapsinde olmak istemeyen Tülay, kendine uzun hırkalar alır. Böylece 

annesinin sürekli tekrarladığı “Elalem ne der!” cümlesini daha az duymaya başlar. Evden 

çıkmadan önce hem ailesinin hem mahalledeki komşularının baskısından kurtulmak 

isteyen Tülay; hırkasını giyer, durağa yürür ve otobüse binerek Levent’teki plazanın 

yolunu tutar.  

                                                                 
24 Kadıköy’de bulunan Çilek Sokak, birbirinden ucuz butiklere ev sahipliği yapmaktadır. Marka derdi olan, olmayan 

herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği Çilek Sokak, Zara, Asos, New Look, George, Forever gibi hazır giyim 

markasına ait yeni, trend ürünleri uygun fiyattan satın alabileceğiniz bir sokaktır. 

(http://www.harpersbazaar.com.tr/galeri/moda/istanbul-pasajlar, 2018)   
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Bu bölümde, genç kadınların gündelik hayatlarında kıyafet tercihlerinin sınıfsal 

aidiyet, toplumsal cinsiyet ve aile bireylerinin kararıyla sınırlandırılma çabalarını ve bu 

sınırlara karşı geliştirdikleri stratejilere odaklanılacaktır. Alt orta sınıf bir mahallede 

yaşayanbir kadın olmak gündelik hayatta kıyafet tercihlerini nasıl belirlemektedir, genç 

kadınlar giyim tarzları nedeniyle üzerlerinde bir baskı hissediyorlar mı sorusundan yola 

çıkarak bu bölümde genç kadınların anlatılarına yer verilecektir. Genç kadınların 

anlatıları, Şerif Mardin’in ortaya attığı ‘mahalle baskısı’ kavramı üzerinden tartışılacaktır.           

Şerif Mardin’in “mahalle baskısı”, “mahalle havası” ve “mahalle İslam’ı” 

kavramları mahalle üzerinde yapılan tartışmalarda sıkça değinilen kavramlardandır. 

Mahalle baskısı kavramının anlamını kapsayan farklı kavramlara Mardin’in daha önceki 

çalışmalarında da rastlamak mümkündür (Çetin, 2010, s. 83). Fakat bu kavram, 2007 

yılında Ruşen Çakır’ın Şerif Mardin ile yaptığı röportaj sonrası yeniden gündeme gelmiş 

ve kamuoyunda güçlü bir yankı bulmuştur. Bu röportaj sonrasında Çakır ve Bozan, 

“mahalle baskısı” üzerine farklı görüşleri derledikleri röportajları içeren bir çalışma 

yapmaya karar vermişlerdir. Bu amaçla Adapazarı, Denizli, Erzurum, Kayseri, Malatya, 

Trabzon, Ankara (Keçiören, Sincan ve Mamak ilçeleri) ve İstanbul’da (Sultanbeyli, 

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa ilçeleri) yaşayan ve kendilerine baskı uygulandığını ileri 

süren gençler, kadınlar, Aleviler ve genel olarak laikliği bir yaşam tarzı olarak 

benimsemiş çeşitli meslek gruplarından erkeklerle görüşülmüştür (Çakır ve Bozan, 2009, 

s. 10). Araştırma kapsamında sekiz ilde gerçekleşen görüşmeler sonucunda, mahalle 

baskısı kavramının başlangıcında ve kamuoyunda tartışılan bir konu olan örtünme ve 

kadın yer almaktadır. Başı açık kadınların nasıl bir baskıya maruz kaldıkları, toplumsal 

hayata katılmalarında örtünmenin ve buna bağlı olarak sırf kıyafetleri nedeniyle herhangi 

bir baskı, taciz veya eleştiriye maruz kaldıkları anlatılarla birlikte ortaya konulmuştur 

(Çakır ve Bozan, 2009, s. 13-14). Ayrıca bu çalışmanın yanı sıra “mahalle baskısı” 

kavramından hareketle Açık Toplum Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Projesi tarafından desteklenen bir çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucunda 

“Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler” başlıklı 

bir rapor yayınlanmıştır (Çakır ve Bozan, 2009:Toprak ve diğerleri, 2008).       
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Mahalle baskısı kavramı, Şerif Mardin’in “Türkiye’de Din, Toplum ve 

Modernlik” (Religion, Society and Modernity in Turkey) adlı kitabı üzerine Çakır ile 

yapmış olduğu röportajda: “Türkiye’de ‘mahalle baskısı’ diye bir şey var. Jön Türklerin 

en çok korktuğu şeylerden biri de oydu. ‘Mahalle baskısı’ bilinmeyen ve sosyal bilimce 

ifade edilmesi çok zor olan bir havadır.” demesiyle birlikte gündeme gelmiş ve günlerce 

konuşulmuştur (Mardin, 2007). Mardin, yapılan farklı çalışmalarda, mahallenin kolektif 

bir yapıya sahip olduğunu ancak bir yandan da nasıl tek tek bireylerden meydana geldiğini 

ve mahallenin nasıl ortaya çıktığını, daha önce yapılmış olan çalışmaların açıklamadığını 

ve bu durumun açıklanması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirtir. 

Ayrıca Mardin, mahalle üzerine bir okuma yapıldığında kültürün büyük bir önceliğe sahip 

olduğunu, Durkheim’dan Weber’e ve Schultz’e kadar farklı sosyal bilimcilerin 

söylemlerine, mahalle ve kültür arasında bulunan ilişkinin anlaşılması için öncelikli 

olarak bakılması gerektiğini ifade etmiştir:  

“…İnsan bunu arıyor ve bu kültür üzerinde çalıştığı bu kimseler kimdir diye 

bakıyor: Durkheim var. Ülkemizde çok tanınmış bir kişidir. Durkheim aslında ilginç bir 

kişi, fakat kültürle hayatının sonuna doğru uğraşmış olan, onun için de bunu biraz eksik 

bırakmış bir isim. Yani bu yapıların değişiminin nasıl olduğunu anlatan pek kimse yok. 

Aslında Durkheim bizim memleketimizde bir tişört şeklinde kullanılıyor. O tişörtü 

giyiyorsunuz, ondan sonra üstünüzde Durkheim yazıyor ve bütün hayatınızı o tişörtün 

verdiği imkân dahilinde tefsir ediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu tefsirin odunsu bir tarafı 

var. Bu olmayınca, Durkheim bilhassa kültür değişiminin nasıl olduğunu çok iyi 

anlatmayınca hemen bunu çok iyi yapan bir isim var, Weber. Weber’e koşuyorsunuz, bu 

işi çok iyi yapan Weber’e koşuyorsunuz. Weber’de bunun değişim dinamiğini çok iyi 

anlatılıyor. Bu, Durkheim’ın bu kadar odunsu yaklaşımının yanında çok daha ilginç bir 

şey. Fakat Durkheim’a da bakıyorsunuz iyice tenkitler getirmiş. Tenkitin esası nedir? 

Benim çok istifade ettiğim Alfred Schultz. Diyor ki, tamam evet değerler var ama bu 

değerlerin insanlar tarafından nasıl bir bütün haline geldiğini anlatıyor. Burada ilginç 

olan şey şu: Bir kere değerleri paylaşamıyorsunuz, yani şahıslar tek tek şahıslar olarak 

kalmıyor çünkü orada bir değer varsa kültürel bir değer varsa, onu paylaşıp bütünü öyle 

bir araya getiriyorlar. Yalnız paylaşırken ilginç bir şey var: paylaşırken “bakmak” lazım. 

Bunun Almanca bir ifadesi var, bakmayı çok iyi anlatıyor. “Öyle olmak istemek” 
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gerekiyor. “Öyle olmak istemek” demek ki tek tek şahısların taşıdıkları değerlerin bir 

bütün haline getirilmesinin yeni sürecini anlatıyor. Ve bu da güzel, fakat orada bir şey 

daha var, tabii bunun her zaman bir yapılandırma işi olduğunu unutmamak lazım. Orada 

değerler var, değerlerin paylaşılması var. Değerlerin paylaşılması için “göz” ve “bakış” 

gibi bir şeyin bu işin içinde olmasının zorunlu olduğunu söylüyor Schultz. Demek ki 

“değerler paylaşılması” ve aynı zamanda paylaşılmak için her zaman “bakan” bir 

topluluk... Bu da çok ilginç. Bir topluluğun kurulması için başka yerlerden insanların 

aldığı etkilerle bir şey daha lazım, yani “değerler”, “değerlerin paylaşılması”, “bütünün 

meydana gelmesi” bunun için de “bakış”ın olması. Bir ilave yapılmalı, o ilaveyi ben 

çıkarıyorum. Niçin? Çünkü bu Batı’daki sosyologlar için çok olağan bir şey. Nedir bu 

olağan şey? Herhangi bir topluluğun çalışabilmesi için bu değerlerin içinde özel bir 

değer tipi olması lazım. O değer tipi de nedir? “İyi, doğru ve güzel” hakkında düşünceler. 

O zaman bunun beş tane öğesi olduğunu görüyoruz. Ama bu iyi, doğru ve güzel 

hakkındaki düşünceler çok mühim. Çünkü bütün bunlar ne olursa olsun bu değerler iyi, 

doğru ve güzel etrafında birleşmezse, bu belki arızi bir birleşme olur. Ama kollektivite 

meydana gelmez ve ben bunu burada bırakıyorum. Demek ki hocalarımızdan bu kadar 

bir şeyi çıkarabiliyoruz.” (Mardin, 2008) 

Mardin, mahallenin yapısını tarihsel bir süreçte ele almış ve Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e değerlerin oluşumu yönünde bir farklılık olmadığını belirtmiştir25. Ayrıca 

mahalle üzerinden düşündüğümüzde kolektif bütünlüğün oluşmasında değerlerin aslında 

                                                                 
25 Karaca “Eski İstanbul’da Mahalle Baskısı” adlı yazısında, İstanbul hakkında yazdıklarıyla ünlü olan romancıların 

(Ahmet Rasim, Sermet Muhtar Alus, Ercüment Ekrem, Refii Cevat Ulunay) eserlerinden yararlanarak mahalle baskısı 

kavramı üzerinden edebi bir okuma yapmıştır. Karaca yazısında, kinayeli bir dille mahallenin kendi içinde bir 

dayanışmaya sahip olduğunu belirtmiştir. Mahallerde olan dayanışma “mahallenin namusu” deyimiyle yaşanmaktadır. 

İstanbul hakkında yazılan romanlardan yola çıkan Karaca, mahallede hovardalık yapmak isteyen kişilerin öncelikle 

belirli önlemler almaları gerektiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle Karaca romanlar üzerinden yaptığı okumalarda 

“hovardalığın âdâb-ı muâşeret kuralları” diyerek mahalle baskısının varlığından bahsetmiştir. Örneğin, hovardalık 

yapılacaksa evde şu şekilde bir düzenek kurulması gerekmektedir: “Evde daima istorlar inik, perdeler kapalı. Gelen 

erkek pencere kenarına oturtulmaz. Lamba geriye değil de yana konsa bile, belki fesinin, bıyığının, elbisesini gölgesi 

dışarıdan görülür diye sigara yakarken ona kibrit çaktırılmaz, gıcığı tutsa öhö öhö etmesine bile razı olunmazdı.” Farklı 

tedbirler alınsa da mahalleli gözetlemeye, evlere girip çıkana bakmaya devam eder ve mahalleli istenmeyen bir durumla 

karşılaştığında eve baskın yapar. Bu baskınlar gerçekleşmeden önce evi gözetleyen bir genç şu maniyi okur: “Adam 

aman, adam aman, para var… Cepte üç mecrit, on kuruş, yüz on para vaar. Şu benim karşımdaki evde bir çift zan…para 

vaaarr!..” Maninin okunmasından sonra mahalleli baskını gerçekleştirir. Bu baskınlardan kurtulmanın en bilenen şekli 

ise “yakayı sıyırmanın en kolay yolu, sokak kapısının arkasına gizlenip kalabalık hurya edince, dışarıdan geliyormuş 

gibi araya katılmak.” Fakat böyle bir kurtuluş yolu mümkün olmazsa bu sefer “hovardalar, pencereden başını çıkarıp 

ne istiyorsunuz, ben bu kadını zevcem olarak kabul ediyorum deyince, ahalinin tüm hevesleri kursağında ve dahi taşları 

ceplerinde kalıverir.” Elbette bu anlatılarda hayal dünyası ve gerçeklik iç içe geçmiş ve bu anlatılar “mahalle baskısı” 

kavramının romanlar üzerinden edebi boyutunun tartışılması şeklindedir. Ancak, “dışarıdan gelenin gözetlenmesi 

yanlış bir hareketleri fark edilince uyarılması ve hatta baskında olduğu gibi mahalleyi terke zorlanması, bize özgü bir 

mahalle kültürünün varlığına” işaret etmektedir (Karaca, 2008).           
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“bakış” ve “göz” ile sağlandığını ifade etmiştir. Mardin, bir mahalle içerisinde yalnızca 

kadınlara değil, toplumsal olarak bütün bireylerin bir bakışa maruz kaldığını, mahallede 

kolektivite kurmada gözün önemli olduğunu belirtmiştir: 

“…Mahalle bilhassa kadın ve erkek farklılıkları üzerinde değerlerini 

kondurduğu için, mahallede ‘göz’, ‘bakma’, ‘birbirine bakma’ bir kontrol şekli olarak 

çalışıyor. Bu Türkiye’de genel bir şeydir ve kadın-erkek farklılıklarından ileri 

geldiğindendir. Buna bir ilave getireyim. Şunu hatırlayalım, Türkiye’de bu işi yapan 

yalnız mahalleli değil yani gözle kontrolü meydana getiren yer yalnız mahalle değildir. 

Benim görebildiğim kadar, Türkiye’de ‘herkes herkesi’ gözlüyordur. Siz beni, ben de sizi 

gözetliyorum. Biz topluluğumuzu öyle yapıyoruz. Mahalle de öyle yapıyor ben de öyle 

yapıyorum. Bu eskiden bize intikal etmiş olan bir kolektivite kurma şekli: Göz.” (Mardin, 

2008) 

Mardin’in bahsetmiş olduğu “bakış” bir yanıyla mahallede kolektivite kurma 

şekli olarak bireylerin kontrol edilmesinin ve bireylerin denetlenmesini sağlar. Bu 

nedenle bir mahalle üzerinden düşündüğümüzde giyim kuşamın belirli normlarla ortaya 

konulduğunu görebiliriz. Görüşülen genç kadınların çoğunluğu, yaşadıkları mahallede 

gündelik hayatlarında bir bakışa maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu bakışa bağlı olarak 

genç kadınlar kıyafet seçimlerinde bir baskıya uğramamak için belirli stratejiler 

geliştirmektedir. Görüşülen genç kadınlardan Tülay’ın ailesi, kendi giyim kuşamına 

karışmadığını ifade etmiştir. Ancak yaşadıkları mahalle nedeniyle yani bu mahallede 

hissettiği baskıdan dolayı Tülay “yerine göre” giyinilmesi gerektiğini anlatmaktadır: 

“Babam, annem karışmaz. Yani annem daha yeni söyledi, ‘Sana baban bile 

karışmıyor’ dedi. Geçen yazlığa gittik mesela oram buram açık giyindim, gerçekten yani 

biliyorum, ama buraya gelince işte yerine göre giyinmek var ya, öyle giyinmedim 

burada.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Genç kadınlar, yaşadıkları mahallede üzerlerinde hissetleri “bakış” nedeniyle bir 

mahalle baskısına maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Bu baskı durumu, genç 

kadınların aileleri ile olan ilişkilerini de bir yandan etkilemektedir. Dolayısıyla görüşülen 

genç kadınların çoğu hem ailelerine hem de mahallede yaşayan diğer insanlara göre giyim 



123 

 

kuşamlarını belirlemekte ve bu durumu “nasıl giyinmem gerektiğini biliyorum” 

cümlesine benzer ifadelerle anlatmaktadırlar: 

“Benim zaten nasıl giyinmem gerektiğini bildiğimi düşünüyorlar, işte böyle dar 

falan giymiyorum, bir sıkıntı olmuyor.” (Elif, 22 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Karışmazlar çünkü bence gayet iyi giyiniyorum, bir uyarı almıyorum bu 

konuda.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi) 

“Yok, hayır karışan olmaz genelde. Zaten ben nasıl giyinmem gerektiğini 

biliyorum.” (Özge, 16 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan Büşra ise baskının ailede başladığını ve bu yüzden 

nasıl giyinmesi konusunda ilk olarak ailesinden uyarı aldığını anlatmaktadır. Büşra şort 

giymek istediğini, annesinin buna izin vermediğini fakat buna rağmen bir gün şort giyerek 

dışarı çıktığını ve mahallede maruz kaldığı “bakış” sonrası bir daha şort giymediğini ifade 

etmektedir:  

“Yani aslında var ama mahalleden daha çok aileden kaynaklı. Yani baskı 

demeyeyim ama korkutuluyorduk. İşte 8’den sonra çıkma, hava karardığında çıkma, bir 

şey olur falan diyorlardı. İşte akşam ezanı okununca pır eve. Bir de aileden kaynaklanan 

bir şey var. Onlardan öğrendiklerimiz var, mesela ben şort giyerdim ama annem giyme 

derdi. Mesela işte bir gün onun inadına hiç görünmeden giydim ve çıktım dışarı. Bir tane 

adam bakıyor işte. Yani dikkat çektim. O kadar rahatsız oldum ki işte. Dedim bu yüzden 

giymemem gerekiyor. Giymedim ben de.” (Büşra, 24 yaşında, çalışmıyor) 

Kübra da Büşra’ya benzer olarak şort giyme konusunda bir baskı yaşadığını 

ancak kendisinden farklı olarak kuzenlerinin şort giyebildiğini anlatmaktadır: 

“Mesela ben şort giymem, yani annem izin vermez. Yani böyle askılı tişörtte de 

izin vermiyorlar, ama ben de artık istemem. Yani çocukken keşke izin verselerdi 

giyebilirdik. Mesela kuzenlerim var, onlar giyiniyor. Öyle yani çok saçma.” (Kübra, 16 

yaşında, lise öğrencisi)  
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Genç kadınların nasıl giyineceklerinin kontrolü aile bireylerinden anne ve 

babanın yanı sıra abilerinin denetimindedir. Kadınlar giyim kuşam konusunda abilerinin 

kriterlerine göre hareket etmek ve abilerinin makul gördüğü kıyafetleri tercih etmek 

zorunda kalmaktadırlar. Başka bir ifadeyle genç kadınlar aile içerisinde varolan baskıyı 

kabullenmekte ve ailelerinin yanı sıra mahallenin normlarına göre kıyafetlerini 

seçmektedirler: 

“Abim çok karışır, ortanca abim çok gıcıktır kendisi. Mesela saçım görünüyor, 

çok rahatsız oluyor. Ben de aslında istemiyorum ama ben biraz böyle seviyorum açıkçası. 

Yani ona laf ediyor, haklı ama. Bir de dar pantolon giymemi istemiyor. Ben de biliyorum, 

giymemeye çalışıyorum. Onun dışında öyle yani.” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

“Aslında abim karışır. Dar giymiyorum genelde ama işte babamın ya da abimin 

kızacağını, istemeyeceğini bildiğim bir şeyi almam. O yüzden bir uyarı almıyorum. 

Birileri bana onu giyme dememesi için dar şeyler almıyorum.” (Gülistan, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 

Mahalledeki tuhafiyede çalışan Asuman ise bir aile apartmanında yaşamaktadır. 

Bu nedenle Asuman’ın nasıl giyineceği yalnızca çekirdek ailesinin kontrolünde değil, 

amcalarının da içerisinde yer aldığı geniş ailesinin kontrolünde ve gözetimindedir. 

Asuman’ın babası da aslında bu baskıdan etkilenmektedir. İzmir’e dayısının yanına giden 

Asuman, denize girerken bikini giydiğini ve babasının buna bir şey söylemediğini belirtir. 

Fakat İstanbul’da yaşadıkları mahalleye geri döndüklerinde Asuman’ın giyimine babası 

karışmaya ve onu kısıtlamaya başlar. Başka bir ifadeyle Asuman’ın babası akrabalarından 

kaynaklı olarak hissettiği “mahalle baskısı” nedeniyle Asuman’ın giyimine 

karışmaktadır: 

“Amcamlar mesela dar pantolon giymeme karşılar. Yani uzun tunik26 giyersen 

giy ama yoksa olmaz diyorlar. Mesela ben İzmir’de denize girdim bikiniyle, babam hiçbir 

şey demedi. Ama işte dayımların tarafı herkes bikiniyle girdi. Mesela onlar böyle açıklar, 

                                                                 
26Tunik: Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst 

giysisi(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c41846a283b42.141980

0,2018)  

 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c41846a283b42.1419800
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c41846a283b42.1419800
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onlar da böyle kapalılara karşı. Bizimkiler de açıklara, ama ben bikini giydim babamın 

karşısında. Babam bir şey demedi, ama ben onu İstanbul’da giysem buna çok karşı 

çıkardı. Mesela burada laf olur, söz olur ama orada (İzmir) herkes öyle.” (Asuman, 16 

yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

Mardin, başlangıçtan beri kavramı tartışmaya açık bir şekilde dile getirmiş ve 

sosyal bilimcilerin bu kavram üzerine katkılarının gerekli olduğun vurgulamıştır. Ancak 

bu kavram, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin 22 Temmuz 2007’de elde ettiği başarı 

ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye’de dinin yerinin ne olacağı 

konusundaki asla bitmeyecek gibi görünen endişelerin artmasına neden olmuştur. Böylesi 

bir ortamda “mahalle baskısı” kavramı öne çıkan temalarda laiklik etrafında karşılığını 

bulan sembolik bir dizi imâ ve metaforlara gönderme yapmakla yetinilmiştir (Subaşı, 

2009). Mardin, Çakır ile 2007 yılında yapmış olduğu röportajda bu kavramın siyasi bir 

alana çekilmesinden rahatsız olduğunu, bu kavram üzerinden “Yalnız İslamcıları itham 

etmek doğru olmaz” diyerek bu kavramın daha geniş bir şekilde incelenmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Mardin: “Bizde bir grup, Aydınlanma’nın kazanımlarını korumak isterken 

diğer grup da İslami kültürü kaybetmemek istiyor. Fakat bu laik-şeriatçı ikiliği aslında 

Türkiye’yi anlatmıyor. İşte öteden beri benim yapmaya çalıştığım, bu kaba safların 

ötesinde Türkiye’nin nasıl anlaşılabileceği üzerine kafa yormak.” (Mardin, 2007). Başka 

bir ifadeyle mahalle baskısı kavramı farklı boyutlarıyla konuşulması, tartışılması gereken 

bir kavramdır. 

Kongar’a göre, Mardin’in “mahalle baskısı”, “mahalle havası”, “mahalle 

İslam’ı” olarak nitelediği olgu, bireyi biçimlendiren, onun tutum ve davranışlarını 

belirleyen, sosyal psikolojinin “grup dinamiği” alanına giren ünlü “grup baskısı” 

kavramının, tüm ilişkileri de kapsayarak topluma egemen olması, bireyleri ve toplumu 

belirli bir yöne sevk etmesidir (Kongar, 2010). Çakır ve Bozan “Mahalle Baskısı Var mı, 

Yok mu?” adlı çalışmalarında; birçok gazeteci, akademisyen ve çeşitli vakıfların 

yöneticileriyle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın bir bölümünde “mahalle 

baskısı” tartışmalarının kadın sorunsalı ve buradan hareketle örtünme konusunun yer 

aldığı ortaya konulmuş ve Anadolu’da başı açık kadınların, başı açık oldukları bilindiği 

halde kendisine başörtüsü hediye edildiğini ifade etmişledir. Ayrıca birden fazla ilde bazı 
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başı açık kadınlar, toplu taşıma araçlarında ayakta seyahat ederken kendilerine yer 

vermeyen bazı yolcuların, kendilerinden daha genç olduğu halde, yine ayaktaki başörtülü 

kadınlara yer verdiğini söylemişlerdir. Çakır ve Bozan, başı açık kadınların aleyhine 

gelişen bu durumların bir “baskı” olup olmayacağı sorusunu görüşmecilere 

yöneltmişlerdir (Çakır ve Bozan, 2009, s. 57). Görüşülen akademisyen, gazeteci ve çeşitli 

vakıfların yöneticileri, mahalle baskısının olup olmadığı sorusuna çeşitli gerekçelerle 

birbirinden farklı cevaplar vermişlerdir. Mehmet Metiner, her iki taraftan da belirli 

baskıların olduğunu ve yaşadığı bir anlatıya atıf yaparak aslında mahalle baskısının 

yalnızca karşı mahalleden gelmediğini, kendi iç dinamiğinin de olduğunu ifade etmiştir:     

(…) İki kesim, modern örtünmeyi bile giderek dindışı saymaya başladı. Kendisi 

gibi kalan, neyin yakıştığına kendisi karar veren, özgür, Müslüman kadın birey 

kavramının giderek laiklik ve din adına çapraz sorgulamaya tabi tutulduğunu görüyoruz; 

ikisi de bu anlamda hoşgörülü değil. Birisi “Bu nasıl bir İslam, başında örtü var ama 

altında blue jeans var” diyor. Genç, modern bir Müslüman kadın kendine bunu 

yakıştırıyorsa, bunun laiklik adına da, din adına da sorgulanması çok yanlış. Her iki 

taraftan da gelen bir baskının varlığından söz etmek mümkün. Ben bunu Antalya’da bu 

yaz ailece katıldığımız muhafazakâr, dindar insanların sıkça gittiği otellerden birinde 

gördüm. Bir genç kız yaşam tarzından dolayı sakallı bir beyefendi tarafından “Böyle 

giyiniyorsanız burada işiniz ne” diye uyarıldı; çok yanlış bir şey. İnsanların giyim 

kuşamına ne adına olursa olsun müdahale etmek tamamen baskıcı bir anlayışın 

ürünüdür. Bunu din adına yapıyor olmak bir meşruiyet sağlamaz. Nereden gelirse gelsin, 

hangi mahalleden gelirse gelsin, ne adına yapılırsa yapılsın baskının bizzat kendisine 

karşı çıkmamız lazım.” (Çakır ve Bozan, 2009, s. 58)  

 Çakır, 22 Mayıs 2007 tarihinde Mardin ile yeniden bir röportaj 

gerçekleştirmiştir. Mardin, “mahalle baskısı” kavramını açıklamaya çalışmış ve bu 

röportajda laik olarak bilinen kişi ve kurumları da eleştirmiştir. Fakat bu söylemler aynı 

ilgiyi uyandırmamıştır (Çakır ve Bozan, 2009, s. 9). Başka bir deyişle bu kavram yalnızca 

muhafazakâr yaşam biçimini benimsemiş insanların, aynı yaşam biçimine sahip olmayan 

diğer insanlarla olan ilişkilerini açıklamak için kullanılması kavramı oldukça 

daraltmaktadır. Bu nedenle “mahalle baskısı” kavramı toplumun tamamı için 
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konuşulması ve farklı bakış açılarıyla tartışılması gereken bir kavramdır. Çakır veBozan 

yapmış oldukları çalışmada, New York Times gazetesi Türkiye büro şefi olan ve bir 

süredir Türkiye’de yaşayan Sabrina Tavernise ile de görüşülmüştür. Tavernise, 

Türkiye’de yalnızca başı açık kadınlara yönelik değil başörtülü kadınlara yönelik de 

baskıların var olduğunu ifade etmiştir:  

“Birçok farklı yerde başı açık kadının başörtülü kadına ‘Çok iyisin, ancak şu 

başındakini çıkarsan daha iyi olur.’ dediğini çok duydum. Bence iki taraf da aynı. 

Otobüslerde başı açık yaşlı kadın yerine başı kapalı genç kızlara yer verilmesi meselesine 

gelince; ben Türkiye’de böyle bir baskı görmüyorum, buna inanmak da istemiyorum 

çünkü bence her iki tarafta da baskı var. Başörtüsüz kadınlar da önyargılı davranabiliyor 

ve türbanlıysanız onların gözünde kötü, cahil birisinizdir. Tanıdığım birçok dernekte 

sadece başı açık kadınlar var. Ve öyle hissediyorum ki başörtülü kadınlar da bir baskı 

yaşıyorlar. Muhtemeldir ki bu ülkede toplumun farklı kesimleri için bu geçerli değil ve 

başörtülü kadınların baskısının olduğuna inanmıyorum. Mesela eğitimde başörtülülere 

yönelik aşırı bir baskı var ve başörtülü olmanız sizde bir sorun var anlamına geliyor; 

“Neden halen bunu yapıyorsunuz, buna ihtiyacınız yok” gibi.” (Çakır ve Bozan, 2009, s. 

67) 

Tavernise, mahalle baskısının yalnızca bir tarafa ait olmadığını, her iki tarafta da 

var olduğunu belirtmiştir. Görüşülen genç kadınlardan Sümeyye de bu anlatıya yakın 

olarak başörtülü olduğu için ailesinden bir baskı gördüğünü anlatmaktadır. Sümeyye’nin 

babası muhafazakâr bir yaşam biçimine sahipken zamanla yaşam biçimini değiştirmiş ve 

bu değişikliğe bağlı olarak Sümeyye’nin hayatına müdahale etmeye başlamıştır. 

Sümeyye, ilahiyat okumak istediğini ancak babasının bunu uygun görmediğini söyler. 

Sümeyye’nin babasının bu değişimi Sümeyye’nin kıyafetlerine karışma boyutuna ulaşır. 

Sümeyye, marangoz olan babasının iş yerine, babasını görmeye gider. Sümeyye bu 

ziyaretlerinde babasının mimar arkadaşları tarafından göz hapsine alınır. Siyah, uzun bir 

ferace27 giyen Sümeyye, siyah bir başörtüsü takar. Babasının arkadaşları ise Sümeyye’nin 

bu görüntüsünden rahatsız olur ve Sümeyye’nin babasını bu konuda ikaz ederler. 

Zamanla Sümeyye’nin babası, Sümeyye’nin bu giyim tarzına karışmaya başlar ve 

                                                                 
27 Ferace: Kadınların sokakta giydikleri, mantoya benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar uzayan üst giysisi. 

(Http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=121938, 2019).  
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“Arkamda kara böcek gibi yürüme!” diyerek onunla sokağa çıkmak dahil istemediğini 

söyler. Bu duruma çok üzülen Sümeyye çareyi feracesinin üzerine renkli şallar takmakta 

bulur. Böylece babası onu “kara böcek” diyerek damgalayamayacaktır: 

“Çok fazla karışıyorlar. Mesela babamın çalışma ortamı, işte çalıştığı mimarlar 

Ateist genelde. Çalıştığı arkadaşı da öyle. İşte geçen yıl ben bayağı siyahtım. Yani ferace 

giyiyordum yine ama şalı da omuzlarımı örtecek şekilde takıyordum. O da siyahtı yani. 

Babam ama renkli giyinmemi ister hep. Siyah başörtü işte oluyordu o zamanlar feracenin 

üzerine. İşte kızıyordu babam. Hatta bir kere bağırdı. Ablamla yürürken işte iki kara 

böcek geliyor falan dedi. Babam öyle giyinmemi istemiyordu. İşte bir arkadaşım vardı, 

Sivaslı, o da renkli giyiniyordu. Onu görüyordu babam akşam hemen sen neden öyle 

giyinmiyorsun falan diyordu, kızıyordu. Ondan sonra annem de öyle düşünüyordu.” 

(Sümeyye, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Nermin de Sümeyye’ye benzer bir giyim biçimine sahiptir. Ferace giymeye 

karar veren Nermin, ailesinden bir baskı görüp görmeyeceği konusunda bir tedirginlik 

yaşamıştır: 

“Çok koyu bir aile değiliz ama işte ilk ferace giydiğimde çok tedirgindir. Acaba 

işte siyah neden giydin falan derler mi diye düşündüm. Şimdi tunik-pantolon giysem de 

bana karışmazlar. Özgürüm yani o konuda.” (Nermin, 24 yaşında, öğretmen) 

Görüşülen genç kadınların sınıfsal farklılıkları da nasıl giyinecekleri üzerinden 

bir baskıya dönüşebilmekte ve genç kadınlar yaşamış oldukları mahallenin normlarından 

farklı olarak yaşamayı tercih ettiklerinde belirli stratejiler uygulamaları gerekmektedir. 

Örneğin, Tülay’ın Levent’te staj yapmaya başlaması ve kendini bir orta sınıf olarak 

tahayyül etmesiyle değişen giyim tarzı, yaşamış olduğu mahalledeki insanların sınıfsal 

aidiyetlerinin ve yaşam biçimlerinin dışında kalmaktadır. Bu nedenle Tülay, pazardan ve 

çeşitli butiklerden aldığı kıyafetlerin üzerine uzun hırkalar giyerek mahallenin dışına 

çıkmakta ve Levent’te kendini bir orta sınıf olarak hayal etmektedir. Mardin, aslında 

bakışın yalnızca mahalle üzerinde olmadığını, herkesin herkesi gözetlediğinden 

bahsetmiştir: “Şunu hatırlayalım, Türkiye’de buişi yapan yalnız mahalleli değil, yani 

gözle kontrolü meydana getiren yer yalnız mahalle değildir. Benim görebildiğim kadar, 
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Türkiye’de ‘herkes herkesi’ gözlüyordur. Siz beni, ben de sizi gözetliyorum.” (Mardin, 

2008). Bu durumu genç kadınların anlatıları üzerinden değerlendirecek olursak sosyo-

ekonomik farklıkların da herkesin herkesi gözetlemesine bağlı olarak bir baskıya neden 

olabileceğini görebiliriz. Tülay’ın staja başlaması gibi bir nedenin yanı sıra bazı genç 

kadınların sosyo-ekonomik olarak yaşadıkları mahalleden farklı bir semtte eğitim almaya 

başlamış olmaları da giyim kuşam konusunda sınıfsal farklılıkların görünürleşmesini 

sağlamaktadır. Bu sınıfsal farklılık, genç kadınların okul formaları üzerine giydikleri 

hırkaların ya da ayakkabıların hangi markalara ait oldukları üzerinden bir bakışa maruz 

kalmalarına neden olmakta ve hissettikleri bu baskı nedeniyle genç kadınlar belirli 

stratejiler geliştirmektedirler. Örneğin görüşülen genç kadınlardan Fatma, okuldaki 

arkadaşlarıyla sosyo-ekonomik olarak aynı düzeyde olmadıklarını ve arkadaşlarının 

belirli markalardan alışveriş yaptıklarından bahsetmektedir. Özellikle okul forması 

üzerine giyilen hırkaların hangi markaya ait olduğu bir statü göstergesi haline gelmiş ve 

bu nedenle Fatma liseye başlamasıyla birlikte kıyafetlerini belirli markalara ait 

kıyafetlerinin sahte ürünlerinin satıldığı pazarlardan almaya başlamıştır: 

“Mesela benim tarzımın çakmaları pazarlarda var ama mesela ben alışveriş 

merkezine gitsem böyle tarz giyinmeyi seviyorum, o tarzlar şu an Zara falan öyle yerlerde 

var. Ben öyle yerlerden alışveriş yapmıyorum, öğrenciyim sonuçta param yok. Öyle yani 

bu yüzden mesela mahalle pazarından değil de daha çok farklı pazarlara 

gidiyorum.”(Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Bayramoğlu, Mardin’in mahalle baskısı kavramı hakkında değerlendirmede 

bulunurken, İslami çevrelerde geleneğe karşı bir itirazın olduğunu ve gençlerin anne 

babalarından farklı yaşam biçimiyle, farklı taleplerle geleneğe karşı itirazlarının 

olduğundan bahsetmiştir. Başka bir ifadeyle ailesinden farklı bir yaşam biçimini 

benimseyen gençler, aileleri ile ciddi bir çatışmaya girmektedirler. Ve bu çatışma durumu 

aile baskısını bir boyutuyla kırmaktadır (Çakır ve Bozan, 2009, s. 60). Genç kadınların 

giyim kuşam tercihleri ve buna bağlı olarak bedenleri üzerinden verecekleri kararlar da 

ailelerinin kontrolündedir. Örneğin görüşülen genç kadınlardan Tülay, ailesinden gizli bir 

şekilde dövme yaptırmıştır. Ailesinin izin veremeyeceğini bilen Tülay, evin içerisinde 

uzun kollu hırkalar giyerek bir süre bu durumu gizler. Bir süre sonra bu durumu ailesine 
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açıklamak zorunda kalan Tülay, koluna Yunanca “Hayat güzeldir!” yazdırmış olmasına 

rağmen ailesini ikna etmek için kolunda anne ve babasının isimlerini yazdığını söylemek 

gibi bir strateji uygular: 

“Ben zaten böyle bizimkilere çıtlatıyordum ama kızıyorlardı. Babamdan bir 

hafta sakladım kolumu. Evde sıcak işte uzun kollu falan giyiyorum böyle. Anneme 

gösterdim işte o zamanlar kanıyor falan bakıma ihtiyacı var kolumun. Mecburen 

gösterdim tabii ama fazla bir şey diyemedi yani sonuçta yaptırmışım. Sonra babama 

gösterdim ama bir şey demedi kafasını salladı sadece. Ben daha ağır tepkiler bekledim. 

Bir de mesela kolumda Yunanca ‘hayat güzel’ yazıyor ama bizimkilere sizin adınızı 

yazdım dedim. Kızmasınlar diye öyle dedim.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Mardin’in ortaya attığı “mahalle baskısı” kavramı sonrasında, bu kavrama bağlı 

olarak Binnaz Toprak’ın sorumluluğunda bir araştırma yapılmış ve araştırma sonucu 

“Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler” başlıklı 

bir rapor yayınlanmıştır (Toprak ve diğerleri, 2008). Bu raporda mahalle baskısı üzerine 

yapılan çıkarımlardan biri toplumdan kaynaklanan baskıların, örneğin; 

Alevilere/kadınlara/değişik giyim tarzı olan erkek öğrencilere vb. farklı kimliktekilere 

karşı olan tutumun bir baskı olup olmadığının değişkenlik göstermekte olduğudur. Yani 

yapılan çalışmaya katılan birçok görüşmecinin, aslında “baskı” olarak 

nitelendirilebilecek durumları kendi dünyalarında böyle ifade etmemektedirler. Örneğin, 

Erzurum’da kapalı mekânlarda yabancı erkeklerin yanında başı açık olan Alevi kadınların 

sokağa çıktıklarında örtünmeleri pekâlâ baskı olarak yorumlanabilir. Oysa bu durumu 

yaşayan kadınlar bunu hiç de böyle algılamıyor, bu şekilde daha rahat ettiklerini, 

kadınların örtünmesinin bir Erzurum geleneği olduğunu belirtmişlerdir (Toprak ve 

diğerleri 2008, s. 14). Başka bir ifadeyle bir baskının olup olmadığı farklı yaşam biçimini 

benimsemiş kişilerin yaşamış oldukları anlatılara veya bu anlatılara yükledikleri 

anlamlara göre değişmektedir.  

Genç kadınlar anlatılarında, aileden başlayan bir baskının olduğunu ve kimi 

zaman bu baskının oluşmasında yaşadıkları mahallenin etkili olduğunu, bu nedenle evin 

içinde ve evin dışında birbirini destekleyen, yeniden üreten bir bakışa maruz kaldıklarını 

ifade etmişlerdir. Çalışma kapsamında görüşülen genç kadınlar, nasıl giyineceklerine, 
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alışveriş yaparken ne tür kıyafetler alacaklarına, hangi marka kıyafetleri tercih 

edeceklerine ve bütün bunlara bağlı olarak bedenleri üzerinden verecekleri karar 

ailelerinin görüşlerinin yanı sıra sınıfsal aidiyetlerine ve yaşadıkları mahalleye göre 

şekillenmekte ya da sınırlanmaktadır. Bu durum karşısında genç kadınlar; uzun hırkalar 

giymek, koyu renk şallar yerine renkli şallar takmak, belirli markalara ait kıyafetleri 

pazarlardan piyasanın çok altında bir fiyattan satın almak ve böylece ait oldukları sosyo-

ekonomik sınıfın dışına çıkmaya çalışmak veya aileleri izin vermemesine rağmen dövme 

yaptırıp, evin içerisinde uzun kollu hırkalar giyip bu durumu bir süre saklamak gibi belirli 

stratejiler geliştirmektedirler. 

5.4. YAŞAMAK İSTENİLEN ORTAK SEMTLER; FATİH, EYÜP, 

ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR 

İlahiyat öğrencisi olan Sümeyye’nin ailesi, on dokuz yıl önce benzer yaşam 

biçimine sahip olan insanlarla bir arada yaşadıkları Ümraniye’deki gecekondularını 

kiraya verip Kağıthane’de bir mahalleye taşınmışlardır. Taşınmalarından belirli bir süre 

sonra Ümraniye’deki gecekonduları yıkılmış ve yerine apartman yapılmıştır. 

Sümeyye’nin gelecek hayali aslında Ümraniye’deki bu apartmanla bağlantılıdır. 

Sümeyye gelecekte bu apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını, yeni 

yapılacak olan apartmanda hak sahibi olacakları daireyi satmayı düşündüklerini ve 

babasının bu kazancı Sümeyye ile abisi arasında paylaştıracağını söyler. Sümeyye elde 

ettiği bu kazanca bağlı olarak şekillenen gelecek hayalini ise şöyle anlatır: “Yani Fatih’te 

bir ev tutup bir dernek falan açarım diye düşünüyorum… Bizim orada (Ümraniye) evimiz 

var, işte eğer o yıkılırsa orada bir daire bana kalır, ben de bir yer açarım diye 

düşünüyorum”. Sümeyye, muhafazakâr insanların çoğunlukta yaşadığı Ümraniye’de 

doğmuş ve Kağıthane’de, çocukluğunun geçtiği Ümraniye’deki mahalleye benzer bir 

mahallede büyümüştür. Gelecek hayali ise muhafazakâr insanların çoğunlukta yaşadığı, 

alışveriş yapmak ya da sosyalleşmek istediğinde yaşadığı mahalleden daha fazla olanağa 

sahip olan Fatih semtinde yaşamak ve orada kadınlara mahsus dini bir dernek kurmaktır. 

Sümeyye neden Fatih’te yaşamak istediğini ise şöyle anlatır: “Çünkü orada bizim gibi 

giyinen insanlar var. Orada Şeytan vesvese vermiyormuş gibi geliyor bana. Oraya 

girerken mesela şu feraceyi o kadar rahat giyiyorum ki. Çünkü oradakilere bakıyorum 
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işte herkes çarşaflı, cübbeli falan. Orada İslam’ı yaşamak daha kolay. Orada daha çok 

feyizleniyorum”. Sümeyye, Fatih semtini ‘Şeytan’ın vesvese vermediği yer” olarak 

tanımlamakta ve kendi yaşam biçimini devam ettirmek, yeniden üretmek için Fatih’te 

yaşamak istediğini ifade etmektedir. Ayrıca Sümeyye sosyalleşmek için Fatih, Eyüp, 

Üsküdar gibi semtleri tercih ettiğini ve Beşiktaş, Kadıköy, Taksim gibi semtlere 

gitmediğini, bu semtlerin kendi yaşam biçimine uygun olmadığını anlatır.    

Bu bölümde, genç kadınların yaşadıkları mahalleden farklı bir mahallede, semtte 

yaşama olasılıkları olsaydı hangi semtte yaşamak isterlerdi sorusu üzerinden anlatılara 

yer verilecektir. Görüşülen genç kadınlar, kendilerine yöneltilen bu soruya vermiş 

oldukları cevaplar belirli semtler üzerinde ortaklaşmaktadır. Muhafazakâr yaşam biçimini 

benimsemiş olan genç kadınlar; Fatih, Eyüp, Ümraniye, Üsküdar gibi daha çok 

muhafazakâr kesimin yaşam biçimine hitap eden ve tüketim yapabilecekleri mekânların 

yer aldığı semtleri yaşamak için tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Çalışmada, genç 

kadınların yaşamak istedikleri semtler hakkındaki anlatıları Bourdieu’nün anahtar 

kavramlarından biri olan ‘habitus’ kavramı üzerinden irdelenecektir. Genç kadınların 

anlatılarının habitus kavramıyla incelenmesi; yeni koşulların oluşmasıyla kadınların 

mahalle sınırlarının dışına çıkma olasılıkları olduğunda yeni ortamlara nasıl uyum 

sağladıkları ya da tam tersi bir şekilde farklı semtlerde yaşamak istememe nedenlerinin 

anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Fransa’da, Pireneler’in uzak bir dağ köyünde doğup büyüyen Bourdieu, zorunlu 

askerlik hizmeti için gittiği Cezayir’de sömürgeci yönetimin ve savaşın gerçekliğiyle yüz 

yüze gelmesi sonucunda sömürgeci kapitalizm ve milliyetçilik arasındaki çatışmaları 

anlamak için etnoloji ve sosyolojiye yönelmiştir (Wacquant, 2010, s. 53-54). Buna bağlı 

olarak Bourdieu’nün ilk çalışmalarına Kuzey Afrika’da Cezayir’de Kabil bölgesindeki 

topluluğun etnolojik incelemelerinde rastlanılmaktadır. Bourdieu’nün teorik arayışlarını 

şekillendiren bu çalışma, onun sosyolojik teoriye en özgün katkısı olan habitus, sermaye, 

alan ve strateji gibi kavramların üretiminin kökenidir (Arlı, 2010, s. 147). Bu 

kavramlardan habitus kavramı, çalışmada yararlanılacak olan anahtar kavramdır. 

Bourdieu habitusu “bir eyleyicinin (veya benzer koşulların ürünü olan bir eyleyiciler 

kümesinin) pratiklerinin tümünü, hem özdeş (veya karşılıklı olarak tahvil edilebilir) 



133 

 

kalıpların uygulanmasının bir ürünü olmasından dolayı sistemli kılan, hem de aynı 

zamanda başka yaşam stilini oluşturan pratiklerden belli bir sisteme göre ayrı kılan şey” 

olarak tanımlar (Bourdieu, 2017, s. 255).       

Bourdieu’a göre: “Toplumsal failler, habitus’un ‘sürekli eğilimler’ aracılığıyla 

varolan kurumları pratik olarak benimseyerek etkinleştirilir. Böylece habitus, belirli türde 

yer ve koşullardaki toplumsal deneyimlerimizin bir sonucu olmasının yanında, 

zihnimizde taşıdığımız (dil, etnisite, vb.) sürekli eğilimler setini ifade eder. Belirli 

durumlar ve tecrübelerimiz, dünyada, bilgi ve kaynaklara yaklaşımımızı derinden etkiler. 

Böylece habitus, bireyin içinde yer aldığı toplumsal bağlamının etkisini harekete geçiren 

bilişsel ve güdüsel bir mekanizma halini alır.” (Palabıyık, 2011, s. 129). Yani habitus 

içinde yaşadığımız, algıladığımız, değerlendirdiğimiz dünya aracılığıyla oluşan ve 

sonrasında aktarılabilen bir eğilimler sistemini anlatır. Sürekli özel toplumsal koşullar ve 

koşullanmalara maruz kalınmasıyla beraber dışsal kısıtlamalar ve imkânlar 

içselleştirilerek bilinçsiz şemalar kazanılmış olunur (Wacquant, 2010, s. 61). Bourdieu, 

“Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştiri” adlı çalışmasında habitus kavramını 

açıklarken toplumsal kimliklerin farklılıklarla tanımlandığını ve buna bağlı olarak 

toplumsal sınıflara bölünmenin içselleştirildiğini belirtmektedir: 

“Pratikleri ve pratiklerin algısını örgütleyen, yapılandıran bir yapı olarak 

habitus, aynı zamanda yapılandırılmış bir yapıdır: Toplumsal dünyanın algılanmasını 

örgütleyen mantık sınıflarına bölme ilkesinin kendisi bizatihi toplumsal sınıflara 

bölünmenin içselleştirilmesinin ürünüdür. Her koşul, birbirinden ayrılmaksızın, içsel 

nitelikleri ve bizzat kendisi bir ayrımsal (differansiyel) konumlar, bir farklar sistemi olan 

koşullar sistemi içindeki konumuna borçlu olduğu ilişkisel nitelikleriyle, yani kendisini 

olmadığı her şeyden, özellikle de karşıtı olduğu tüm şeylerden ayıran her şeyle 

tanımlanır: Toplumsal kimlik farklılıkta tanımlanır ve kendini farklılıkta ortaya koyar. Bu 

demektir ki, koşullar sisteminin tüm yapısı, aynen bu yapıda belli bir konum işgal eden 

herhangi bir koşulun deneyiminde gerçekleştiği gibi habitusun yatkınlıklarında 

kaçınılmaz olarak kayıtlıdır: Koşulların yapısının en temel karşıtlıkları (üst\alt, 

zengin\yoksul vb.) kendilerini, pratiklerin ve pratiklerin algısının temel yapılanma ilkeleri 

olarak dayatma eğilimdedirler. Sınıf koşulunun özünde bulunan özgürlükler ve 
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zorunluluklar ile konumun oluşturucu farklarını sistemli bir şekilde ifade eden pratiklerin 

üretici kalıbı olan habitus, sınıflanmış ve sınıflayan pratikler arasındaki farklar 

biçiminde kavradığı koşul farklarını (habitusun birer ürünü olarak), bu farkların ürünü 

olup bu farklarla nesnel olarak uyumlu ve dolayısıyla bunları doğalmış gibi algılamaya 

eğilimli olan farklılaşma ilkesi uyarınca yakalar.” (Bourdieu, 2017, s. 255-256)          

Bireyler, bir sosyal grup ya da sınıfa ait olunması nedeniyle bir takım düşünce 

ve davranış kalıplarını içselleştirir ve gerçekliği sorgulanmadan kabul ederler. Toplumsal 

olanı açıklamada belirleyici olan habitus kavramı, “pek çok yorumcuya göre alışkanlık 

kavramı ile bağlantılı görünse de, kavram, Bourdieu sosyolojisinde edinilmiş olan, 

bedende cisimleşen bir şeydir. Böylece habitus özel bir düşünce tarzına ait bireysel ve 

kolektif bir tarihe bağlıdır. Habitus, geçmiş tecrübelere dayalı strateji üretici bir ilkedir 

ve kişinin gerçekleştireceği eyleme mizaç ve eğilim kazandırır. Habitus bir kişinin neler 

istediği ve ilişkilerinde neler sağlayabileceği konusundaki beklentilerini besleyen 

eğilimlerin toplamıdır” (Palabıyık, 2011, s.129). Başka bir ifadeyle habitus kavramını 

çalışma kapsamında düşündüğümüzde benzer yaşam biçimine sahip olan insanların 

aslında belirli düşünce ve davranış kalıplarını içselleştirdiğini görebiliriz.  

Görüşülen genç kadınlar, mahalle dışında Eyüp, Üsküdar, Fatih gibi semtlerde 

yaşamak istediklerini farklı gerekçelerle anlatmışlardır. Sayılan bu semtler ile yaşadıkları 

mahalle arasında bir bağ kuruyor olmaları genç kadınların bu semtlerde yaşamak 

istemelerinin öncelikli nedenidir. Başka bir ifadeyle genç kadınlar yaşam biçimi olarak 

kendilerine yakın gördükleri insanlarla aynı mekânları paylaşmak, aynı semtte yaşamak 

istemektedirler. Örneğin; görüşülen genç kadınlardan Elif, Fatih’te yaşamak istediğini ve 

Fatih semtinde yaşayan insanlarla arasında bir bağ olduğunu orada yaşayan insanları 

“kendimden hissediyorum” diyerek ifade etmektedir. Ayrıca Elif, “sosyetik yerlerdense” 

Fatih’te yaşamak isterim diyerek sosyo-ekonomik olarak ait olduğu sınıfa vurgu 

yapmaktadır: 

“Fatih’te yaşamak isterdim. Yani nasıl diyeyim orası bana daha huzurlu geliyor. 

Aşırı kalabalık, sosyetik yerlerdense işte böyle kapalıların olduğu yerler daha bana göre. 

Kendimden hissediyorum yani başka bir yerde oturmak istesem orada oturmak isterdim.” 

(Elif, 22 yaşında, üniversite öğrencisi) 
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Muhasebeci olarak çalışan Emine de Elif’e benzer olarak Fatih’te yaşamak 

istediğini belirtmiştir. Emine mahalleye taşınmadan önce Fatih Çarşamba’da yaşadığını 

ve orada yaşayan insanların kendi yaşam biçimine yakın olduğunu anlatmaktadır: 

“Fatih’te yaşamak isterdim çünkü orada büyüdüğüm için. Küçükken mesela 

bisikletimi alırdım, caminin avlusuna giderdim. Çarşamba’da oturuyordum yani o 

yüzden ayrı bir seviyorum orayı. Pazarı o yüzden sanırım halen çok seviyorum. Bir de 

benim gibi insanlar var, daha muhafazakâr insanlar var. Öyle yani.” (Emine, 23 yaşında, 

muhasebeci) 

Lise öğrencisi olan Fatma da Eyüp’te yaşamak istediğini ve kendi yaşadığı 

mahalleye benzer olmakla birlikte bir yandan da sakinliği, deniz manzarasına sahip 

olması nedeniyle Eyüp’te yaşamayı tercih edeceğini ifade etmiştir: 

“Bu mahallede yaşamasaydım mesela gerçekten bu sakinlikte bir yerde yaşamak 

isterdim ama camımı açtığımda deniz görmek isterdim. Buraya benzer ama sakinlikte 

yoksa başka bir şeyden değil yani. Belki Eyüp falan olurdu, denize bakan tarafı var 

mesela orası iyi olurdu.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlar için Fatih, Eyüp gibi semtler yaşam biçimi olarak yakın 

hissedilen semtler olmakla beraber bir yandan da alışveriş yapılmak istenildiğinde çeşitli 

fırsatlar sunan ve bunun yanı sıra sosyalleşmek için tercih edilebilecek semtler olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle genç kadınlar için bu semtler, benzer yaşam biçimine 

sahip olan insanlarla bir arada yaşanılabilecek yerler olmasının yanı sıra yaşadıkları 

mahalleden daha fazla tüketim olanaklarına sahip olan semtlerdir: 

“Fatih’te yaşamak isterdim. Yani gezilecek yerler falan bulunuyor orada. Öyle 

yani.” (Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

“Fatih’te yaşamak isterdim. Orası benim için daha sessiz, alışveriş yeri falan 

var. Gezilecek yerleri var. Burada canın sıkılınca gidilecek bir yer yok. Fatih’te sahili 

olsun, gezilecek yer olsun işte daha iyi.” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Eyüp’te yaşamak isterdim… Eyüp’ün sahilini, alışveriş yerlerini ayrı bir 

seviyorum.” (Nermin, 23 yaşında, muhasebeci) 
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Genç kadınların yaşamak istedikleri semtler aslında daha çok sosyalleştikleri, 

vakit geçirdikleri semtlerdir. Örneğin üniversite öğrencisi olan Gül, Eyüp’te 

sosyalleştiğini, Ortaköy, Taksim gibi semtlere çok fazla gitmediğini anlatmaktadır: 

(…) Ben çok seviyorum ya orayı (Eyüp), tam bize göre mekân. Zaten her şey var 

orada. Rahat yani bana göre. Ben orada kendimi daha rahat hissediyorum. Nadiren olsa 

da Ortaköy, Taksim’e falan da gidiyorum. Ama hep gittiğim yer Eyüp’tür. Orayı avcumun 

içi gibi bilirim. Bir de orada (Eyüp) bir abla gelip benimle sohbet ediyor, yani konuşurken 

hiç çekinmiyorum.” (Gül, 20 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Çalışma kapsamında görüşülen genç kadınların çoğunluğu, Gül’ün anlatısına 

benzer olarak Taksim, Beşiktaş, Kadıköy veya Ortaköy gibi semtlerde 

sosyalleşmediklerini, bu semtlerde yaşayan insanların yaşam biçimi olarak kendilerine 

benzemediklerini ve bu nedenle Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi semtlerde yaşamak 

istediklerini ifade etmektedirler: 

“Genelde Fatih, Eyüp. Mesela bir Taksim ve Nişantaşı’yla kıyasladığımda o 

farkı görebiliyorum. Ben kişisel olarak öyle yerlerde durmaktan hoşlanmıyorum. Kimileri 

hoşlanabilir ama ben bireysel olarak hoşlanmıyorum. Genelde muhafazakâr yerler yani 

genelde oralarda vakit geçiriyorum. Fatih, Eyüp gibi yerlere gidiyorum… Yine bu yaşam 

tarzına yakın bir yerde yaşamak isterdim. Eyüp ya da Fatih’te yaşamak isterdim çünkü 

buraya yakın, yani Taksim gibi bir yerde yaşamak istemezdim.” (Filiz, 20 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Nurten ve Gülay da Filiz’e benzer olarak Taksim, Beşiktaş, Kadıköy gibi 

semtlerde sosyalleşmediklerini ve bu semtleri ve buna bağlı olarak bu semtlerde yaşayan, 

sosyalleşen insanları kendilerine yakın hissetmediklerini ve bu nedenle bu semtlerde 

yaşamak istemeyeceklerini anlatmaktadırlar: 

“Fatih’te yaşamak isterdim. Yani bilmiyorum sessiz sakin bir yer. Ben oraya ne 

zaman gitsem içime bir huzur doluyor. Mesela Beşiktaş, Kadıköy, Taksim gibi bir yerde 

yaşamak istemezdim. Kendim gibi insanların olduğu yeri daha çok isterim.” (Nurten, 19 

yaşında, açık lise öğrencisi) 
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“Eyüp, yani manevi açıdan çok güvenilir bir yer. Taksim’de kafanı çevirsen 

içkili birini her türlü görürsün ama Eyüp daha güvenilir.” (Ayşenur, 18 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Bourdieu’nün habitus kavramı, “insanların belirli kültürler veya alt kültür 

içerisinde yaşamaları sonucunda zihinlerinde sahip oldukları temel bilgi stokunu anlatır. 

Bu yüzden işçi sınıfı kökenli biri kendi davranışı içinde bu çevrenin etkisini taşıyacaktır 

(örneğin, evliliğe karşı tutumuna göre, vb.). Habitus sadece inşa deneyimlerinin 

algılanmasına sistematiklik kazandıran ve yapılandıran bir yapı değildir. O daha ziyade 

yapılandırılmış bir yapıdır: O, toplumsal uzayın algısını sistemleştirmenin, mantıksal 

sınıflara bölmenin bir kuralı, kendi sistemi içinde toplumsal kategorilere ayırmanın 

içselleştirilmesinin bir tezahürü” olarak varolur (Bourdieu’dan aktaran Palabıyık, 2011, 

s. 128). Başka bir deyişle geçmişteki etkiler ve şu an mevcut olan uyaran arasında 

dolayımlanan habitus, aynı anda kendini üreten kalıplaşmış toplumsal güçlere göre 

yapılanır ve yapılaştırır. Habitus, bir bireyin hayatın farklı alanlarındaki farklı 

etkinliklerine biçim ve bir yandan da tutarlılık kazandırır. Bu nedenle Bourdieu, habitusu 

farklı biçimlerde “yapının ürünü, pratiğin üreticisi ve yapının yeniden-üreticisi”, “tüm 

seçimlerin seçilmemiş ilkesi” veya “düzenli doğaçlama” ve davranışın “şefsiz 

orkestrasyon”una izin veren “pratiği-birleştiren ve pratiği-üreten ilke” olarak tanımlar 

(Wacquant, 2010, s. 62). Yani belirli bir ortamda (mesela ailede, okulda) kazanılmış olan 

pratik yatkınlık, daha sonra farklı bir ortamda (mesela iş ortamında) kendini 

gösterebilmektedir. Böylece habitusun kalıcı ve aktarılabilir niteliği, bireye devamlılık ve 

bütünlük kazandırır (Koytak, 2012, s. 88).  

Akçaoğlu (2018) “Zarif ve Dinen Makbul: Muhafazakâr Üst-Orta Sınıf Habitusu” 

adlı çalışmasında, Ankara’da yaşayan farklı yaş aralığında kadın ve erkeklerle görüşme 

yapmış ve bu insanların tüketim pratiklerinin nasıl değiştiğine odaklanmıştır. 

Akçaoğlu’nun yapmış olduğu çalışma, Bourdieu’nün analitik yönteminden yararlanarak 

yapılan bir araştırmadır. Akçaoğlu çalışmasında, “Türkiye’de sembolik ürünler 

piyasasının kapitalist değerler etrafından bütünleşmesi, muhafazakâr orta sınıf 

beğenisini” dönüştürdüğü sonucuna ulaşmıştır (Akçaoğlu, 2018, s. 159). Başka bir 

ifadeyle muhafazakâr orta sınıfa ait olan bireylerin gündelik hayatlarındaki beğenileri ve 
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tüketim alışkanlıkları değişmektedir. Yapmış olduğum çalışmada genç kadınlar 

yaşadıkları mahalleyi tüketim açısından yeterli bulmamakta ve değişen, dönüşen tüketim 

alışkanlıklarına bağlı olarak sosyalleşebilecekleri yeni mekânları içerisinde barındıran 

semtlerde yaşamak istemektedirler.  

Genç kadınlar; Taksim, Kadıköy, Beşiktaş gibi semtlerde sosyalleşmediklerini 

belirtirken bir yandan da bu semtlere sosyalleşmek için gittiklerinde üzerlerinde bir bakış 

olabileceğini veya rahatsız olabilecekleri bir durumla karşılaşabilme ihtimallerini 

düşünmektedirler. Bu nedenle genç kadınlar bu semtlere gitmemiş ve buna bağlı olarak 

herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamış olsalar bile mahalle dışına çıkmak, belirli 

semtlere gitmek ve farklı mekânlarda sosyalleşmek istememekledirler. Başka bir deyişle 

genç kadınlar yaşam biçimleri üzerinden kendilerine zihinsel bir sınır oluşturmakta ve 

mahalle dışına çıkabildiklerinde de belirli semtlerde vakit geçirmekte, sosyalleşmekte ve 

buna bağlı olarak yaşam biçimlerini devam ettirmenin yanı sıra yeniden üretmektedirler. 

Böylece genç kadınlar yaşam biçimleri ve semtler üzerinden kendilerine devamlılık ve 

bütünlük oluşturarak kendilerine kalıcı ve aktarılabilen bir pratik oluşturmaktadırlar.  
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6. EVLİLİK MEKÂNSAL SINIRLARI AŞMANIN BİR 

YOLU MUDUR? 

Bu bölümde, genç kadınların evliliği sınırları aşmak için geliştirdikleri bir strateji 

olup olmadığı irdelenecektir. Önceki bölümlerde bahsedilmiş olduğu gibi genç kadınlar 

gündelik hayatlarında toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet üzerinden ve aile bireylerinin 

kararları nedeniyle sosyo-mekânsal olarak sınırlanmaktadırlar. Genç kadınlar 

geliştirdikleri stratejilerle birlikte bu sınırları aşma çabası içindedirler. Çalışmanın bu 

bölümünde öncelikli olarak genç kadınların dilinden annelerinin hikayelerine yer 

verilecek, genç kadınların evliliğe bakış açıları ve evliliği sınırları aşmak için kullanılan 

bir strateji olarak görüp görmedikleri analiz edilecektir. Sonrasında genç kadınların ideal 

eş tanımına, ideal evlenme yaşına yer verilecek ve daha önce hiç evlenmemiş, ailesi ile 

birlikte yaşayan genç kadınların gelecekte evlenmeyi düşündüklerinde nasıl biriyle 

evlenmek isteyeceklerini belirleyen etkenlerin ne olduğu irdelenecektir. Bu bölümde son 

olarak genç kadınların kaçarak evlenmek üzerine ne düşündüklerine ve sonuç olarak 

evliliği bir kurtuluş olarak görüp görmediklerine odaklanılacaktır.   

6.1. GENÇ KADINLARIN DİLİNDEN ANNELERİNİN HİKAYELERİ 

Derya’nın annesi, on beş yaşındayken ailesi tarafından evlendirilen bir çocuk 

gelindir ve on yedi yaşında ilk çocuğunu yani Derya’yı dünyaya getirmiştir. Çocuk yaşta 

aile zoruyla yapılan bu evlilik Derya’nın deyimiyle: “…Güzel bir evlilikmiş ama sonra 

kötüye ilerlemiş.”. Derya’nın annesi, eşinin ailesinden gördüğü şiddet sonrası bir mektup 

bırakarak evini terk eder ve Konya’ya yerleşir. Derya’nın babası, eşini bulmak için 

İstanbul’dan Konya’ya giderken trafik kazası geçirir, geçirdiği kaza sonucu bir bacağını 

kaybeder ve bir süre sonra Derya’nın annesinin açtığı boşanma davası ile evliliklerini 

sonlandırırlar. Boşanmanın gerçekleşmesiyle Derya’nın annesi ve babası yeni evlilikler 

gerçekleştirirler. Fakat bu evliliklerde ne babası ne de annesi Derya’yı yanına almak ister 

ve Derya, babaannesinin yanında onunla ortak bir kaderi paylaştığı kuzeni ile birlikte 

kendine yeni bir hayat kurar. Derya, annesinin yanına Konya’ya yılda bir kere gider ve 

kısa süreli bu ziyaretten sonra İstanbul’a, mahallesine geri döner. Derya, annesi ile 

arasında gerçek anlamda bir anne-kız ilişkisi olmadığını, “Annemin hayatını şu an hiç şey 

yapmıyorum, annem gibi değil, başka bir insan, hani yabancı gibi” diyerek ifade 
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etmektedir. Dolayısıyla Derya, annesinin hayatında yer almak istememekte, yılda yalnız 

bir kere ve kısa süreliğine yapmış olduğu ziyaretlerle annesini görmektedir. Babası ise 

eşinin onu istemediğini söyler ve bu nedenle babasıyla mahallede bulunan babaannesinin 

evinde buluşurlar. Derya, babaannesinin himayesinde çok da mutlu olmadığı bir çocukluk 

geçirir ve lisede okumaya başladığında evden kaçmanın, uzaklara gitmenin tek yolunun 

bir aile kurmak, evlenmek olduğunu düşünür. Bir yandan da Derya, babaannesinin onu 

anlamadığını ve mekânsal hareketliliğini kısıtladığını söyler. Örneğin, okul çıkış 

saatinden biraz geç bir saatte eve geldiğinde babaannesinden uyarı alır. Ayrıca sigara içen 

Derya, babaannesinden uyarı almamak için markete gitme bahanesiyle dışarı çıkar ve 

sigara içerek eve geri döner. Üzerinde hissettiği bu baskı nedeniyle Derya evlenmeyi, 

evden kaçmayı zaman zaman düşünür. Derya’nın deyimiyle: “Evde huzur, mutluluk 

olmayınca insanın kaçası geliyor. Sanki orada mutluluğu bulacakmışsın gibi geliyor. 

Bazen evlilik bir kurtuluş gibi bazen aklım yerine gelince kurtuluşu yok gibi o da bataklık 

gibi bir şey.”. Ne annesinin ne de babasının kurduğu yeni hayatında yer bulamayan Derya; 

aile olmayı, evlenmeyi mutlu olmanın bir yolu olarak görür ve kendi aile tahayyülünü 

şöyle anlatır: “Benim hayalim sadece aile. Kafamda tasarladığım aile; güzel, mutlu, ne 

bileyim işte iyimserler, böyle anlayışlılar, böyle saygılılar birbirlerine, disiplin var ama 

her şey yerli yerince. Bundan başka hayalim yok yani. Sadece hayatım bozuk olduğu için 

bunun üzerine hayal kurabiliyorum. Hani hayatım aile yönünden iyi olsaydı başka şeylere 

yoğunlaşabilirdim ama o da yok. Beni doğuran, büyütenler olsun isterdim ailemde ama 

bundan sonra kuracağım ailede belki olur.”  

 Çamoğlu “Kaynana Ne Yaptı, Gelin Ne Dedi?” adlı çalışmasında, erken 

Cumhuriyet Dönemi’ne tanıklık etmiş ve hâlâ hayatta olan kadınlarla yapmış olduğu 

görüşmeler ile o döneme ait romanları da incelerek aile üzerine bir araştırma yapmıştır. 

Çamoğlu çalışmasında, “Aileyi bir ‘anlatı’ olarak düşünelim: Her ailenin bir öyküsü 

vardır. Aslında bir aile olabilmek, bir aile öyküsünün bir grup insan tarafından söylenmesi 

ile ilgilidir. Bir ortak anlatıya sokulmadıkları sürece, özellikle de geniş aile üyeleri ve 

geçmişte yaşamış olan akrabalar kendiliğinden bir grup oluşturmazlar. Burada önerdiğim 

tanım şöyledir: Aile, aynı öyküyü anlatan ve nesiller boyu sürdüren bir grup insandır. 

Aile bir öyküdür; bir öykünün içinde yaşıyor olma ve o öyküden bahsediyor olma 

durumudur.” diyerek aile ilişkilerine vurgu yapmıştır. Başka bir ifadeyle ortak bir öyküsü 



141 

 

ya da geçmişi olmayan insanları aile diye nitelendirmek imkansızdır (Çamoğlu, 2017, s. 

34).  

Yapmış olduğum çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınların birçoğunun 

annesi, erken yaşta ailesi tarafından evlendirilen çocuk gelinlerdendir. Bu bölümde, genç 

kadınların ailelerinin yaşanmışlıklarına bağlı olarak erken yaşta yapılan evlilikler 

hakkında ne düşündükleri ve görücü usulüyle28 evlenmeyi nasıl değerlendirdikleri 

annelerinin hikayeleri üzerinden irdelenecektir. Ayrıca bu anlatılardan yararlanılarak 

evliliğin genç kadınlar için sınırları aşmanın bir yolu olarak geliştirilen bir strateji olup 

olmadığı ya da evliliği bir kurtuluş olarak görüp görmedikleri tartışılacaktır. 

Kız çocuklarının erken yaştaki evliliklerinin bir toplum içerisindeki varlığı ve bu 

durumun geleneklerle sürdürülmesi o toplum içinde kadının konumunu tehdit eden bir 

sosyal problem olarak ortaya çıkar. Uluslararası anlaşmalarda on sekiz yaşından önce 

yapılan her evlilik erken evlilik, evlendirilen kız çocukları da çocuk gelin olarak 

belirtilmektedir (Burcu ve diğerleri, 2015, s. 64). Yani on sekiz yaşından önce yapılan 

evlilikler ‘çocuk evlilikleri’ ve on sekiz yaşından önce evlenen kız çocukları ise ‘çocuk 

gelin’ olarak ifade edilmektedir (Malatyalı, 2014, s. 29). Erken yaşta yapılan evlilikler, 

genellikle herhangi bir evlilik töreni yapılmaksızın resmiyetin söz konusu olmadığı ve 

yasal anlamda bir bağlayıcı hak içermeyen dini evlilikler biçiminde gerçekleşmektedir 

(Boran ve diğerleri, 2013, s. 58). 

Türk Medeni Kanunu’nun 124. maddesine göre kadın veya erkek on yedi yaşını 

doldurmadıkça evlenemez. Ancak olağanüstü bir durumda on altı yaşını doldurmuş erkek 

veya kadının evlenmesine izin verebilir. Ve mümkünse hâkim evlilik kararı öncesinde 

anne ve babayı veya vasiyi dinler (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html, 2018). 

Türkiye’de on altı yaşın altındaki çocuk evlilikleri resmi olarak kayıt edilmediği için 

çocuk evlilikleri ile ilgili kesin bilgiler yoktur. Bu nedenle konu ile ilgili sağlıklı bilgilere 

ulaşmak için farklı kaynaklardan yararlanılması gerekmektedir (Malatyalı, 2014, s. 29). 

TÜİK’in (2016) çocuk evlilikleri ile ilgili verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de on altı 

ve on yedi yaşındaki kız çocuklarının resmi olarak yaptıkları evlilikler tüm evliliklerin    

                                                                 
28  “Görücü usulü, gelenekselliğin ağır bastığı yörelerde görülen bir evlenme biçimidir. Bu evlenme biçiminde kız 

seçme girişimi, doğrudan doğruya evlenecek gencin annesi, babası veya diğer yakınları tarafından başlatılmaktadır.” 

(Sezen, 2005, s.186) 
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%4,6’sını oluşturmaktadır (TUİK, 2016). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2013) 

verilerine göre ise on beş-on dokuz yaş arasındaki kadınların 2013 yılında %7,1’i evlidir. 

Yine aynı araştırmaya göre 2013 yılında, kırk beş ve üzeri yaştaki kadınların %13’ü ilk 

doğumlarını on sekiz yaşına kadar gerçekleştirmişken; yirmi-yirmi dokuz yaş grubundaki 

kadınların sadece %5-6’sı bu yaşa kadar çocuk doğurmaya başlamıştır. Acemoğlu ve 

arkadaşlarının Diyarbakır’da yaşayan on beş yaş üstü 966 kadınla yüz yüze görüşerek 

yaptıkları ankette, çalışmaya katılan kadınların %42,4’ünün on sekiz yaşından önce 

evlendiği görülmüştür (Acemoğlu ve diğerleri, 2005). Verilen örneklerde de görüldüğü 

gibi bölgesel farklılıklar, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişkenler ilk evlilik 

yaşının belirlenmesinde etkili olan unsurlardan biridir.      

Genç kadınların evlendirilmesi onların sahip olması gereken birtakım hakların 

ihlal edilmesine neden olur. Örneğin çocuk yaşta evlenen kız çocuklarının okulu terk 

etmek zorunda kalması gibi. Sonuç olarak çocuk yaşta yapılan bu tür evlilikler çocuk 

istismarına ve çocuk haklarının ihlaline neden olduğu görülmektedir (Malatyalı, 2014, s. 

31). Bazı ailelerde kız çocukları ekonomik yük olarak görülmektedir. Bu durum küçük 

yaşta evlilikleri teşvik edici bir unsur olabilmektedir. Ayrıca kızlar evlendirilirken başlık 

parası gibi kendilerine biçilen değer karşılığında ailelerine kazanç sağlamaktadırlar. Hem 

üzerlerindeki ekonomik yükü hafifletmek hem de başlık parası yoluyla ailelerin kazanç 

sağlamaları nedeniyle kızlarını çocuk yaşta evlendirmektedirler (Özcebe ve Biçer, 2013, 

s. 89).  

Erken yaşta evlilik yapan ‘çocuk gelinler’ henüz psiko-sosyal büyüme ve 

gelişmesini tamamlamamıştır. Gelişme döneminde olan bir çocuk gerçekleştirilen evlilik 

ile ağır bir yük altına girmektedir. İyi bir gelin ve anne olması gibi toplumsal olarak belirli 

roller sergilemesi istenir. Dolayısıyla evlilikler psikolojik sorunların yanı sıra depresyon 

ve intiharları beraberinde getirebilmektedir (Özcebe ve Biçer, 2013, s. 88). Özyurt ve 

Deveci “Manisa’da Kırsal Bir Bölgede 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti 

Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi” adlı çalışmalarında çocuk gelinlerin on sekiz yaş 

üstü gelinlere göre daha yüksek depresif belirtiler gösterdiği ve daha yüksek bir oranda 

aile içi şiddete maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır (Özyurt ve Deveci, 2011, s.15). 

Ayrıca yapılan farklı çalışmalarda, intihar düşüncelerinin 10-17 yaşındaki evli çocuklarda 
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evli olmayanlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Gage’den aktaran Malatyalı, 

2014, s. 32). Çocuk gelinlerin diğer ülkelerdeki yaygınlığı incelendiğinde ise gelişmişlik 

düzeyi artıkça bu tür evliliklerin azaldığı görülmektedir. Özcebe ve Biçer yapmış 

oldukları çalışmada; Kanada, Finlandiya, İsveç, Japonya ve Fransa’da çocuk 

evliliklerinin tüm evliliklerin %1’inden daha azını; Nijer ve Afganistan’da ise 

%50’sinden daha fazlasını oluşturduğu ifade etmişlerdir (Özcebe ve Biçer, 2011, s. 30).  

Çalışma kapsamında görüştüğüm genç kadınların birçoğunun annesi; 

çocukluğunu yaşayamamış, aileleri tarafından zorla evlendirilen, toplumsal olarak eş ve 

anne olmaları beklenen ve bir anda büyümek zorunda kalmış çocuk gelinlerdir. Annesi 

ve babası yıllar önce evlenerek Muş’tan İstanbul’a göç etmiş olan Asuman, annesinin 12 

yaşında evlendiğini ve ‘çocuk gelin’ olduğunu anlatmaktadır:  

“Köylük yer işte çeşme başında babam annemi görmüş, böyle peşinden koşmuş, 

tabii annem daha çok küçük. Yani 12 yaşında evlenmiş. Diyor ki şu andaki aklım olsa 

erken evlenmezdim. Sizi de erken evlendirmeye karşıyım, diyor. Mesela ablam 21 

yaşında, babam da karşı mesela, onlar gibi erken yaşta evlenmek istemezdim. Köylük yer 

mesela bir arada yaşamışlar. İstanbul’a gelince de zaten yengemlerle beraber 7-8 yıl 

yaşamışlar, sonra evlerini ayırmışlar. Ben yaşamak istemezdim, başka bir evim olsun 

isterdim. Ve buralardan uzakta yaşamak isterdim.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor) 

Kübra ise annesinin ‘çocuk gelin’ olduğunu, ailesi tarafından zorla 

evlendirildiğini ve annesinin çocukluğunu yaşamasına izin verilmediğini ifade 

etmektedir: 

“Benim annem hiç çocukluğunu yaşamamış. Ben senin yaşındayken içli köfte 

falan yapıyordum, diyor. Komşular, akrabalar falan işte yemek yapmasını istiyorlarmış, 

yani çocukluğunu yaşamamış, hep bir şeyler yapmış. Diyor mesela ben bir orduya yetecek 

yemek yapıyordum senin kadarken falan. Annem zaten küçük yaşta evlenmiş, yani 16 

yaşında zorla yani silah zoruyla. Annem şimdiki aklım olsa evlenmezdim, diyor. Yani ben 

erken yaşta evlenmek istemezdim.” (Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 
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Görüşülen genç kadınlardan Nurten ise annesinin köyde yaşadığını ve küçük yaşta 

evlendiğini belirtmiştir. Nurten, kadınların belirli bir yaşta evlenmediklerinde köy gibi 

küçük yerleşim birimlerinde ‘evde kaldın’ gibi cümlelerle bir damgalanmaya maruz 

kaldıklarını vurgulamaktadır: 

“Annem küçük yaşta evlenmiş. Ben küçük yaşta evlenmeye karşıyım ama işte o 

da o döneme göre normal. Çünkü annemin zamanında 19 yaşına gelince evde kaldın falan 

diyorlarmış. Biraz ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Köy hayatı sonuçta.” (Nurten, 

19 yaşında, açık lise öğrencisi) 

Mahallede bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Hatice ise annesinin küçük yaşta 

istemediği bir evlilik yaptığını ve annesinin tercih etme hakkı olsaydı babasıyla 

evlenmeyeceğini ifade etmektedir: 

“Annem 17 yaşında evlenmiş. Annem babamın ikinci evliliği. Babam pek 

istemediği bir evlilik geçirmiş önceden. Babam istemiş işte annemi, öyle evlenmişler, 

annem pek istememiş, annemin yerine kendimi koyduğumda istemezdim. Annem de şu 

anki düşünceleriyle hareket etmiş olsaydı, annem de istemezdi babamla evlenmek. Onu 

da biliyorum. Ben, onun yerinde olmak istemezdim, onun yaşında evlenmek istemezdim.” 

(Hatice, 19 yaşında, tekstil işçisi) 

Emine’nin annesi ise çok küçük yaşta babasını kaybeder ve Emine’nin anneannesi 

eşinin vefatıyla birlikte ailesinin zoruyla bir başkasıyla evlendirilir. Buna bağlı olarak 

Emine’nin annesi, ona şiddet uygulayan üvey babasının yanında çocukluğunu geçirir ve 

küçük yaşta üvey babası tarafından evlendirilir. Emine’nin annesinin küçük yaşta 

gerçekleştirdiği evlilikten kısa süre sonra eşinden gördüğü şiddet nedeniyle anneannesi 

intihar eder. Annesinin küçük yaşta zorla evlendirildiğini anlatan Emine, annesinin babası 

ile dini nikahla evli olduğunu, doğum sonrası hastanenin yasal işlem başlatması nedeniyle 

resmi nikah kıydıklarını ve bu anın bir fotoğrafla belgelendiğini anlatmaktadır: 

“Annem 17 yaşında evlenmiş. Sonra ben olmuşum, tabii ben olana kadar resmi 

nikah kıyamamışlar. Ben olduktan sonra hastane beni vermemiş o yüzden hastanede 

nikah kıymışlar. Öyle bir fotoğrafımız var.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 
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Yıldırım (2017) yapmış olduğu çalışmasında, Türkiye’nin çeşitli illerinde 

kadınlarla gerçekleştirmiş olduğu görüşmelerden yola çıkarak kadınların boşanma 

deneyimlerini ve evlilik süreçlerini teorik ve pratik olarak ortaya koymuştur. Yıldırım, 

ekonomik sıkıntı yaşayan aileler için çözüm yolunun kız çocuklarını hedef almak 

olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, geleneksel toplumlarda erkeğin belirli bir eğitim 

seviyesine ulaştıktan ya da askerliğini yaptıktan sonra evlenmesi uygun görüldüğünden 

erkek ve kadın arasında yaş farkı olumlu karşılanmaktadır. Ayrıca geleneksel aileler bir 

kadına en çok yakışan şeyin her anlamda eşiyle birlikte hareket etmek olduğunu ve erken 

yaşta evlenen kız çocuğunun hayatının geri kalanında atacağı her adımda eşiyle daha 

uyum içerisinde olacağı varsayılmaktadır. Her şeyin ötesinde, geleneksel toplumlar için 

kadınların her yaşta bir evi idare edebileceği, eş olmak ve anne olmak gibi rolleri yerine 

getirebileceği düşünülmektedir (Yıldırım, 2017, s. 44). Görüşülen genç kadınlardan 

Nermin, anne ve babasının ailelerinin maddi ortaklığının olduğunu ve bu ortaklığının 

devam ettirilmesini sağlamak için annesinin isteği dışında bir evlilik gerçekleştirdiği ifade 

etmektedir: 

“İki dedem ortakmış, işte dükkân açıyorlar. Osmanbey tarafında kuruyemiş 

dükkânı açmışlar, işte dedem annemi görüyor, oğluma alacağım falan diyor. Babam da 

annemi görüyor, işte o da beğeniyor. Tabii annemim hiçbir şeyden haberi yok. 15-16 

yaşında nişan yapmışlar. Babam askere gitmeden önce işte yani çok küçük evlenmişler. 

Yani eski zamanlarda olsak bu pek itiraz edilebilecek bir şey değil. Bir toplumda 

yaşıyorsan mesela sen de o topluma uygun yaşıyorsun. Senin böyle nasıl diyeyim bir 

kıymık gibi o tahtadan çıkamıyorsun. Şimdiki zamanlarda çok da mümkün olduğunu 

düşünmüyorum. Yani iki tarafın da rızasının olması çok önemli. Zoraki bir evlilik olmamış 

tabii ama gönül rızasıyla da olmamış.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Üniversite öğrencisi olan Sümeyye ise annesinin görücü usulüyle evlendiğini ve 

bu evlilik karşısında annesinin ailesinin belirli bir para aldığını anlatırken bir yandan da 

kendisinin nasıl bir tanışma sonucunda evlenmek isteyeceğini ifade etmiştir.  

“Görücü usulüyle evlenmişler. Başlık parası falan işte üç dört bileziğe… Ben 

şöyle isterdim: Sevdiğim bir insan olsun, o da sevsin, öyle görücü usulü olsun. Yani öyle 



146 

 

beni bir yerde gördü ve geldi istedi falan öyle olmasın. Ben de göreyim öyle olsun, eğer 

ben seversem olsun.” (Sümeyye, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınların anneleri çocuk yaşta ve görücü usulüyle 

evlenmişlerdir. Genç kadınlar, annelerinin hayat hikayelerini anlatırken nasıl bir evlilik 

hayalinde olduklarını, görücü usulü ile evlenmek üzerine ne düşündüklerini ve bu şekilde 

evlenmek isteyip istemediklerini ifade etmişlerdir. Görüşülen genç kadınlardan Gül, 

annesinin görücü usulüyle evlendiğini ve kendisinin bu şekilde evlenmek istemediğini 

fakat ailesinin görücü usulüyle evlenilmesini uygun gördüğünü vurgulamıştır. Ayrıca 

Gül, kuzeninin aile normların dışında biriyle evlendiğini anlatmaktadır: 

“Görücü usulüyle evlenmişler. Babam görmüş, dedem de istemiş ve evlenmişler. 

Ben istemesem de bizimkiler öyle evlenmemi ister. İşte kuzenim Almanya’da işte o 

yabancı biriyle, İtalyan, evlenecek ama çocuk Müslüman olmaya karar verdi. Biz bir de 

Çerkeziz yani Çerkez biriyle evlenilir. Bilmiyorum tabii kısmet. Benim kuzenim hep 

Çerkez biriyle evlenmek isterdi ama çalışmaya gittiği yerde çok sevdi çocuğu ve 

evlenmeye karar verdiler.” (Gül, 20 yaşında, üniversitesi öğrencisi) 

Tülay ve Özge de annelerinin görücü usulüyle evlendiklerini ve kendilerinin 

görücü usulüyle evlenmek istemediklerini ifade etmişlerdir: 

“Annem görücü usulüyle evlenmiş, ben ama öyle görücü usulüyle evlenmek 

istemezdim yani kendi kontrolümü sağlamak isterdim.” (Özge, 16 yaşında, lise öğrencisi) 

“Köyde aşk falan yok sanırım öyle bir şey. Yani ben öyle annemle pek bu 

konularda konuşmam. Böyle mantık evliliği falan değil sanırım, öyle olsa babamı 

seçmezdi bence. Ben öyle evlenmek istemezdim.” (Tülay,18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Ayşe ise annesinin çocuk gelin olduğunu, görücü usulüyle evlendiğini ve bu 

hikâyenin çok da değişmediğini ve yakın zamanda kuzenin de küçük yaşta evlendiğini 

anlatmaktadır: 

“Annem 17 yaşında işte evlendiği gün babamı görmüş, görücü usulü olmuş. Ben 

öyle evlenmek istemezdim. Saçma bulurum açıkçası. Mesela 16 yaşında kuzenim evlendi. 

Bu devire göre çok saçma.” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 
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Evliliklerde kadınların aileleri, genelde damatlarından kendilerine tam olarak 

uyum sağlamasını ya da kayınpederinin aile öyküsünü devam ettirmelerini beklemezler. 

“Erkeklerin aileleri ise ‘gelin alan’ taraftır; buna karşılık ‘oğlan vermek’ gibi bir 

kavramsallaştırma da mevcut değildir. Bu işlem, tek taraflı görülür. ‘Kız alınır’ ve aileye 

giren kadın, uyum gösterip o anlatının bir karakteri olmaya mecburdur. Kadınların aileleri 

de bunu ‘normal’ kabul ettikleri için, ‘gelin verilen kız’larına dair fazla bir beklenti içine 

girmezler. Bu durumda, kadınların ailesel kimliklerinin ve buna bağlı olarak kendi kimlik 

kurgularının erkeklerinkinden çok daha akışkan olduğu söylenebilir.” (Çamoğlu, 2017, s. 

37). Başka bir ifadeyle evlenen kadınların eşlerinin ve buna bağlı olarak erkek tarafının 

aile normlarına göre bir yaşam sürmeleri beklenir. 

Görüşülen genç kadınlardan Şeyda, annesi ve babasının farklı yaşam biçimlerine 

sahip olduğunu ve görücü usulü evlendiklerini belirtmiştir. Bütün bu farklılıklara rağmen 

başlayan bu evlilik, babasının kıskançlığı ve yaşam biçimini annesine dayatmasıyla 

devam etmiştir. Şeyda’nın annesi, eşinin kıskançlığı ve eşinin ailesinden gördüğü şiddet 

sonrasında intihar etmeyi düşünür. Şeyda, annesinin yaşadığı bir olay sonrası intihar 

etmekten nasıl vazgeçtiğini ise şöyle ifade etmektedir: 

“Annem şöyle olmuş; 18 yaşındaymış, annem eskiden tekstilde çalışıyormuş, 

açıkmış o zaman ve kapanmayı falan da düşünmüyormuş. Annem tarafı biraz daha rahat, 

babamın tarafı hoca. Şansa bak, nereden nereye. Sonra dedem ile babamın babası 

tanışmışlar, işte bir yerden muhabbetleri varmış. Dedem benim kızım var deyince işte 

babamı maçtan üstünü değiştirmeden getirmişler falan. Annem de pek evlenmeyi 

düşünmüyormuş, ne evlenmesi falan demiş. Babam annemi görünce ‘Baba alalım bu kızı, 

başkasıyla evlenmem!’ demiş. Annem hiç öyle düşünmemiş. Babam, annemin telefonunu 

bulmuş bir yerden, işteyken arayıp duruyormuş hep. Ondan sonra işte annem de sevmeye 

başlamış. Dedem “Evlenme kızım sen yapamazsın onlar hoca.” falan demiş, ‘seni hemen 

kapatırlar, bak sen rahatsın yapamazsın’ demiş. Annem ısrar etmiş daha sonra 

evlenmişler. Annem, halamdan çok çekmiş ama işte köye falan gittiklerinde çok zorluk 

çekmiş, işte kapanma konusunda falan. İstanbul gibi bir yerde çok zorlanmış, yani 

pardösü giymiş bir de düşün yani o kadar. Çok kıskançtı babam önceden yani perdeleri 

kapatıyormuş, dışarı çıkartmıyormuş. Çok zorlanmış. Hatta bir ara intihar etmeyi 
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düşünmüş, camdan. Sonra ben ağlamışım geri gelmiş, intihar edememiş. Ben mesela 

görücü usulüne karşıyım.” (Şeyda, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Burcu ve arkadaşları Türkiye’de erken yaşta evlilik yapan farklı bölge ve farklı 

mezhepteki sekiz kadınla gerçekleştirdikleri “Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların 

Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma” adlı çalışmalarında evliliğin; kadının 

namusunun korunması, kadının ekonomik yükünün eşine devredilmesi gibi geleneksel 

uygulamaların neden olduğunu belirtmişlerdir. Burcu ve arkadaşları çalışma kapsamında 

yapmış oldukları mülakatlar sonucunda “kendi isteklerinin dışında aile kararı ile evlenen 

kadınlar, ailelerinde verilen evlenme kararını çaresizce kabul ettiklerini, ağlasalar da 

üzülseler de ellerinden bir şey gelmediklerini ifade etmişlerdir. Hatta kadınlar arasında 

evlendirilmemek için kendilerini öldüreceklerini söyleyenler olsa da böyle bir tepki 

aileleri tarafından çok fazla önemsenmemiş gibi gözükmektedir. Kadınların kendileri 

hakkında verilen evlilik kararını çaresizce kabul ettikleri” sonucuna ulaşmışlardır (Burcu 

ve diğerleri 2015, s. 77). 

Görüşülen genç kadınlar, annelerinin evlilik süreçlerini anlatmışlar ve kadınların 

birçoğu annesinin ‘çocuk gelin’ olduğunu belirtmiştir. Anlatılar sırasında kimi zaman 

genç kadınlar, küçük yaşta evlenilmesi gibi bir dayatmaya maruz kalmadıkları için 

“Anneme göre daha şanslıyım” gibi cümleler kurarak bu konuda kendilerini özgür 

hissettiklerini belirtmişlerdir. Başka bir ifadeyle genç kadınlar evliliği sınırları aşmak için 

geliştirilen bir strateji, bir kurtuluş olarak görmemektedirler. Ayrıca annelerinin 

hikayelerini kendi dillerinden yeniden anlatan genç kadınlar, görücü usulüyle evlenmeyi 

tercih etmek istemediklerini ve evlenmek istedikleri kişiyi seçme konusunda özgür olmak 

istediklerini ifade etmişlerdir.  

6.2.EVLİLİK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER; İDEAL EŞ TANIMI, 

İDEAL EVLENME YAŞI 

6.2.1. İdeal Eş Tanımı 
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“Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl biriyle evlenmek isterdiniz ve sizce 

ideal bir evlenme yaşı var mıdır?”29 gibi sorular yakın zamana kadar gündüz kuşağında 

yer alan ve Türkiye’de ilk kez 2007 yılında ulusal bir kanalda yayınlanmış, daha sonraları 

çeşitli ulusal kanallarda benzerleri yapılmış bir reality show formatında (Akınerdem, 

2014) olan evlilik programlarında; tartışılan, üzerine konuşulan sorulardandır30. 

Görüşülen genç kadınlara bu sorular yönetildiğinde özellikle evlilik programlarına vurgu 

yapmışlar ve bu sorulara gündelik hayatlarında izledikleri televizyon programından aşina 

olduklarını belirtmişlerdir. Mülakatlarda yöneltilen “Evlilik hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” ve“Nasıl biriyle evlenmek isterdiniz?” sorularına karşılık görüşülen 

genç kadınların birçoğu bu soruya şen bir kahkahayla öncelikle “zengin olsun!” yanıtını 

vermişlerdir. Kadınlar şen kahkalarıyla verdikleri bu cevaptan çok kısa bir süre sonra 

ciddileşerek çok daha gerçekçi bir söylemle “yok, öyle olsun istemem!” diye 

eklemişlerdir. Bazı genç kadınlar ise zengin bir damat adayını kastederek “öylesi bizi 

bulmaz zaten” gibi cevaplar vermişlerdir. Başka bir ifadeyle genç kadınlar sosyo-

ekonomik olarak ait oldukları sınıfın farkında olduklarını, “zengin” olan biriyle 

tanışmalarının bunun yanı sıra evlenmelerinin mümkün olmadığını dolaylı bir yolla 

belirtmişlerdir.       

Bu bölümde, daha önce evlilik deneyimi yaşamamış ve ailesi ile birlikte yaşayan 

genç kadınların gelecekte evlenmek istediklerinde eş seçimlerinde ailelerinin kararlarının 

                                                                 
29 Kaya “Televizyonda Yayınlanan İzdivaç Programlarında Toplumsal Cinsiyetin Temsili”  adlı çalışmasında, “Esra 

Erol’da Evlen Benimle ve Su Gibi adlı izdivaç programlarına katılan kadın ve erkek adayların evlilik kriterleri ve 

toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili söylemleri ataerkil pazarlıklar çerçevesinde ele alınmış ve eleştirel söylem analiziyle” 

çözümlenmiştir ve bu programlardan birinde (Esra Erol’da Evlen Benimle) geçen şu diyalog ilk evlilik yaşının 

toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkisini ortaya konması açısından örnek verilebilir: 

Sevgi: Hoş geldin. İsmin, ismini alamadım. İsmail: İsmail. Sevgi: Kaç yaşındasın? İsmail: 19 yaşındayım. Sevgi: (Kısa 

bir sessizlik) Beni dinlememişsin sanırım. İsmail: Dinlememişsin değil, biz sizinle cuma günü telefonla konuştuk. 

Sevgi: Hatırlamıyorum. (…) Esra Erol: Baba olmak istiyorum demişsin. Sevgi: (Gülerek) 19 yaşında? Esra Erol: Yalnız 

hiç 19 yaşında göstermiyorsun. (…) Doğukan: Sevgi bir şey sorabilir miyim? Aslında haddime değil ama 19 yaşında 

bir bayan anne olabiliyorsa 19 yaşında bir erkek neden baba olmasın? (Doğukan, stüdyo konukları ve adaylar tarafından 

alkışlanıyor) Sevgi: Ama şöyle bir şey var. Erkekler bayanlara göre daha geç olgunlaşıyor yani. Ben şu anda 19 

yaşındayım, mesela sen benden daha çocuksun. Doğukan: Ben bunun tersini iddia etmeyeceğim. Ben seve seve 

söylüyorum, 90 yaşıma da gelsem, benim ruhum bu. Ama senin söylediğin bir şey daha vardı. Sen dedin ki, yaş önemli 

değil dedin. Yaş önemli değilse bu iş kişiliğe bakar, görmüşlüğe bakar. 19 yaşında da olsa, baba da olabilir evine de 

bakabilir, her şeyi yapabilir yani. Sevgi: Tanımadan bilemezsin. Doğukan: İşte onu diyorum ben de. (Kaya, 2013) 
30 Evlilik programları, 2017 yılında yayınlanan KHK ile birlikte sonlandırılmıştır. Dönemin RTÜK Daire Başkan 

Yardımcısı Murat Ellialtı, öncelikle bu tür programlara yönelik cezaların artırıldığını ve yayınlanan Kanun Hükmünde 

Kararname ile birlikte program durdurma cezası da uygulanabileceğini vurgulamıştır: “29 Nisan 2017 tarihinde 690 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma programlarında 

uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz programlara yayıncıların brüt gelirlerinin yüzde 

1’i veya 3’ü oranında ceza uygulanırken bugün yüzde 5’e kadar ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi rakamlara 

tekabül etmektedir. Ayrıca program durdurma cezası da uygulanabilmektedir. Buna rağmen evlilik programlarına eğer 

yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız." (Millliyet, 2017) 
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ne kadar etkili olduğu ve ailelerinin kararlarının dışında genç kadınlar için ideal eş 

tanımının ne olduğu anlatılar üzerinden irdelenecektir. Görüşmelerde genç kadınlara 

sorulan “Gelecekte evlilik kararı almış olsanız aileniz nasıl biriyle evlenmenizi 

istemezdi?” ve “Siz nasıl biriyle evlenmek isterdiniz?” sorusuna karşılık genç kadınlar, 

ideal eş tanımlarında öncelikli olarak “zengin olsun!” gibi kısa bir cevabın yanı sıra 

“yakışıklı olsun!” cevabı da tekrarlanan cevaplardandır. Bu cevaplarının ardından 

genellikle genç kadınlar bunu esprili bir dille ifade ettiklerini belirtmişler ve ideal eş 

tanımlarının çeşitli özelliklerini vurgulamışlardır. 

İdeal eş birçok gencin evlenecekleri kimselerin karakterlerini belirtmek amacı 

ile kafalarında tasarladıkları ideal bir kadın ya da erkeğin tanımıdır. Bazıları ideal bir 

eşten ne gibi özellikler aranması gerektiği konusunda kendilerine göre birtakım olumlu 

ve istenilen özellikleri kurgularlar. “Bazıları ise, en azından ne tür özellikleri olan 

kimselerle evlenmeyeceklerini saptarlar. Genel olarak aynı ırk, aynı millet, aynı din ve 

hatta öğrenim ve sosyal düzeyi bile aynı olmadıkça kesinlikle evlilik kararı 

almamaktadırlar.” (Yılmazçoban, 2008, s.116). Amerikan kültüründe eş seçimi üzerine 

çalışan Warren, evlenilecek kişide olması istenmeyen ve en sık belirtilen özellikleri şöyle 

sıralamıştır: Yalan, aldatma, baskın kişilik, maddi sorumsuzluk, öfkeyi kontrol edememe, 

pornografi merakı, aşırı içki içme ve uyuşturucu kullanma, sigara içme, kumar, cinsel 

takıntı, dağınıklık, tembellik, ihmalkarlık, dedikoduculuk, uygun olmayan davranışlar 

gösterme, cimrilik, kötü (küfürlü) konuşma, başkalarına bağımlı olma, kibirlilik, aşırı 

utangaçlık, farklı müzik tercihleri, dini inançlara karşı toleranssızlık, politik farklılık, 

tehlikeli araba sürme ve fanatizm olarak sıralamaktadır. Elbette Warren’ın eş seçimi 

konusunda ileri sürdüğü özelliklerin toplumdan topluma ve aynı toplumda da zaman 

içinde değişebileceği unutulmamalıdır (Warren’den aktaran Şenel, 2011, s. 66).        

Gençler evlilik kararını alırken ve buna bağlı olarak eşlerini seçerken kimin ya 

da kimlerin etkili olduğu farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerin eş seçimindeki 

tercih ve beklentileri incelediği çalışmasında Ceylan, gençlerin evlenecekleri kimseyi 

kimin seçecekleri sorulduğunda; tüm öğrencilerin %79,3’ü kendim, %18,1’i ailemle 

birlikte, %1,3’ü ailem seçmelidir cevabını vermiştir (Ceylan, 1994, s. 84). Eş seçiminde 

karar verecek kişi ya da kişilerin kim olacağını belirleyen unsurlardan biri evlenecek olan 
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kişinin eğitim düzeyinin yükselmesidir. 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonucuna göre 

bireylerin öğrenim durumu yükseldikçe kendi seçimi ile evlenenlerin oranının arttığı, 

görücü usulü ile evlenenlerin oranının ise azaldığı görülmüştür. Eşini kendi kararı ve 

ailesinin rızası ile seçen bir okul bitirmeyen bireylerin oranı %10,6 iken bu oran 

yüksekokul, fakülte, üniversite, yüksek lisans/doktora mezunu bireyler için %67,1 

olmuştur. Aynı araştırmada, evlilik deneyimi olan bireylerin eş seçimini nasıl yaptıkları 

incelendiğinde; ülke genelinde ilk evliliklerin %47,8’inin görücü usulü ve kendi rızası ile 

%12,1’inin ise görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla gerçekleştiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Eşini kendi kararı ve ailesinin rızası ile seçenlerin oranı %30,2, 

kendi kararı ve ailesinin rızası dışında evlenenlerin oranı %2,5, kaçma/kaçırılma ile 

evlenenlerin oranı ise %7 olmuştur. Evli bireylerin eşleri ile nasıl evlendikleri cinsiyete 

göre incelendiğinde; görücü usulü ve kendi rızası ile evlenen kadınların ve erkeklerin 

oranı %47,8 iken görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla evlenen 

kadınların oranı %14,8, erkeklerin oranı ise %9 olmuştur. Eşini kendi kararı ve ailesinin 

rızası ile seçen kadınların oranı %27,1, erkeklerin oranı %33,8, kendi kararı ve ailesinin 

rızası dışında evlenen kadınların oranı %2,6, erkeklerin oranı ise %2,5 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. (TÜİK, 2016) 

Yıldırım, Türkiye’nin çeşitli illerinden kadınların boşanma deneyimleri üzerine 

yapmış olduğu görüşmelerin birçoğunda evlilik kararının kadından çok aileye ait olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Kadınların evlilik karar süreçlerine odaklanıldığında yaşamlarında 

var olan farklı güç mekanizmaları açığa çıkmaktadır (Yıldırım, 2017, s. 42). Görüşülen 

genç kadınlar anlatılarında, evlenmeye karar verdiklerinde ailelerinin istekleri 

doğrultusunda “ideal damat” kriterlerine göre seçim yapmaları gerektiğini belirtmişlerdir. 

İdeal damat ve buna bağlı olarak ideal eş seçiminde anlatılar belirli noktalarda 

ortaklaşmaktadır. Muhafazakâr yaşam biçimine sahip olan genç kadınlar, seküler yaşam 

biçimini benimsemiş biriyle evlenmek istemediklerini ve ailelerinin de böyle bir evliliğe 

izin vermeyeceklerini anlatmaktadırlar. Bu nedenle genç kadınların ideal eş tanımı 

muhafazakâr yaşam biçimini benimsemiş erkekler üzerine yoğunlaşmaktadır. Başka bir 

deyişle genç kadınlar, muhafazakâr biriyle evlenmelerini hem ailelerin istedikleri “ideal 

damat” tanımına uygun olduğunu hem de kendi “ideal eş” tanımlamalarına uygun 

olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşülen genç kadınlardan birçoğu, evlenmek istedikleri 
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kişinin alkol gibi belirli tüketim alışkanlıklarının olmamasının öncelikli istekleri 

olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, Hatice eski erkek arkadaşının mahalleden biri 

olduğunu ve eski erkek arkadaşının alkol tüketmesine vurgu yaparak böyle biriyle 

evlenmek istemeyeceğini ifade etmektedir: 

“(…) Benim için dövmesi önemli değil. Yani o onun zevki, bu benim zevkim. 

Yapmıştır yani ben yargılamam onu. Ben sadece alkolden uzak birini isterim.” (Hatice, 

19 yaşında, tekstil işçisi) 

Ayşe ise ailesinde bir kadın evlenmek istediğinde kadının babasının yanı sıra 

ailedeki diğer erkeklerin de damat adayını yakın takibe aldıklarını ve araştırdıklarını ifade 

etmektedir. Ayrıca Ayşe de diğer genç kadınlar gibi alkol tüketen biriyle evlenmesini 

ailesinin istemeyeceğinden bahsetmektedir: 

“İçki içen, dövmeli, Alevi falan vermezler yani. İsteyen falan olunca mesela aile 

zaten bizim araştırır. Nasıl biriyle takılıyor, çevresinde kimler var falan.” (Ayşe, 19 

yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan bazıları ise mezhepsel farklılıkların aileleri için 

öncelikli olduğunu ve Alevi bir damat adayının aileleri tarafından kabul görmesinin 

mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Evlilik kararı alınmasında mezhepsel farklılıkların 

eş seçiminde nasıl bir önceliğe sahip olduğunu gösteren “Hayatta Alevi biriyle 

evlendirmezler.” cümlesi Kübra’ya aittir.  Mülakatta yöneltilen sorulara karşılık genç 

kadınların neredeyse tamamı buna benzer cümleler kurmuşlardır:    

“Alevi biriyle evlenmemi ve alkol içen biriyle evlenmemi istemezler.  Yani evine 

bağlı olsun falan derler.” (Büşra, 24 yaşında, çalışmıyor) 

Tülay ise eski erkek arkadaşının Alevi olduğunu ve Alevi biriyle evlenmek 

istemesi durumunda ailesinin bunu kabul etmeyeceğinden bahsetmektedir: 

“Mezhep ayrımı çok olur. Mesela benim eski bir sevgilim vardı, Alevi, böyle 

inançsız biriydi. Ben sonuçta Sünni’yim. Ben asla ayrım yapan biri değilim, arkadaş 

olurum yani herkesle ama işte aileme bakıyorum onlar öyle değil… Getirsem karşılarına 
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kabul etmezler ama böyle aynı mezhepten falan birini getirsem onu kabul ederler.” 

(Tülay, 18 yaşında, üniversitesi öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan Merve ise Alevi biriyle evlenmesini ailesinin 

istemeyeceğini belirtirken bir yandan da evlilikte erkeğin söz sahibi olduğunu ve evliliğin 

gerçekleşmesiyle birlikte erkeğin evlilik içerisinde söz sahibi olacağını ve eşinin yani 

kadının yaşam biçimini değiştirebileceğini ifade etmektedir: 

“Alevi birini öncelikle yani ailem izin vermez. Sünni bir kızın Alevi biriyle 

evlenmesi, yani sonuçta kocan seni değiştirir, mesela sözünü geçirir yani. Tanıdığım var 

mesela kendisi Sünni, kocası Alevi. Kız mesela kocası öyle olduğu için açıldı saçıldı. Anne 

evinde nasıldı, koca evinde daha çok etkiliyor yani. Erkek daha çok etkiliyor. Kızın Alevi 

olması mesela kocası lafını geçirebilir yani. Ben, yok, Alevi biriyle evlenmek istemem 

yani.” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Şükran da Alevi biriyle evlenmesine ailesinin izin vermeyeceğini ve kendi 

yaşam biçimine yakın olan biriyle evlenmek istediğini belirtmektedir: 

“Mezhebi farklı istemezler. Onun dışında saygıya çok önem verirler. Aile 

büyüklerine karşı saygılı olması gerekiyor. Genel olarak öyle yani. Beni düşünceleri, 

karakteri çok daha fazla ilgilendiriyor. Dış görünüşten ziyade hayata bakış açısı, yaşam 

biçimi benim için daha önemli.” (Şükran, 24 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Fatma ise görüşülen diğer genç kadınlardan farklı olarak ailesinin Alevi biriyle 

evlenmesine izin vermeyeceğini bildiğini fakat ailesini bu konuda ikna edebileceğini 

ifade etmektedir: 

“Yani ailem Alevi mezhebinden biriyle evlenmemi istemez. Yani mesela ben Kürt 

birini sevsem istemezler, gerçekten istemezler ama ben ikna edebilirim diye 

düşünüyorum. Çünkü o onun tercihi değil, Kürt olmak, Alevi olmak falan. Ama Alevi 

birini kabul etmek istemezler.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Gül ise ailesinin hem farklı bir mezhepten hem de farklı bir dinden biriyle 

evlenmesine izin vermeyeceğinden bahsetmiştir. Ayrıca Gül, ailesinde Alevi bir damadın 
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olduğunu fakat aile bireylerinin bu durumu diğer insanlardan sakladığını ve damatlarını 

Sünni olarak tanıttıklarını ifade etmiştir: 

“Yani farklı bir dinden biriyle evlenmemi istemezler. İçki falan gibi kötü 

alışkanlıkları olan biriyle de evlenmemi istemezler. Mesela bizim bir tane Alevi 

damadımız var, ama bizimkiler onu hep bizim gibi tanıtırlar. Çekinirler yani onu 

söylemeye, öyle bir şey var, istemiyorlar yani. Bizim kültürümüzden birine sıcak bakarlar 

ancak. Ben de mesela dinini yaşayan biri ile evlenmek isterdim.” (Gül, 20 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan bazıları ise mezhepsel farklılıkların yanı sıra 

evlenecekleri kişinin dindar olmasını ve dini pratikleri yerine getirmelerini istediklerini 

belirtmişlerdir. İlahiyat öğrencisi olan Sümeyye, evleneceği kişinin dindar olmasını ve 

kız arkadaşlarının olmaması gerektiğini ifade etmiştir: 

“Birincisi; kızlarla konuşmayacak, kız arkadaşı olmayacak. İbadetlerini yerine 

getirmeli yani dindar olmalı. Bir de öyle akrabalarıyla tokalaşıp sarılmasın. Öyle yani.” 

(Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Mahalleye yakın bir okulda öğretmenlik yapan Nermin ise yaşam biçimi olarak 

kendisine benzeyen, dindar ve kendi deyimiyle ona ‘Allah’ı hatırlatacak’ biriyle 

evlenmek istediğini ifade etmiştir: 

“Düşünceme uysun isterim ve o kişinin statüsüne, nereli olduğuna takılan biri 

olmadım. Daha çok dini noktadan bakıyorum. Artık şunu da öğrendim: Bir insan namaz 

kılmıyorsa evlenilecek insan değildir ya da bir ibadetini yapmıyorsa evlenilmez demek 

yanlış aslında. O tamamen kişinin kendisiyle ilgili. Ya da öyle bir eş verir ki Allah sana 

yani maneviyatına kapılırsın. Odak noktan o olur ama sana Allah’a unutturan bir eş de 

olabilir. Bu noktada da sana Allah’a hatırlatacak bir eş olmalı. Mesela ne çok insan var 

işte içkisi, kumarı vardır ama bu kişi diğer kişiye Allah’ı hatırlatır. O yüzden eşimin 

Allah’ı hatırlatan, örnek biri olmasını isterim. Çocuklarımı bu şekilde yetiştirmek isterim. 

Kendini yetiştirmiş, ailesel bağımsızlığını kazanmış, saygılı, kültürlü bir insan olmasını 

isterim.” (Nermin, 24 yaşında, öğretmen) 
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Gülay da ailesinin dindar bir damat istediğini ve bu konuda ailesiyle aynı fikirde 

olduğunu yani dindar biriyle evlenmek istediğini ifade etmiştir: 

“Annem der mesela işte ‘adam olsun da yani bu dönemde iyi birini bulmak zor’. 

Ben de inançlı biriyle evlenmek isterdim. Çünkü şükretmeyi bilirsen zaten dertlerinden 

biraz ayrılmış oluyorsun. O iç huzur çok önemli.” (Gülay, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

Elif ve Aysel ise dini pratiklerini yerine getiren dindar ve eğitim olarak 

kendilerine denk olan biriyle evlenmek istediklerini belirtmişlerdir: 

“Namaz kılan, oruç tutan işte dine yakın birinin olmasını isterler diye 

düşünüyorum. Bir de ben okuduğum için okumuş birinin olmasını isterler diye 

düşünüyorum. Ben de ailemin bana uygun gördüğü biriyle evlenmek isterdim. Yani benim 

gibi namazını kılsın, oruç tutsun öyle biri olmasını isterdim. Ben bir şey yapmak 

istediğimde ‘o ne ya öyle’ demesin. Öyle biriyle evlenmek isterdim.” (Elif, 22 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

“Karşılıklı bir güven olmalı yani birbirini anlamalısın. Sevgi, saygı, anlayış 

yani. Bir de eğitimde denk olunmalı.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Görüşülen genç kadınlar, evlenmek istedikleri kişiyle aynı mezhepten olmak, 

evlenilecek kişinin dini pratikleri yerine getiren dindar biri olmasının yanı sıra aldıkları 

eğitim seviyesine yakın kişilerle evlenmek istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı genç 

kadınlar için evlenecekleri kişinin dindar olması zengin olmasından daha önceliklidir: 

“Bana benzeyen biriyle evlenmek isterdim. Din konusu benim için çok öncelikli 

yani paradan bile daha öncelikli. Ben mesela okuyan biri olarak okumayan biriyle 

evlenemem. Yani aramızda fikir çatışması olur. Ben denk olmasını isterdim yaşam biçimi 

olarak.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

(…) Ben de annemin istediği gibi biriyle evlenmek isterdim. Yani namazında biri 

olsun. Para pul çok da önemli değil.” (Emine, 24 yaşında, muhasebeci) 
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6.2.2. İdeal Evlenme Yaşı 

Görüşülen genç kadınlara çalışma kapsamında, “Sizce ideal evlenme yaşı var 

mıdır?” ve “Kaç yaşında olmak evlenmek için idealdir?” soruları yöneltilmiştir. 

Kadınların çoğunluğu, bunu daha önceden düşünmediklerini belirterek genellikle evli 

olan arkadaşlarının ya da yeni evlenecek olan arkadaşlarının yaşlarına atıf yaparak 

soruları cevaplamışlardır. Bu nedenle genç kadınların ideal evlenme yaşına yani ilk 

evlilik yaşına ilişkin düşünceleri farklılık göstermektedir. 2016 Türk Aile Yapısı 

Araştırması sonuçlarına göre evlilik deneyimi yaşamış bireylerin araştırmada beyan 

ettikleri ilk evlenme yaşları incelendiğinde; Türkiye'de ilk evliliklerin %37,5’i 20-24 yaş 

aralığında yapıldığı belirtilmiştir. Bu yaş aralığından sonra ilk evlilikler en fazla %21,2 

ile 25-29 yaş aralığında ve %17,9 ile 18 yaşından önce gerçekleştiği ortaya konulmuştur. 

İlk evlilik yaşı cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların ve erkeklerin ilk evliliklerini en 

fazla 20-24 yaş aralığında yaptığı görülmüş ve ilk evliliğini 20-24 yaş aralığında yapan 

kadınların oranı %34,3 iken bu oran erkeklerde %41,3 olmuştur. Evliliğini 18 yaşından 

önce yapan kadınların oranı %28,2 erkeklerin oranı ise %5,6’ dır. Aynı araştırmada, 

bireylerin kadın ve erkek için uygun gördükleri ilk evlenme yaşının kaç olduğu 

incelendiğinde; kadınlar için en uygun ilk evlenme yaşı %46,9 ile 20-24 yaş arası, 

erkekler için ise %53,9 ile 25-29 yaş arası olarak belirtilmiştir (TÜİK, 2016). 2017 

İstatistiklerle Kadın Araştırmasının sonuçlarına göre ise resmi olarak ilk evliliğinin 2017 

yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,7 

olmuştur. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6 kadınlarda 28,2 ile 

Tunceli olmuştur. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde 25,8 ile Niğde 

ve Şanlıurfa, kadınlarda 21,6 ile Ağrı illeri olmuştur (TÜİK, 2017).   

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 

gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda (TNSA-2013) ilk evlenme yaşı 

üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 25-49 yaşlarındaki kadınların 

%41’inin 20 yaşından önce, %22’sinin 18 yaşına kadar,%4’ünün de 15. yaş gününden 

önce evlendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda ortanca ilk evlenme yaşının 21 

olduğunu, bir başka ifadeyle kadınların yarısının bu yaştan önce evlendiğini 

göstermektedir. Türkiye’de son 20 yılda ilk evlilik yaşında düzenli bir artış olmuştur. Bu 
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durum kuşaklar arasında ortanca ilk evlenme yaşındaki değişimden açıkça görülmektedir. 

Ortanca yaş kırklı yaşların sonlarındaki kadınlar için 20,2 iken yirmili yaşlardaki kadınlar 

için 22,0’a çıkmaktadır. TNSA-2013 sonuçlarının 25-49 yaşlarındaki kadınlar için daha 

önceki araştırmalarla karşılaştırılması da evliliği erteleme eğilimini doğrulamaktadır; 

TNSA-1993 ve TNSA-2013 arasındaki 20 yıllık dönemde ilk evlenme yaşı iki yaş 

artmıştır. Aynı araştırmada, kentli kadınlar kırda yaşayan kadınlardan 1,2 yıl daha geç 

evlenme eğiliminde olduğu ortaya konulmuştur ve bu örüntü tüm yaş gruplarında 

gözlenmiştir. Bölgesel farklılaşmalara bakıldığında, 25-49 yaşlarındaki kadınlar için 

ortanca ilk evlenme yaşı Doğu ve Orta Anadolu’da en düşüktür (20,4), Batı ve Kuzey 

bölgelerinde ise 21’in üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hacettepe Üniversitesi, 

2013, s. 107).  Yapılan çalışmalarda ortaya konulan veriler, ilk evlenme yaşının yükselme 

eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Görüşülen genç kadınların evlilik ile ilgili düşüncelerin yanı sıra ideal evlenme 

yaşı hakkında ne düşündükleri, evlenmek için ideal bir evlenme yaşı olup olmadığı 

sorulmuştur. Genç kadınlar için ideal evlenme yaşı değişkenlik göstermektedir. Fakat 

bazı genç kadınların ideal evlenme yaşı hakkındaki anlatıları ortaklaşmaktadır. Erken 

yaşta evlenmek hem annelerinin anlatıları üzerinden hem de genç kadınların kendi 

görüşleri nedeniyle uygun görmedikleri bir durumdur. Örneğin, Emine’nin annesi küçük 

yaşta üvey babası tarafından evlendirilmiş ve sonrasında Emine’nin anneannesi eşinden 

gördüğü şiddet nedeniyle intihar etmiştir. Emine, bu olaya da bağlı olarak erken yaşta 

evlenmeyi uygun görmediğini ifade etmiştir: 

“24-25 bence ideal. Çünkü şimdiki gençlerin aklı havada. Hani eskiden insanlar 

daha çabuk hayatın içerisine giriyormuş. Bundan dolayı daha çabuk olgunlaşıyormuş 

insanlar. Mesela annem çok küçük yaşta annesini kaybetmiş. Küçük yaşta anneme 

yıkatmışlar annesinin cenazesini. Mesela şimdi çok kızıyorum onlara. Yani ne akla hizmet 

küçük bir çocuğa bunu yaptırıyorsun. Umurlarında değil tabii. Biraz daha olgunlaşmış 

olsaydı mesela annem ezilmezdi bu kadar.” (Emine, 24 yaşında, muhasebeci) 

Asuman için ideal evlenme yaşı diğer genç kadınların bahsetmiş olduğu yaş 

ortalamasının altındadır. 20 ya da 21 yaşında olmak Asuman için ideal evlenme yaşıdır. 

Asuman bir arkadaşının aile baskısı nedeniyle küçük yaşta evleneceğini ve aslında 
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arkadaşının istemediği bu evliliği başka bir çıkışı olmadığı için kabul etmek zorunda 

kaldığını belirtmiştir. Ayrıca Asuman evlilik konusunda geniş ailesinde kadınların söz 

sahibi olmadığını, kendi deyimiyle “Bizde öyle evlenmek istemiyorum demek zor.” 

diyerek ifade ederken bir yandan da anne ve babasını evlilik konusunda bir baskısının 

olmadığını ifade etmiştir:  

“20-21 yaşında. 19 erken çünkü 20 ya da 21 iyi. Mesela bir arkadaşım var, 

benden küçük ama olgun göründüğü için erken yaşta evlenecek. Yani 14 yaşında ama 20 

yaşında biriyle evlenecek. Bu konuyu duyunca çok üzüldüm mesela. Kendisi pek istemiyor 

aslında ama ailesi istediği için istiyormuş gibi yapıyor. Bizde öyle evlenmek istemiyorum 

demek zor. Bizde böyle işte. Onlar ne derse o diyeceksin. Benim annem, babam Allah’tan 

öyle değil. Mesela geçen annem, kendinize görücü bulun diyor. Yani yakışıklı olsun, 

zengin olsun, varlıklı olsun ki elin eline bakmayın diyor. Haklı yani sonuçta.” (Asuman, 

16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

Fatma’ya göre ise ideal evlenme yaşı 27’dir. Ayrıca Fatma bir yandan erken 

yaşta evlenmek ve çocuk sahibi olmak nedeniyle avantajlı bir durum olduğunu belirtirken 

bir yandan da bekâr olarak yaşamayı istediğini ifade etmiştir: 

“27 yaşında olmak ideal bence, üç yıl evli kalırsın çocuk falan sonra. Aslında 

biraz geç bile çocuğum olduğunda ben biraz genç olmak isterim. Öyle bakılınca daha iyi 

ama çok erken evlilik de güzel değil bana göre. Ben evliliktense kendi bekar hayatımı 

yaşamayı tercih ederim.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Tülay ise ideal evlenme yaşından bahsederken bir yandan da genç yaşta anne 

olmayı doğru bulmadığını, çocuk sahibi olmanın gençliğini yaşamasına engel olacağını 

düşündüğünü ifade etmektedir:  

“Bence evlenmek için 25-26 çok standart, yani mesela evlenirler pat diye çocuk 

yaparlar ya, ben ona çok karşıyım. Büyük konuşmayayım ama ben bir-iki yıl zaten 

hayatımı yaşarım, ne acelesi var. Herkeste yani genç yaşta anne olayım gibi düşünceler 

var ama ben pek öyle düşünmüyorum. Eve bağlı olmak zorunda oluyorsun bir de 

evlenince, ben o yüzden evlilik pek istemiyorum açıkçası. Karşımdaki insanı adam akıllı 

bulman gerekiyor, cidden güvenmek zor artık. Ailenden, arkadaşlarından kopuyorsun bir 
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de evlenince yani merkeze onu alıyorsun. Hani 26-27 en iyisi yani bakıyorum böyle erken 

yaşta evlenenlere kaptırmışlar kendilerini karı-koca rolüne. Ama gençliğini de 

yaşamıyorsun yani. Evliliğe karşı onları düşünüyorum.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

Hindistanlı aktör Amir Khan’ın hayranı olan Gülay, ideal evlenme yaşını Amir 

Khan’ın yapmış olduğu evlilikler üzerinden yorumlamıştır. Ayrıca Gülay, erken yaşta 

yapılan evlilikleri uygun görmediğini ve bir çocuk geline denk geldiğinde bu evliliğe izin 

vermeyeceğini kendi deyimiyle ‘Kaçırırım kızları düğünden’ diyerek ifade etmiştir: 

“Bence bir kızın için 27’den önce evlenmemesi gerekiyor. Çünkü o da olgunluk 

nedeniyle. Mesela Amir Khan iki kere evlenmiş. Birinci evliliği 22 yaşında, âşık olarak 

evlenmiş, onunla beraber büyüdüm falan diyor. Yani o kadar erken yaşta yapılan 

evliliklerin temeli sağlam olmuyor. Bir insan olgunlaşması lazım. Kız çocuklarının çok 

erken yaşta evlenmelerine çok karşıyım. Ben görsem kaçırırım yani kızları düğünden.” 

(Gülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşülen genç kadınlardan bazıları için ideal evlenme yaşını belirleyen etken 

eğitim hayatıdır. Üniversite öğrencisi olan genç kadınlar, evlilik hayatının eğitim sonrası 

gerçekleşebileceğine vurgu yapmışlar ve üniversite mezunu olmanın, ekonomik 

özgürlüğe kavuşmanın, iyi bir iş sahibi olunmasının ‘kendi ayaklarının üzerinde 

durmanın’ yolu olduğunu ifade etmişlerdir. Şeyda üniversite eğitiminin tamamlanmasıyla 

evlenilmesi gerektiğini, eğitim almış olmanın hayatını ‘garanti’ altına almanın bir yolu 

olduğunu anlatmaktadır:  

“23-24 yani 26 da olabilir, 23 çok erken. Şimdi düşündüm, üniversite bitince 

ancak yani. Mezun olduktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durunca evlenmek isterim. 

Çünkü üniversitede derslerimi de etkileyebilir. Diplomam olsun ondan sonra yani 

garantiye almak isterim.” (Şeyda, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Şeyda’nın anlatısına benzer olarak görüşülen genç kadınların birçoğu da 

üniversite bitirmenin ideal evlenme yaşının belirlenmesinde önemli olduğunu belirtmişler 

ve üniversite bitirmeden önce evlenmeyi düşünmeyeceklerini ifade etmişlerdir: 
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“Bence en az okul bitmeli. Yani benim okulum işte 24 yaşımda bitecek bu yüzden 

en az 25 olmalı en fazla 28. O arada evlenmeliyiz yani. Çünkü 30’u geçtikten sonrası zor 

olur.” (Elif, 22 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“26 yaş bence ideal yaş. Çünkü o yaşta üniversite de bitmiş olur. Gezmen tozman 

bunun yanında olur zaten. İşin de olur o zamana evlenilir yani.” (Büşra, 24 yaşında, 

çalışmıyor) 

“Okulumu bitirip, üniversiteyi inşallah okuyup, düzenli ciddi bir ilişkim varsa 

işte okulu bitirdikten sonra güzel bir nişan ardından bir iki yıl nişanlı dönemimizi yaşayıp 

sonra evleniriz. Yani 24 yaşıma kadar bekârlığımı, genç kızlığımı yaşamak isterim.” 

(Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

“Üniversite bitsin evlenirim yani. 24 yaşında olmak bence ideal evlenmek için. 

Öyle yani” (Kübra, 16 yaşında, lise öğrencisi) 

Görüşülen bazı genç kadınlar için ise evlilik yaşı dini referanslarla ifade 

edilmektedir. İlahiyat öğrencisi olan Sümeyye, ideal evlilik yaşının 20 olduğunu ve kendi 

deyimiyle erken yaşta evlenmenin ‘harama girmemek için’ gerekli olduğu vurgulamıştır:  

“20 yaşında olmak ideal bence. Yani harama girmemek için. 18 gibi nişan falan 

yapılmalı ve 20’de evlenilmeli.” (Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Sümeyye gibi İlahiyat öğrencisi olan Filiz ise ideal evlenme yaşı hakkında 

Sümeyye’den farklı düşünmektedir. Filiz, ideal evlenme yaşının olmadığını, bir insanın 

kendini evlilik için hazır hissettiği yaşın evlenmek için ‘farz’ olan yaş aralığı olduğunu, 

belirli bir yaşa gelindiğinde evlenilmek istenilmediğinde o kişi için evliliğin ‘sünnet’ 

boyutunda olduğunu ifade etmiştir:  

“Bence bu zamanda en önemli konu bu. Evlilik yaşı kişiden kişiye değişen bir 

şey. İnsan kendini ne zaman hazır hissediyorsa o onun için o zaman farzdır. Yani ister 

okuyor olsun ister okumuyor olsun bir insan kendine yani yaşam biçimine göre ben artık 

evlenmek istiyorum derse o zaman onun için farzdır yani gereklidir. Ama 30 yaşına 

gelmiştir, kendisini evlenmek için hazır hissetmez o zaman onun için evlilik sünnet 
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boyutundadır. O yüzden evlilik yaşı diye bir şey yoktur. Ben 30 yaşına kadar da 

düşünmüyorum.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Aysel ve Şükran ise belirli bir yaştan sonra evlenmenin zor olduğunu, insanların 

belirli bir yaştan sonra evlilikten uzaklaştığını ve bu nedenle ideal bir evlenme yaşının 

olduğunu vurgulamışlardır: 

“Bence bayanlarda en fazla 26-27, yaş ilerledikçe insan evlilikten soğuyor.” 

(Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

“Bence ideal bir evlenme yaşı var. İnsanın kendini tanıması gerçekten zaman 

alan bir şey. Mesela senin 20 yaşında düşündüğünle şu an düşündüğün arasında fark 

olabiliyor. Hayatı gerçekten yaşayarak öğreniyorsun. O yüzden 28 sonrası ideal bence. 

Daha sonrası zor bence. Çünkü daha seçici oluyor insan, yani daha zor olur.” (Şükran, 

24 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Nurten ise diğer genç kadınlardan farklı olarak ideal evlenme yaşının olmadığını 

ve bu konuda tek bir doğrunun dayatılmasını yanlış bulduğunu ifade etmiştir: 

“Bence ideal bir yaş yok. Bana göre yani herkes aynı yaşamıyor ama işte bir 

üniversiteyi bitirsin, iş bulursun, evlenirsin emeklilik falan. Başka hiçbir şey yok, düz 

yani, farklı bir şey yok. Yani bir sistem var, ister istemez o sisteme ayak uyduruyoruz. 

Bence 19 yaşında da evlenilebilinir yani ben karşıyım diye evlenilemez diye bir şey yok. 

İlla şu yaşta evlenilecek demek de çok saçma. İnsan istediği yaşta evlenir. O yaşta mı 

evlenilir, çok geç kalmış falan demek mantıklı değil. Bu konu kişiden kişiye değişir. Belki 

hiç evlenmek istemiyor bu da o kişinin tercihi. Hayalini takip ediyordur belki. Evde 

kalmış, erken evlenmiş işte şöyle böyle… Bunlar bitmez ki. Birileri hep konuşur. İnsanlar 

tek bir doğru varmış gibi hareket ediyor yani doğru olan senin ne istediğin, nasıl mutlu 

olduğundur. Sen ne istiyorsan o yani.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi) 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2013 yılında 

gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda, eğitim düzeyi ve ortanca ilk 

evlenme yaşı arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada en az 

lise düzeyinde eğitim almış kadınlar ve diğer kadınlar arasındaki farklılıklar özellikle 
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dikkat çekicidir. Lise ve üzeri eğitim almış kadınlar için ortanca ilk evlilik yaşı 24,6’dır, 

bu yaşın ortaokulu tamamlamış kadınların ortanca yaşından farkı yaklaşık 4 yıl, eğitimi 

olmayan veya ilkokulu bitirmemiş kadınların ortanca yaşından farkı ise yaklaşık olarak 6 

yıldır (Hacettepe Üniversitesi, 2013, s. 109). Bu durum, eğitim seviyesinin yükselmesiyle 

ilk evlilik yaşının yükseldiğini göstermektedir. Görüşülen genç kadınların evliliğe bakış 

açısı, ideal eş tanımı ve ideal evlenme yaşı çeşitli nedenlerle farklılık göstermektedir. 

Genç kadınlar için ideal evlenme yaşı; üniversite eğitimini tamamlamak, seçici olmak ya 

da erken yaşta yapılan evliliklerin geleneksel olduğunu düşünmek gibi farklı görüşlerden 

alıntılarla desteklenmektedir. Bu da genç kadınların evlilik hakkındaki düşüncelerin 

çeşitlilik gösterdiğini ve bir yandan da ilk evlenme yaşının yükseldiğini niteler. 

6.3. KAÇARAK EVLENMEK: “ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ, ÇOK 

BÜYÜK BİR EZİYET” 

Aranızda kaçarak evlenen var mı? Ya da niyeti olan var mı? Şimdi öyle bir 

sorunum falan yok, benlik durumdan ibaret değildir sorum. O şekilde evlenen varsa ne 

gibi sorunlar yaşadınız? Mutlu oldunuz mu, yoksa pişman mısınız? (AynaAyna Takma 

isimli üye)   

İki kuzenim kaçarak evlendi, birisi ekonomik olarak hiç dengeye oturmadı, 

diğeri erken doğum yaptı, ikizi oldu, birisi vefat etti. Ne bileyim hani derler ya anne baba 

rızası olmadan hayır gelmez herhalde o hesap. (Vayver Takma isimli Üye) 

Kaçarken bir kız önce abisini, varsa erkek kardeşini ve babasını düşünmeli. 

(KubaR Takma İsimli Üye) 

Kaçarak evlenmek üzerine geçen bu diyalog, kadınlar tarafından sıkça kullanılan 

ve sohbet edilen ‘Kizlarsoruyor.com’ sayfasındaki bir konuşmaya aittir. 

Kizlarsoruyor.com sitesi, iki Türk girişimci tarafından ilk kez ABD’de GirlAskGuys.com 

adıyla kadın-erkek ilişkileri üzerinden farklı konularda sohbet edilebilecek bir ortam 

olarak kurulmuş olan sitenin Türkçe olarak yayına girmiş şeklidir. Hem kadınların hem 

de erkeklerin soru sorabildiği sitede, sorulara gelen cevaplar kadınlar ve erkekler olarak 

gruplanmaktadır. Böylece merak edilen konu hakkındaki kadın-erkek görüş farklılıkları 

net olarak ortaya çıkmaktadır. En önemlisi, erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin 
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hayata, ilişkilere, sorunlara bakış açılarını öğrenebildikleri bir ortam oluşturulmaktadır. 

Sitede flört, aşk, sağlık, cinsellik, moda, kişilik, ayrılık ve diğer kategorilerde sorular 

sorulmaktadır. “İyi bir eş nasıl olunur?”, “Hedefteki erkeğe nasıl yaklaşılır?”, “Erkekleri 

çekici yapan özellikler nelerdir?”, “Beni aldatıp aldatmadığını nasıl anlarım?” gibi kadın-

erkek ilişkileriyle doğrudan ilintili soruların yanı sıra, “Kuantum düşünce gücü ile mutlu 

olmak mümkün mü?”, “En çekici erkek parfümü hangisi?”, “Bu senenin moda renkleri 

ne?”, “Uçuk tedavisi nasıl yapılır?”, “İnternet filtresi nedir?” gibi hayatın çeşitli 

alanlarından sorulara gelen cevap ve yorumlar özgür bir paylaşım platformunda kadınlar 

ve erkekler tarafından tartışılmaktadır (Sabah, 2011). Başka bir deyişle 

“Kizlarsoruyor.com” sitesi kadınların gündelik hayatlarında soru sorabilecekleri, 

tartışmalara katılabilecekleri bir sitedir. 

Başlangıçtaki konuşmaya geri dönecek olursak kaçarak evlenme hakkında 

kadınların aile bireylerinden özellikle abi, baba ya da erkek kardeşi ne kadar 

önemsediklerini görebiliriz. “KubaR” takma isimli üye ‘Kaçarken bir kız önce abisini 

varsa erkek kardeşini ve babasını düşünmeli’ diyerek aslında bir kadın evlenmek 

istediğinde ailesi izin vermiyorsa ve buna rağmen evi terk etmek istiyorsa, ailedeki 

erkeklerin ‘namusunu’ temsil ettiğini unutmaması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

“Vayver” takma isimli üyenin söyledikleri ise kaçarak yapılan evliliklerin yani ‘aile 

rızası’ olmadan gerçekleşen evliliklerin mutlu devam etmeyeceğine yöneliktir. 

Çalışmanın bu bölümünde, görüşülen genç kadınlar evlenmek istediklerinde ailelerinin 

kararlarını ne kadar önemsedikleri, evlenmek istedikleri kişiyi ailelerinin onaylamaması 

durumda kaçarak evlenmeyi tercih edip etmeyecekleri ve bu konu hakkında ne 

düşündükleri anlatılar üzerinden irdelenecektir. Görüşülen genç kadınlara ailede ya da 

yakın çevrelerinde kaçarak evlenen birinin olup olmadığı sorulmuş ve genç kadınların 

çoğunluğu akraba ya da arkadaşlarından en az birinin evlenmek için evi terk ettiğini 

belirtmiştir. Görüşülen genç kadınların çoğunluğu, kaçarak evlenmeyi uygun 

görmediklerini ve kendilerinin böyle bir yolu tercih etmeyeceklerini ifade etmişlerdir:  

“Evet, babamın tarafından var. İstemişler o kadar ama aile ikna olmamış, o da 

kaçmış. Kızın babasının çok kriteri var. Diğer kızları hep bekâr mesela isteyenlere 
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vermiyorlar. Ben ama uygun bulmuyorum yani kaçmayı.” (Gül, 20 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

“Uzak bir akrabamız vardı. Büyük konuşmayım ama çok büyük bir yanlış. 

Bilmiyorum birini o kadar sever miyim, emin değilim. Ben kaçmazdım ama.” (Şükran, 24 

yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Annem var ama asla onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Ben kesinlikle böyle 

bir şey yapmazdım.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Kuzenim var. Çok da iyi düşünmüyorum. Ben büyük konuşmayayım ama 

kaçmam yani.” (Emine, 24 yaşında, muhasebeci) 

Büşra ise teyzesinin kaçarak evlendiğini, kendisinin bu tür bir evliliği doğru 

bulmadığını ve bu şekilde yapılan evliliklerde aileler tarafından bir baskıya maruz 

kalınabileceğinden bahsetmektedir. Ayrıca Büşra kaçarak evlenmeyi doğru bulmadığını 

kendi deyimiyle “Çok büyük bir yanlış, çok büyük bir eziyet” diyerek ifade etmektedir:   

“Teyzem var. Çok büyük bir yanlış, çok büyük bir eziyet. Yani seven insan zaten 

telli duvaklı alır. Yani neyden kaçıyorsun masraftan mı? Bir de yani kaçarsan en ufak 

şeyde sen kaçmışsın falan hep denir yani.” (Büşra, 24 yaşında, çalışmıyor) 

İlahiyat öğrencisi olan Sümeyye, kuzeninin böylesi bir evlilik gerçekleştirdiğini 

anlatmaktadır. Sümeyye, erkek kuzeninin böyle bir evlilik gerçekleştirmesinin ailesi 

tarafından onaylandığını ve kuzeninin erkek olması nedeniyle böyle bir onaylanma 

yaşandığını vurgulamaktadır: 

“Geçende kuzenim bir kız kaçırdı. Valla nikah yapmışla, haftaya düğün 

olacakmış. İki-üç yıldır birliktelermiş. Ama ben tabii çok karşı çıktım. Teyzemlere 

diyorum işte diğer teyzemler de kuzenimi haklı buluyor. Teyzeme diyorum, senin kızını 

biri kaçırsa diyorum hoşuna gider mi? O da işte bizim gibi dürüst bir aileye kız 

vermeyeceklerde kime verecekler, diyor. İyi de yani karşı taraf ne bilsin senin iyi 

olduğunu. Destekliyorlar yani birbirlerini. Çok istemiş kuzenim işte kızın babası 

kömürcüye veririm ama onlara vermem, demiş. Öyle yani, ama ben kaçarak 

evlenmezdim.” (Sümeyye, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 
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Lise öğrencisi Merve de memleketi Zonguldak’ta bir tanıdığının evden kaçtığını 

ve yakında evleneceğinden bahsederken bir yandan da kendisinin böyle bir yolu tercih 

etmeyeceğini ifade etmektedir: 

“Daha yeni mesela düğünü olacak biri var. 18 yaşında, Zonguldak’ta yakın bir 

köyde birine kaçmış. İşte daha 18 yaşında falan aynı okulda okumuşlar. Bu kız işte 

önceden zaten merkeze falan kaçıyormuş. Annesi çok yıprandı, babası da yok zaten öldü. 

Psikolojisi bozuk işte annesinin, kocası öldüğü için. Pazartesi düğün yapacaklar. Ben 

aslında uygun bulmuyorum, ne bileyim yani çok seviyordur tamamdır ama büyük 

konuşmayayım, 18 yaşında da kaçmam yani. Mesela annesi bekle falan demiş yani. Böyle 

bir şey deseler ben kaçmam. Kızın yaptığı nankörlük.” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Mahalledeki bir tuhafiyede çalışan Asuman ise evden kaçmayı hiç 

düşünmediğini, teyzesinin sevdiği birisinin olduğunu ve ailesinin bu evliliğe nasıl onay 

verdiklerini anlatmaktadır. Teyzesinin kendisiyle benzer sınırlılıkta yaşadığını hatırlatan 

Asuman kendi deyimiyle ‘teyzem bizim gibi, yani her istediğini yapamaz.’ sözleriyle 

babasının hem kendi hem de teyzesi üzerindeki kontrolünden bahsetmektedir:  

“Kaçmak hiç aklıma gelmedi. Yani görücü usulü ya da tanışarak evlenmek 

isterim. Yani ben kaçmak istemem, yani aklımdan hiç geçirmem. Mesela benim teyzem 

var, birini sevmiş, ama işte yok hırsız onlar falan diye dedikodu çıkardılar. Sonra babam 

bu konuya bir el attı, araştırdı falan yani yok öyle bir şey. Teyzemin babası ölmüş işte o 

yüzden babam sahip çıkar ona. Sonra işte babam evlenmelerini sağladı. Yani aslında 

teyzem bizim gibi yani her istediğini yapamaz, babam sahip çıkar ona. Zaten yaşı ablama 

yakın. 20 yaşında teyzem dediysem. Öyle yani.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor) 

Görüşülen genç kadınların çoğunluğu, ailelerinin izin vermeyecekleri bir evliliği 

yapmayı düşünmediklerini ve ailenin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu 

yapmışlardır. Genç kadınlar, ailenin evlenilecek kişiden öncelikli olduğunu ve genellikle 

‘sevdiğin değil, ailen önemli’ gibi benzer cümlelerle bu önemi ifade etmişlerdir: 
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“Ben taraftar değilim. Sevdiğin değil, ailen daha önemli. Zaten ailene söylesen 

kabul eder, seviyorsan olur yani. Ben kaçma taraftarı değilim.” (Şeyda, 19 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

“Yani neden ailemi çöpe atayım. Tabii barışılır belki bir şekilde ama yani eskisi 

gibi olmaz. Bir sürü var öyle tanıdığım hatta bir tanesinin babası kalp hastası oldu. Adam 

ölümden döndü yani ne gerek var yani. Aileler üzülüyor yani bu duruma. Ben de zaten 

istemem böyle bir şey.” (Elif, 22 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Bizim ailede yok ama arkadaşımın arkadaşı var onu örnek verebilirim mesela. 

Bizimle yaşıt. Kaçarak evlendi, ne oldu çocuğu oldu şu an. Bizimle aynı yaşıt şaşırıyoruz 

yani bizimle aynı yaşta birilerinin çocuğunun olmasına. Ben karşıyım yani. Yani mezhep 

ayrımı olur, gitmek istersin ailene rest çekersin anlarım ama elin oğlu için de böyle 

yapılması pek mantıklı gelmiyor. Sonuçta seni büyüten onlar o yüzden. Büyük 

konuşmayayım ama kaçmam.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Mahalleye yakın bir okulda öğretmenlik yapan Nermin ise evleneceği kişinin 

onun ahretini de etkileyeceğini düşünürken bir yandan da evlilik için aile rızasının önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Nermin’in anlatısına benzer olarak Fatma da anlatısında aile 

rızasının önemli olduğunu belirtmiştir: 

“Bence bir eş her zaman bulunur ama aile bulunmaz. Eş evet önemli ahretini de 

etkileyecek kişi ama baba rızası olmadan olmaz. Onların rızası olmalı.” (Nermin, 24 

yaşında, öğretmen) 

“Annemin köyünden mesela kaçanlar olmuş. Duydum ama aile rızası almadan 

bir ilişki ne kadar iyi olur onu bilmiyorum.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Duru ve Arslan’ın “Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir 

Olgubilim Çalışması” adlı araştırmalarında Denizli’nin bir ilçesinde evden kaçarak 

evlenmiş 16-21 yaş arasındaki 10 kadınla katılımcı çalışma grubu oluşturmuşlardır. 

Çalışmada evden kaçma nedenleri analiz edilmiştir. Çoğu katılımcı evden kaçarak 

evlenmelerinde ailelerinin etkisinin büyük olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 

çalışmalarda genç kadınların evden kaçma davranışında ailesel, kültürel, psikolojik ve 
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ekonomik faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Duru ve Arslan yapmış oldukları 

çalışmada, kaçma sonrasında ailelerin tutumlarını da analiz etmiştir. Çalışmada yer alan 

çoğu katılımcı kaçma sonrasında, yaşadığı problemlerde baş etmede zorlandıklarını ve 

kaçma kararlarından pişman olduklarını belirtmişlerdir. Eve geri dönen katılımcılar daha 

çok kendilerine güvenilmediğini, özgürlüklerinin kısıtlandıklarını, aile ve çevre 

tarafından baskı altına alındıklarını ifade etmişlerdir (Duru ve Arslan, 2014, s.43-43).  

Daha önce hiç evlenmemiş ve ailesi ile birlikte yaşayan genç kadınlar, evlilik 

gibi bir niyet nedeniyle evden kaçmayı uygun görmediklerini belirtmişlerdir. Çünkü genç 

kadınlar evden kaçtıktan sonra belirli problemler yaşayabileceklerini düşünmektedirler 

ve bu nedenle aile bireylerinin kararlarını önemsemektedirler. Başka bir deyişle genç 

kadınlar için evden kaçmak tercih edilmeyecek bir durumdur ve genç kadınlar için evlilik 

gündelik hayatlarında var olan sosyo-mekânsal sınırları aşmak için geliştirilecek bir 

strateji değildir. 
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7. SINIRLARI AŞMANIN BİR YOLU OLARAK SOSYAL 

MEDYA 

İngiltere yapımı Black Mirror dizisi, yeni medya teknolojisinin muhtemel 

gelecekte nasıl bir hal alacağını ve insanların bu sürece nasıl adapte olacaklarını distopik 

bir dille anlatmaktadır. Dizinin 2014 yılında yayınlanan üçüncü sezon sıfırıncı bölümü 

olan White Christmas31, gelecekte yeni teknolojik gelişmelerin gündelik hayata nasıl 

yansıdığını birbirinden farklı ve içiçe geçmiş üç hikayeyle anlatmaktadır. Bu bölümü 

özetleyecek olursak; daha önceden bir bilişim suçu işleyen ve cezalandırılan Matt, işlenen 

bir cinayeti itiraf ettirmek için görevlendirilir. Eğer Matt bu itirafı yaptırmayı 

başarabilirse cezası sıfırlanacak ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Tıpkı bir rüyanın başlangıç 

anı gibi koca bir ışık haresiyle başlayan bölümde Joe Patter ve Matt Trent karlarla çevrili 

bir kulübede karşımıza çıkar. Uzun süredir sohbet etmediklerini söyleyen Matt, kendi 

hayat hikayesini anlatmaya başlar. Bu hayat hikayesi birbiriyle örüntülü iki farklı anıya 

dayanır. Bunlardan biri Matt’in yeni geliştirilen teknolojiden yararlanarak bir partideki 

genç bir çocuğun kız arkadaş bulmasını sağlaması üzerinedir. Z-Eye denilen ve partideki 

gencin gözünde bulunan teknolojik bir lens aracılığıyla Matt ve internetteki arkadaşları 

partide yaşanılanları odalarında bulunan bilgisayar monitöründen canlı olarak izlemekte 

ve kız arkadaş bulması konusunda gence yardım etmektedirler. Oldukça çekingen olan 

bu gence, Matt ve arkadaşları gece boyunca partideki kızla nasıl arkadaş olacağının 

taktiğini verir. Partideki bu genç adam, verilen talimatları sorgulamaz ve nasıl hareket 

etmesi isteniyorsa öyle davranır. Matt’in talimatlarını tamamen yerine getiren genç adam, 

gece sonunda partideki kızın evine gider. Ancak psikolojik sorunları olduğu anlaşılan kız, 

gence verdiği içecekle onu zehirler. Durumun ciddiyeti anlayan Matt, arkasında hiçbir 

delil bırakmamak için elinden geleni yapar. Gece boyunda tüm yaşananlara şahit olan ve 

yönlendirmeleriyle gencin, kızın evine gitmesine ve dolaylı yolla ölümüne neden olan 

Matt, arkadaşlarına derhal bilgisayarlarını kapatmalarını ve gördüklerini unutmalarını 

söyler. Yani Matt ve arkadaşlarının sanal dünyadaki yönlendirmeleri gündelik hayatta bir 

cinayete neden olur. 

                                                                 
31 Detaylı Bilgi İçin Bakınız: http://www.imdb.com/title/tt3973198/?ref_=ttep_ep1, 2018 
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Bölümdeki bir başka hikâye ise Matt’in gelişmiş bir teknoloji kullanarak 

insanların gündelik hayatlarında yapmaları gereken rutin işlerini kolaylaştırmak için 

beyinlerine bir cihaz yerleştirmeleriyle ilgilidir. Greta adındaki bir kadın, gündelik 

rutinlerinde yapmak zorunda olduğu; haber okumak, maillere cevap vermek, yemek 

yapmak gibi işlerden sıkılmaya başlar ve bu nedenle Matt’in yardımıyla beynine cookie 

denilen bir cihaz yüklenmesini ister. Bu cihaz; Greta’nın tüm yaşadıklarını, neleri 

sevdiğini, nelerden nefret ettiğini, gündelik hayatta neler yapacağını hafızasına 

kopyalayan ve Greta’nın küçük bir simülasyonu halindedir. Zamanla bu cihaz, Greta’nın 

akıllı evini tamamen yönetmeye başlar. Greta ise gün geçtikçe kendisini değersiz hisseder 

ve bir süre sonra akıl sağlığından olur. Matt’in daha önceden yapmış olduğu hatalara bu 

hatası da eklenince ailesi Matt’ten uzaklaşır ve yeni teknolojiyi de kullanarak Matt’i tıpkı 

bir sosyal ağda engellemek gibi çeşitli mekânlarda engeller. Sanal dünyadan gerçek 

dünyaya yani farklı mekân ve mekânlara yansıyan bir engelleme ile Matt ailesini silüet 

olarak karşısında görebilmekte ama seslerini duyamamaktadır. Bu engelleme nedeniyle 

tüm fotoğraflarda, videolarda engellenen kişi diğerlerinin yüzünü görememektedir. 

Böylece karşı taraf yani Matt’in ailesi engeli kaldırmadığı sürece iletişim kurmaları 

olanaksız hale gelir. 

Matt’in anlattıklarını dinleyen Joe ise kendi hikayesini anlatmaya başlar. Joe ve 

Beth oldukça sosyal bir çifttir. Bir gün Joe’un yakın arkadaşı olan Koreli bir çift yemeğe 

gelir ve birlikte vakit geçirirler. Yemeğin ardından yalnız kalan Beth ve Joe sohbet 

etmeye başlar. Beth ile uzun bir ilişki yaşayan Joe, Beth’in hamile kaldığını öğrenir ve 

bu haber sonrasında şiddetli bir tartışma yaşarlar. Beth, çocuk sahibi olmak için kendini 

hazır hissetmediği söyler ancak Joe baba olmak istediğini belirtir. Ve bu tartışma sonrası 

Beth evi terk eder. Matt’in ailesi gibi Beth de Joe’u engeller ve Joe, Beth’i siluet olarak 

görür ancak ona ne dokunabilir ne de sesini duyar. Joe, Beth’yi unutamaz ve her 

yılbaşında onu uzaktan da olsa görmeye babasının evine gider. Bu süreçte Beth bir süre 

sonra doğum yapar ancak Joe engellenmiş olması nedeniyle çocuğuna yaklaşamaz ve 

çocuğunu da bir siluet olarak görür. Ve bir gün Joe televizyon izlerden bir haberde 

Beth’nin trafik kazasında öldüğünü duyar ve böylece engelin kalktığının farkına varır ve 

Beth’nin babasının evine gider. Küçük kızı gördüğünde ise oldukça şaşırır. Çünkü küçük 

kız, çekik gözlüdür. Joe, Beth’nin onu arkadaşıyla aldattığını yıllar sonra anlar. Ve 
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geçirdiği sinir kriziyle Beth’nin babasına zarar verir. Matt, Joe’ya yaptırdığı bu itirafla 

özgürlüğünü kazanır. Ancak Matt’ı dışarıda herkes tarafından engellenmiş ve kimseyle 

iletişim kuramayacağı bir hayat beklemektedir. 

Black Mirror dizisi geleneksel medyadan farklı olarak yeni medyanın 

ulaşabileceği sınırları, teknolojik gelişmelerin gündelik hayattaki yansımalarını, değişen 

ve dönüşen arkadaşlık ilişkilerini distopik bir dille anlatmaktadır. Her ne kadar bu anlatı 

günümüz teknolojisinin çok uzağında olsa da aslında sanal ile gerçekliğin 

muğlaklaşmasını ve bu konunun gelecekte nasıl bir şekil alacağının belirsizliğini 

yansıtmakta ve Black Mirror dizisi yeni medya pratikleriyle birlikte insan ilişkilerinde 

yaşanan dönüşümü distopik bir hayal olarak kurgulamaktadır. Anlatılan bölümde 

görüldüğü gibi sosyal medyadaki arkadaşlıklar gündelik hayata sirayet etmekte ve 

gündelik hayatı bir yönüyle dönüştürmektedir. 

Çalışmanın bu bölümünde, derinlemesine mülakat  yapılan 15-24 yaş arasındaki 

genç kadınların televizyon izleme pratiklerinin yerine telefonla ve buna bağlı olarak 

sosyal medyada vakit geçirmeyi neden tercih ettikleri, sosyal medyada var olmak için 

nelere katlandıkları ve Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra farklı 

uygulamalar aracılığıyla sosyal medyada kurdukları arkadaşlıkları farklı mekânlarda 

nasıl devam ettirdikleri, sosyal medyada biriyle tanışmak, arkadaş olmak ve  evlenmek 

üzerine ne düşündükleri, sanal arkadaşlıkları güvenli bulup bulmadıkları verilen 

örneklerle incelenecektir. Ayrıca bu bölümde, genç kadınların sosyal medyayı bir mekân 

olarak nasıl kullandıkları yapılan görüşmelere bağlı olarak yorumlanacaktır.  

7.1. DEĞİŞEN VE DÖNÜŞEN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ: 

TELEVİZYON YERİNE TELEFON 

Görüşülen genç kadınlara çalışma kapsamında, “Evde nasıl vakit geçirirsiniz, 

boş vakitlerinizde neler yaparsınız?” ve “Televizyon izler misiniz?” soruları 

yöneltilmiştir. Görüşülen genç kadınların çoğunluğu, birkaç dizi dışında televizyon 

izlemediklerini, hatta çoğu zaman bu dizileri de internetten izlediklerini ve televizyon 

yerine telefonlarıyla vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. 2018 Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre internet kullanım pratikleri 
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incelendiğinde; 16-74 yaş grubundaki bireylerin bilgisayar ve internet kullanımı 2017 

yılında %56,6 ve %66,8 iken 2018 yılında bu oran sırasıyla %59,6 ve %72,9 olmuştur. 

Aynı araştırmada, 16-74 yaş arasındaki kadınların ve erkeklerin bilgisayar ve internet 

kullanımı açısından incelendiğinde; erkeklerde bilgisayar ve internet kullanımı %68, 6 ve 

%80,4 iken, kadınlarda %50,6 ve %65,5 olmuştur (TÜİK, 2018). Başka bir ifadeyle 

kadınlar erkeklere göre daha az oranda bilgisayar kullanmakta ve internete 

ulaşabilmektedir.  

Özdemir, “Kuşaklar Teorisine Göre Türkiye’deki Gençlerin Medya Kullanım 

Alışkanlıkları ve İstanbul Örneği”32 adlı çalışmasında “Z ve Y kuşağının önemli oranda 

en çok cep telefonu kullandığı görülürken X Kuşağının da oranı diğer iki kuşağa göre 

düşük olsa da cep telefonunu en çok kullandığı görülmüştür. Geleneksel medya 

araçlarından TV kullanımı oranları da diğer iki kuşağa oranla X Kuşağında farklılık 

göstermiştir. X Kuşağı cep telefonundan sonra önemli oranda TV’yi de kullandığını 

belirtmiştir.  Bu da Y ve Z Kuşağına göre daha eski bir kuşak olan X kuşağının geleneksel 

medya araçlarından TV’yi diğer iki kuşağa oranla daha fazla kullandığını” göstermektedir 

(Özdemir, 2017, s. 158).  

Yapılan çalışma kapsamında Kâğıthane’de alt-orta sınıf bir mahallede yaşayan 

15-24 yaş arası genç kadınlarla görüşülmüş olunması hem Y hem de Z kuşağının 

eğilimlerini görebilmek açısından önemlidir. Görüşme yapılan genç kadınlar, gün 

içerisinde vakitlerinin önemli bir bölümünü telefonda arkadaşlarıyla haberleşerek, sosyal 

medyada paylaşım yaparak geçirdiklerini ve artık gündelik hayatlarında televizyondan 

daha çok telefona zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir: 

“Televizyon izlemiyorum yani telefonla takılıyorum. Twitter’ı da daha yeni 

açtım işte. Sanırım biraz geç kaldım Twitter için” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi)  

“Televizyon bakmıyorum ben zaten. Telefon var, daha çok onunla vakit 

geçiriyorum.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi) 

                                                                 
32 “ABD nesil segmentasyonu göre; 1945’ten önce doğanlar: Büyük nesil ya da sessiz nesil, 1946-1964 arası doğanlar: 

Babby Boomers ,1965-1980 arası doğanlar: Generation X, 1980-2000 arası doğanlar: Milenyum kuşağı (Y kuşağı), 

2000 civarı doğanlar: Z kuşağı” olarak adlandırılır (Özdemir, 2017, s. 26). 
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 “Televizyondan daha çok telefonla ilgileniyorum. Zaten bizim yaşımızdakiler 

daha yatkın telefona.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi)  

“Televizyonla aramı kestim, telefonla daha çok zaman harcıyorum. Kızlarla 

konuşuyorum.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

“Televizyon izlemiyorum pek. Ben daha çok sosyal medyada oluyorum.” 

(Şükran, 24 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Anlatılarda da görüldüğü gibi genç kadınlar vakitlerinin büyük çoğunluğunu 

televizyon yerine telefonlarında geçirmektedirler. Mekân ve zaman kısıtlaması olmadan 

vakit geçirilmesini sağlayan bir iletişim aracı olan telefon, var olan sınırları ne kadar 

esnetmiş veya ortadan kaldırmış gibi görünse de aslında aile kontrolünün tekrardan 

üretildiği bir iletişim aracına da dönüşmektedir. Yani genç kadınların sosyal medyada 

vakit geçirmeleri mekânın ve zamanın ötesinde bir özgürleşme alanı oluşturuyorken bir 

yandan da sınırların yeniden çizilmesine neden olmaktadır. Başka bir ifadeyle genç 

kadınların mekânsal hareketliliğinin sınırlanmasına benzer olarak sosyal medya 

kullanımları da yeniden sınırlanmaktadır. Örneğin 24 yaşında, ailesiyle yaşayan ve 

muhasebeci olarak çalışan Aysel, telefonla vakit geçirmesinin erkek kardeşinin 

gözetiminde olduğunu ve bu yüzden yaşıtlarından farklı olarak televizyon izlemeyi tercih 

ettiğini ifade etmektedir: 

“Evde televizyon izliyorum, temizlik yapıyorum. Telefonda pek vakit 

geçirmiyorum. İşte yeni Instagram açtım. Kardeşim kızıyor, sen Instagram açtın, neden 

açtın falan diye. Kardeşim ama abilik taslıyor bana. O yüzden pek telefonla vakit 

geçirmiyorum.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Aysel’in anlatısına benzer olarak diğer genç kadınlar da telefonla vakit 

geçirirken aile bireylerinin yakın takibinde olduklarını ve bu nedenle sosyal medya 

kullanımlarının sınırlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etmektedirler: 

“Annem, ‘camdan aşağı atacağım onu (telefonu)’ diyor. Canım sıkılıyor ama 

işte evde internet yok, telefonumda internet var. Facebook’ta geziyorum sadece ama o 
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bile gözüne batıyor. Babam, amcam zaten karşı. Onlar evdeyse kullanılmaz zaten 

telefon.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci) 

“Telefonla oynuyorum daha çok ama annem bırak falan diyor. Ama ben 

bırakmıyorum. Seviyorum yani telefonla takılmayı.” (Gül, 20 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

Genç kadınların mekân kullanımlarının toplumsal cinsiyet, sınıfsal aidiyet ve 

aile bireylerinin kararları üzerinden nasıl sınırlandığına önceki bölümlerde yer verilen 

anlatılarlairdelendi. Genç kadınlar sosyal medyada bir hesap açtıklarında da aileleri 

tarafından sınırlandırılmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla genç kadınlar sosyal 

medyadaki hesaplarında kimleri takip edeceklerine, profil fotoğrafı kullanıp 

kullanmayacaklarına, kimlerle arkadaşlık yapacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. 

Başka bir ifadeyle genç kadınlar sosyal medyada var olmak için belirli stratejiler 

geliştirirler.  

Genç kadınlara sosyal medyada aile bireylerinden kimleri takip ettikleri 

sorulmuştur. Görüşülen genç kadınlardan çoğu abla, yenge gibi kendilerini daha rahat 

ifade ettikleri ve sosyal medyadaki hareketliliklerini kısıtlamayan akrabalarını takip 

ettiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı aile bireylerini ise takip etmemekte ve bu 

durum karşısında belirli stratejiler geliştirmektedirler. Genç kadınların geliştirdiği 

stratejilerden biri, sosyal medyada baba ya da abi gibi aile bireylerini arkadaş listelerine 

eklememeleri ve onlara karşı görünmez olmayı tercih etmek zorunda kalmalarıdır:  

“Ablam var, onu takip ediyorum, o da beni takip ediyor. Babam da var ama 

bilmiyor hesabımı. Zaten ben fotoğrafımı koymuyorum, yani bilmesini istemem” (Kübra, 

16 yaşında, lise öğrencisi) 

“Ablam ve erkek kardeşlerim var sosyal medyada. Kardeşim benim hayatıma 

çok karıştığı için onu engelledim. Yani bir şey yaptığım falan da yok ama, işte resim atma 

falan diyor. Ben de engelledim onu” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Babamım hesapları var sosyal medyada. Annem okuma-yazma bilmediği için 

onun yok. Ablamın da var. Mesela babama hiç istek atmadım zaten. Atsaydım 
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herfotoğrafa, sen burada neredesin falan diye sorardı. O yüzden eklemiyorum babamı.” 

(Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede çalışıyor) 

Görüşülen genç kadınlardan Nurten ise sosyal medyadaki hesaplarında abisinin 

de olduğunu belirtmiştir. Nurten, mahalleye yakın bir nargile kafeye gittiğini ve o 

mekânda çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyadaki hesabında paylaştığını belirtmiştir. Bu 

paylaşımı yaparken abisini engellemek gibi bir strateji uygulayan Nurten, erkek kuzenini 

sosyal medyadaki hesabından engellemeyi unutmuştur. Dolayısıyla Nurten’in erkek 

kuzeni bu durumu Nurten’in abisine söylemiş ve Nurten’in abisi bu durumdan haberdar 

olmuştur: 

 “Abim var sadece sosyal medya hesaplarımda. Yani Instagram’da mesela 

bazen engelliyorum onu. Geçen bir kafeye gittim işte abime demedim ama işte 

Instagram’da hikâyede paylaştım. Abimi engelledim, işte erkek bir kuzenim var, onu 

engellemeyi unutmuşum, o da abime söylemiş. Bir şey olduğundan değil ama artık daha 

dikkatli olacağım. 

7.2. SANAL ARKADAŞLIKLAR 

Çalışmanın bu bölümünde, derinlemesine mülakat yapılan 15-24 yaş arasındaki 

genç kadınların; Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra farklı 

uygulamalar aracılığıyla sosyal medyada kurdukları arkadaşlıkları farklı mekânlara nasıl 

taşıdıkları, sosyal medyada biriyle tanışmak, arkadaş olmak ve evlenmek üzerine ne 

düşündükleri, sanal arkadaşlıkları güvenli bulup bulmadıkları verilen örneklerle 

irdelenecektir. Ayrıca bu bölümde, genç kadınların sosyal medyayı bir mekân olarak nasıl 

kullandıkları yapılan görüşmelere bağlı olarak tartışılacaktır. 

Genç kadınların mekânsal hareketliliği toplumsal cinsiyet ve aile bireylerinin 

kararlarıyla sınırlandıkları için farklı mekânlarda sosyalleşememekte ve arkadaşlıklar 

kuramamaktadırlar. Bu nedenle genç kadınlar için sosyal medya arkadaşlık kurulabilecek 

ve evlerinin içerisinde hem mekânsal hem de zamansal olarak görece daha rahat hareket 

edebilecekleri bir alan oluşturmaktadır. Goffman’a göre; kamusal alanlarda var olan 

ilişkilerde birbiriyle sohbet etmek isteyen insanlar kendilerine belirli sohbet alanları 

oluşturmaktadır. Yani bir kişi kiminle sohbet edeceğine ve bu sohbete kimleri dahil 
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edeceği hususunda bir denetime sahiptir. Bu denetimi gerçekleştirirken ayrıca bulunulan 

kamusal alanda kimlerin bu sohbeti dinleyeceklerine, konuşulanların etrafındakiler 

tarafından duyulabilme ihtimaline karşı mahremiyet sınırlarının ne olacağına karar 

vermektedir (Goffman, 2017, s. 65). Goffman’ın bu anlatısından da yola çıkarak 

bireylerin sosyal medya kullanımlarında da buna benzer bir durumun ortaya çıktığını 

görebiliriz. Kamusal alanda ya da özel alanda bireyler kendi mahremiyet çizgilerini 

oluşturdukları gibi sanal dünyada da kiminle arkadaşlık edeceklerine ve bu sohbete 

kimleri dahil edeceklerine karar vermektedirler. Kamusal ve gizli olan alanlar, burada 

sosyal medya üzerinden kurulan sanal dünyadan bahsedecek olursak asla birbirinden ayrı 

gelişmez. Yani kamusal alanda aynı zamanda mahrem olan alanı dönüştürmeyen hiçbir 

dönüşümden bahsedilemez (Lyon’dan aktaran Toprak ve diğerleri, 2009, s.151).   

Yapmış olduğum görüşmelere dayanılarak denilebilir ki genç kadınların sosyal 

medyada kiminle arkadaşlık edeceklerini seçmelerinde farklı motivasyonlar vardır. 

Görüşülen genç kadınlardan bazıları, kimi zaman kamusal alanda var olan mahremiyet 

sınırlarına göre hareket ederek arkadaşlarını bu mahremiyet sınırlarına göre 

oluşturmaktadır. Fakat bazı genç kadınlar için ise arkadaşlık teklifinde bulunan kişinin 

dış görünüşü, kim olduğu, profil fotoğrafında nasıl göründüğü daha büyük bir öneme 

sahip olabilmektedir. Sosyal medyada özellikle kiminle arkadaşlık yapılacağına karar 

verilmesinde profil fotoğraflarının incelenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda 

arkadaş olarak seçilecek ya da arkadaşlık teklifi kabul edilecek kişinin belirlenmesinde o 

kişinin profil fotoğrafında nasıl göründüğü genç kadınlar için en önemli kriterlerden 

biridir. Örneğin görüşülen genç kadınlarda Ayşe için sosyal medyada kimin mesajına 

cevap verileceğini belirleyen temel etken profil fotoğrafında kişinin “yakışıklı” olup 

olmadığıdır: 

(…) Yok ya, sanaldan arkadaşım olmadı, yazan oluyor ama dönmüyorum. Bazen 

bakarım işte yakışıklı mı? Tabii, yakışıklı olan da yazmıyor ki bize, nerde?” (Ayşe, 19 

yaşında, üniversite öğrencisi)    

Görüşülen genç kadınlardan bazıları için gündelik hayatlarında var olan bireysel 

mahremiyet sınırının esnediği alanlardan birisi sosyal medyadaki arkadaşlıklardır. Başka 

bir ifadeyle sosyal medyadan biriyle tanışıp arkadaş olmak, gündelik hayatta aileden ya 
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da toplumdan kaynaklanan çekincelerin olmadığı bir alana dönüşmektedir. Görüşülen 

genç kadınlardan bazıları için sosyal medyada kurulan arkadaşlıkların farklı mekânlarda 

kurulan arkadaşlıklardan hiçbir farkı yoktur. Ancak bazı görüşmeciler için kamusal 

alanda var olan sınırlar sosyal medyada da devam etmekte ve genç kadınların gündelik 

hayatlarında oluşturdukları mahremiyet çizgisi bu alanda da görülmektedir. Bu bağlamda 

sosyal medyayı aktif kullanan genç kadınlar burada kendilerine ait bilgi, fotoğraf gibi 

paylaşımlar yaparken gündelik hayatlarındaki hal ve tavırlarına göre hareket etmekle 

birlikte kimi zaman ise kendilerini daha özgür hissederek paylaşım yaptıklarını ifade 

etmektedirler. 

Sosyal medyada paylaşım yapmanın yani etkileşim içerisinde olmanın farklı 

motivasyonları vardır. Ancak en belirgin motivasyon, “öncelikle söylenmek, paylaşılmak 

istenenleri birçok kişiye kısa sürede ulaştırabilme özelliği üzerinden düşünüldüğünde, 

bireylerin duyulmak, olumlu ya da olumsuz geri dönüş almak ve görünür olmak 

arzularına karşılık gelmektedir. Kısacası etkileşimi merkezde düşündüğümüzde, zaman 

ve mekân sınırı olmaksızın dikkate alınmak, güncel olana dahil olmak, tepki vermek ya 

da verilen tepkiyi görmek, bireylerin sanal ortamda boy göstermelerine sebep olarak 

gösterilebilir” (Uğurlu,2015, s. 239). Görüşülen genç kadınlar için de görünür olmak, fark 

edilmek, kendi düşüncelerini ifade ettiklerinde bir geri dönüş almak aslında sosyal 

medyada var olmanın en önemli motivasyonlarından birisidir. Sosyal medyadan arkadaş 

edinmek için bir konu ya da olay üzerinden kendi düşüncesini, yaşadıklarını ortaya 

koymak ve buna bağlı olarak aynı düşünceyi ya da aynı anıya sahip olan insanlarla bir 

arada bulunuyor olmak genç kadınlar için arkadaş edinmenin en bilinen yoludur. Örneğin 

görüşülen genç kadınlardan Fatma, sosyal paylaşım ağı olan Instagram hesabında anneler 

gününde bir fotoğrafın altına, “Annem bana hiç kızım demedi” şeklinde bir yorum 

yazmıştır. Yazdığı bu yorum karşısında onunla aynı duyguları paylaşan birileri, bu 

yoruma cevap yazmış ve bu cevapla birlikte Fatma kendi düşüncelerine bir geri dönüş 

alarak kendini “zaman ve mekân sınırı olmaksızın dikkate alınmış” olarak hissetmiştir. 

Ve böylece sanal dünyada başlayan bu duygu paylaşımı farklı mekânlarda yapılan 

karşılaşmalarla devam etmiştir. Fatma, kendisiyle ortak duyguları paylaşan kişilerle 

sosyal medya hesabı aracılığıyla tanışmış ve yeni arkadaşlıklar edinmiş: 
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 (…) çok fazla sanaldan kişilerle konuştum, çoğuyla kavga ettim, yani 

Instagram’da direk mesaj atıyorlar ya, çok nadir cevap veriyorum. Onun dışında bir 

fotoğraf vardı, ben altına arkadaşımı etiketlemiştim. Altına da o zaman “annem bana hiç 

kızım demedi” demiştim. İki tane kız, bana da demedi hadi buluşup sarılalım demişti. 

Oradan iki arkadaşım olmuştu. Sonra biriyle kavga ettik, diğeriyle görüşüyorum.”  

(Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Lise öğrencisi olan Fatma’nın anlatısına benzer olarak Nurten de bir fotoğrafın 

altına yorum yazmış ve Nurten sosyal medyada başlayan bu arkadaşlığı farklı mekânlara 

taşımıştır. Ayrıca sosyal medyadaki arkadaşlıkların bazıları, genç kadınların gelecek 

planları üzerinden kurulmaktadır. Örneğin açık lise öğrencisi olan Nurten, üniversitede 

psikoloji okumak istediği için sosyal medyadaki hesabından, bu bölümü okuyan birinden 

bilgi almak için mesaj atmış ve bu mesajlaşma yalnız sosyal medya üzerinden devam 

eden uzun süreli arkadaşlığa dönüşmüştür: 

“Kızlardan biriyle mesela Twitter’dan tanıştım. İşte ramazanda hep suyla ilgili 

paylaşımlar yazıyordu. Aşkla ilgiliydi ama içinde hep su vardı. İşte seni su içerken bile 

hayal ediyorum gibi şeyler. Bende neden su diye yazdım, yani oruçluyuz gibisinden. O 

şekilde konuşmuştuk işte daha sonra tanıştık. Erkek de oldu o şekilde konuştuğum. Dört 

yıldır konuştuğum var ama kişisel olarak değil de işte o da psikoloji okuyor, ben de 

psikoloji okumak istediğim için yani. Arkadaşça konuşuyorum daha çok yani ailede kaç 

kişiyiz onu bile bilmez mesela.” (Nurten, 19 yaşında, açık lise öğrencisi) 

Sosyal medyada kurulan arkadaşlıkların bazıları ise genç kadınların özel ilgi 

alanlarının yanı sıra meslekleriyle ilgili paylaşımların yapıldığı sosyal ağlardaki hesaplar 

sayesinde oluşmaktadır. Mahallede yaşayan ve muhasebeci olan Emine’nin Kore 

dizilerine olan hayranlığı nedeniyle sosyal paylaşım hesaplarından bu ülkeye ait dizilerin 

bilgilerinin paylaşıldığı, Kore dizilerine hayranlık duyan kişilerinin iletişim kurduğu ve 

aynı beğeniye sahip olan kişilerle farklı bilgilendirme toplantılarının yapıldığı hesapları 

takip etmektedir. Emine de diğer görüşmeciler gibi sosyal medyada yazdığı yorum 

sonrası aldığı geri dönüşle yani fark edilmesiyle birlikte sosyal medyada başlayan 

arkadaşlığı farklı mekânlarda devam ettirmiştir: 
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“Sanal arkadaşlarım oldu. İki kere oldu, işte ben eskiden Kore toplantılarına 

giderdim işte bir hoca vardı, İstanbul’da bir üniversitede. Hoca hem İstanbul ‘da işte bir 

de Seul Üniversitesi’nde akademisyen. İki ülke arasında gelip gidiyor. O da işte dizilere 

kanmayın biraz daha kültürünü merak edin falan diyordu. İşte onunla tanıştım bir de işte 

Facebook’tan biriyle daha tanıştım. Muhasebe okuyanların bir grubu vardı orada yorum 

yazdım sonra tanıştık.” (Emine, 23 yaşında, muhasebeci)   

İlahiyat öğrencisi olan Filiz ise Arapça öğrenmek için bir uygulama indirmiş ve 

bu uygulamadan arkadaşlar edinmiş ve onlarla sohbet etmiştir. Diğer görüşmecilerden 

farklı olarak Filiz aslında arkadaşlığını sosyal medyanın dışına taşımadığı gibi sohbet 

ederken de karşı taraftan bir güven duymaya başladığı zaman arkadaşlığa devam ettiğini 

yani bu uygulama üzerinden sohbet etmeye başladığını ifade etmektedir: 

“Dil konusunda arkadaşlarım oldu. İşte Arapça öğrenmek için bir uygulama 

indirdim orada iki tane kızla arkadaş oldum. Çünkü Arap biriyle konuşmak ile Türk biri 

ile konuşmak aynı olmuyor. Yani o kişilerle de uzun süre yazdıktan sonra tanıdım ve 

yazmaya devam ettim.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım ağları genç kadınların 

kullandığı uygulamalardan bazılarıdır. Genç kadınlar, bu uygulamaların dışında 

kullandıkları farklı uygulamalardan da bahsetmek mümkündür. Özellikle görüşme 

yapılan genç kadınlardan Kübra ve Asuman diğer görüşmecilerden farklı olarak ‘Azar’ 

adında bir uygulamayı kullandıklarını anlatmaktadırlar. Bu uygulama hem Türkiye’den 

hem de farklı ülkelerden insanlarla yüz yüze görüşerek arkadaş bulmaya yarayan, kamera 

aracılığıyla kullanıcılarına görüntülü sohbet etme fırsatı sunan bir uygulamadır. 

Bahsedilen uygulama yabancı dil bilmeyenler için farklı ülkelerden insanlarla iletişimin 

kurulmasını sağlamak amacıyla temel cümle kalıpları da barındırır. Böylece kullanıcılar, 

Türkiye’nin dışında farklı ülkelerden insanlarla da sohbet etme fırsatı yakalar. Ayrıca 

biriyle görüşülürken başka biri ile görüşme yapmak istenildiğinde ekranı sağ taraftan sol 

tarafa doğru kaydırmak gerekmektedir. Böylece kullanıcılar çok kısa bir sürede birçok 

insanla iletişim kurma fırsatı yakalar (http://uygulamaincele.com/azar-goruntulu-sohbet-

uygulamasi/, 2018). Ayrıca bu uygulama sayesinde kullanıcılar zaman ve mekân 
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kısıtlaması olmaksızın günün farklı saatlerinde ve farklı şehirlerden insanlarla arkadaşlık 

kurabilmektedir. 

Timisi, bireylerin fiziksel bir aradılığın olmadığı ilişki biçimlerinde var olan 

toplumsal ve kültürel kodların yerini yeni iletişim biçimine uygun toplumsal ve kültürel 

kodların ortaya çıkacağını ifade eder (Timisi, 2005, s. 92). Bu bağlamda özellikle 

mekânsal hareketliliği ailelerinin kontrolünde olan, ev-okul arası gidip gelen ve bunun 

dışında bir sosyalleşme mekânı olmayan genç kadınlar görüntülü sohbet uygulamaları ile 

kendi odalarında, ailelerinin olmadığı bir zamanda, genellikle herkesin uyku saati sonrası, 

daha önce tanımadıkları kişilerle sahip oldukları cep telefonları veya tabletleri aracılığıyla 

yüz yüze sohbet etmektedirler. Bu sohbetler, gündelik hayat içerisinde var olan aile 

kontrolü nedeniyle genellikle sosyal medyanın dışına taşınamamakta ve bu arkadaşlıklara 

farklı mekânlarda devam edilememektedir. Lise öğrencisi olan Kübra, vaktinin büyük bir 

kısmını tabletinde geçirmektedir. Ancak babası zamanla bu durumdan rahatsız olmuş ve 

Kübra’yı defalarca bu konuda uyarmıştır. Fakat bir süre sonra tahammül edilemez bir hal 

alan bu durum karşısında Kübra yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalmıştır. Kübra, her 

ne kadar sabah saatlerinde okula gidecek olsa da gece geç saatlerde, aile bireyleri 

uyuduktan sonra tabletinde vakit geçirmeye başlamıştır. Farklı uygulamalarda vakit 

geçiren Kübra, kısa süre sonra kendisine bir arkadaş bulur ve bu kişi Kübra’dan 

hoşlandığını, onunla arkadaş olmak istediğini belirtir. Ancak aynı kişi kuzenine de benzer 

şeyleri yazınca Kübra bu duruma sinirlenir: 

“Hiç yüz yüze tanışmadım ama mesela uygulamadan tanıştım. Sonra fotoğrafımı 

attım, o da beğendim, tanışalım dedi. Ama ben zaten sevgili falan istemiyorum. Kuzenime 

falan yazdı işte ben de sinirlendim yani.” (Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

 Kübra’nın bu anlatısı da göstermektedir ki Timisi’nin bahsetmiş olduğu gibi 

“gerçek bir fiziksel yakınlığın olmadığı ilişki biçimlerinde geleneksel uzlaşımsal 

toplumsal ve kültürel kodların yerini dolduracak ve o ilişki biçiminin yürütülmesine 

yardımcı olacak yeni toplumsal ve kültürel kodlar üretilecektir” (Timisi, 2005, s. 92). 

Kübra da yeni iletişim biçimine uygun olarak hareket etmekte ve ailesinin gözetimi 

dışında yani aile bireylerinin uyku saati sonrası bu uygulamada vakit geçirmektedir. 

Böylece Kübra, ev-okul arasında hem mekânsal hem de zamansal olarak kısıtlanması 
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karşısında sosyal medyayı da gündelik hayatında bir mekân olarak dahil etmekte ve buna 

bağlı olarak var olan sınırları görece genişletmektedir. 

Sanal arkadaşlıklar, genellikle sosyal paylaşım hesaplarında genç kadınlara bir 

mesaj atılması ve atılan mesajlara cevap vermeleri ile başlamaktadır. Bu mesajlara 

yazılan cevaplar belirli bir süre sonra telefon numaralarının verilmesi ve genellikle 

Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında başlayan arkadaşlıkların 

WhatsApp üzerinden devam ettiğini göstermektedir. Görüşmecilerden Şeyda, Instagram 

hesabına gelen bir mesajı cevaplamış ve Instagram’dan başlayan bu mesajlaşma 

numaraların alınmasıyla WhatsApp üzerinden devam etmiştir. Şeyda, Kübra’nın 

anlatısından farklı olarak sanalda başlayan arkadaşlığı gündelik hayatında da devam 

ettirmiştir: 

(…) Ben değil de genelde onlar bana mesaj attı. İşte fotoğrafların çok güzel falan 

diye. Bir tanesi işte Ankara’daydı bir tanesi de Esenler’de miydi işte onlarla konuştum. 

Numaramı verdim, WhatApp’tan konuştuk. Bir tanesiyle buluştuk ama o Ankaralı ile 

görüşemedik.” (Şeyda, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Tekstil atölyesinde çalışan Hatice de sosyal medyada Şeyda’ya benzer şekilde 

arkadaşlıklar edinmiş ve bu durumu kendi deyimiyle “sanalda tanışıp, reale geçtik” 

şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca Hatice, sosyal paylaşım ağlarından erkeklerle 

arkadaşlık etmeyi güvenli bulmadığını anlatmaktadır: 

“Yani şu anda çok yakın bir arkadaşım var işte onunla sanalda tanıştık, sonra 

reale geçtik.Erkeklere fazla güvenim olmadığı için onlarla arkadaş olmuyorum.Erkek 

olarak da tabii arkadaş olarak konuştuklarım var ama genelde kızlarla konuşuyorum.” 

(Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

Anlatılarda da görüldüğü üzere sosyal medyada başlayan arkadaşlıklar kimi 

zaman ailenin kontrol alanının dışına çıkarak farklı mekânlarda devam etmekte ancak 

bazı görüşmeciler için sosyal medyada başlayan arkadaşlıklar bu alanın dışına 

çıkmamaktadır. Bauman, gündelik hayatın artık ‘çevrimiçi’ ve ‘çevrimdışı’ olarak ikiye 

bölündüğünü ve bu bölünmüşlüğün değişmesinin mümkün olmadığından 

bahsetmektedir. Benimsenen bu iki merkezli yaşam biçimi ile bir merkezden diğerine 
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geçerken yani ‘çevrimdışı’ durumdan ‘çevrimiçi’ duruma geçerken veya bunun zıttı bir 

durumda değişimi çok da hissetmeden aynı dil malzemelerini kullanma eğilimi içerisinde 

olunmaktadır (Bauman ve Lyon, 2016, s. 51). Başka bir ifadeyle çevrimiçi ve çevrimdışı 

olan bu iki evren arasındaki sınır gittikçe belirsizleşmektedir. 

Sosyal medya üzerinden kurulan iletişim her ne kadar anonimlik barındırabilme 

imkânı sunsa da ayrıca tanıdık insanlarla iletişimin kurulduğu ve gündelik hayatta 

zamanın büyük bir kısmının geçirildiği bir alandır. Bu nedenle gündelik hayatta kurulan 

arkadaşlıklar gerçek kimlikle var olunan sosyal medya hesaplarında çevrimiçi olarak 

devam etmektedir. Zhao ve diğerleri bu durumu yani çevrimiçi dünyada birbirini tanıyan 

fakat çevrimdışı dünyada tanıyan ve/veya tanımayan kişiler arasındaki ilişkiyi “demir 

atılmış ilişkiler” olarak ifade eder. Demir atılmış ilişkiler, bireylerin çevrimdışı dünyada 

tanıdıkları yani aile, akraba, iş\okul arkadaşları gibi kişilerle internet üzerinden gerçek 

kimliğin gizlenmeden iletişim kurulması halidir. (Zhao ve diğerleri, 2008: 1818’den 

aktaran Toprak ve diğerleri, 2014, s. 104). Bu anlatıya örnek olarak Aysel’in yaşadıkları 

verilebilir. Aysel her yaz ailesiyle birlikte memleketi Çorum’a gitmekte ve orada en az 

bir ay vakit geçirmektedir. Yine böyle bir yaz tatilinde köye gittiğinde onun gibi her yaz 

köyüne giden ve şu anki erkek arkadaşıyla tanışmıştır. Ancak bu tanışma köyde muhtemel 

var olan denetim alanının dışına çıkmak için sosyal medya üzerinden devam etmiştir. 

Böylece gündelik hayattaki çevrimdışı karşılaşmalar çevrimiçi ilişkilere dönüşmesi 

sağlanmıştır: 

(…) sosyal medyadan arkadaşlarım oldu. Erkek arkadaşımla tanıştım mesela. 

Daha önceden de görmüştüm işte bizim köydendi ama sosyal medyada buldu beni. Orada 

konuştuk, arkadaş olduk.” (Aysel, 24 yaşında, muhasebeci) 

Aysel’in anlatısına benzer şekilde lise öğrencisi olan Merve de aslında ‘demir 

atılmış ilişkiler’ kavramının tanımına uygun olarak okulda tanıştığı kişilerle yani 

çevrimdışı karşılaşmaları sosyal medya ile çevrimiçi arkadaşlığa dönüştürdüğünü ifade 

etmektedir: 
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“Sanaldan çok arkadaşım oldu. Hatırlamıyorum ama çok arkadaşım oluyordu. 

Facebook’tan falan bayağı arkadaşım oldu. Aynı okulda falan olduğum kişilerle genelde 

sosyal medyada konuşup arkadaş oluyoruz” (Merve, 15 yaşında, lise öğrencisi)  

Mahalledeki bir tuhafiyede çalışan on altı yaşındaki Asuman ise mahallede ve 

şehrin diğer semtlerinde olan akrabaları nedeniyle özgür bir şekilde hareket edemediğini 

ve mahallenin dışına çıktığında da bu denetimin devam edeceğini düşündüğü için sosyal 

medyada tanıştığı kişiyle görüşmekten çekindiğini anlatmaktadır. Başka bir ifadeyle 

Asuman çevrimiçi olarak başladığı arkadaşlığı çevrimdışı olarak sürdürememektedir. 

Yani sosyal medyada başlayan arkadaşlığı, ailesinin yanı sıra akrabalarından dolayı 

hissettiği kontrol alanının dışına çıkamadığı için farklı mekânlarda bu arkadaşlığı devam 

ettirememektedir: 

“Sosyal medyadan hem kız hem de erkek arkadaşlarım oldu. Çıkma teklifi aldım 

mesela ama buluşmak istiyorlar bende kabul etmedim. Mesela biri var şimdi ama buluşup 

buluşmayacağım kesin değil. Konuştuğum kişi Eminönü’ne çağırıyor, orada tanıdıklar 

olabileceğinden bir gören olur diye düşünüyorum.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiyede 

çalışıyor) 

Sosyal medyada arkadaşlık edinme konusunda en önemli nokta aslında bu mecra 

üzerinden kurulan arkadaşlıkların ne kadar güvenilir olup olmadığı sorunsalıdır. Genç 

kadınların arasında sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurulmasının gündelik 

hayatlarındaki oluşturulan arkadaşlığa benzer olduğunu düşünenler kadar aslında sosyal 

medya hesapları aracılığıyla kurulan arkadaşlıkların yalnız buraya ait olduğunu ve farklı 

mekânlarda devam etmesinin güvenli olmadığını da düşünenler vardır. Görüşülen genç 

kadınlardan bazıları, sosyal medyadaki arkadaşlıkları güvenli bulmadıklarını, sosyal 

medyada var olmanın gerçeklikten uzak olduğunu ve bu gerçekliğin kurgulanabilir olması 

nedeniyle sosyal medyadan arkadaş edinmeyi güvenli bulmadıklarını belirtmişlerdir. 

Robins, sosyal medya üzerinden oluşturulan kurgusallığı şöyle ifade etmektedir.: 

“Sanal alanın çekici olmasının nedeni aslında uzak, dokunulmaz ve kurgusal bir 

yer olmasıdır. Arzularımızın ve düşlerimizin içinde daha rahat edeceği alternatif bir 

dünya olarak görülmektedir. Bu boş alanda artık kendi başına buyruk gerçekliğin 
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hüsranlarına yer yoktur. Çünkü orada kendi irademizle biçimleri, kalıpları değiştirmek 

mümkündür. Bu arzunun temelinde gerçek dünyada tatmin olmadığın noktaları onarma, 

rötuşlama, rahatsızlıklardan kaçma, hayalini kurduğu dünyayı sunma, hoşa gitmeyen 

şeylerden uzaklaşma, seyirlik dünyanın içinde barınma gibi güdüler 

yatmaktadır.”(Robins,2013, s.38) 

 Sosyal medyanın insanlara bir kurgusallık sunma fırsatı vermesine de bağlı 

olarak, biriyle arkadaş olmanın güvenli bulunup bulunmaması konusu genç kadınların en 

çok farklılaştığı konulardandır. Görüşülen genç kadınlardan bazıları için sanal 

arkadaşlıkların, gündelik hayatlarında biriyle tanışmaktan farkı yokken bazı genç kadınlar 

için ise sosyal medya arkadaşlıkları güvenli bulunmamaktadır. Görüşmecilerden bazıları 

sosyal medyadan biriyle tanışmak, arkadaş olmak ya da evlenmeyi olağan görmediklerini, 

özellikle sahte hesapların var olması ve buna bağlı olarak sosyal medyanın farklı bir 

kurgusallık sunma fırsatı vermesi nedeniyle sosyal medyayı güvenli bulmadıklarını ifade 

etmektedirler: 

“Ben tanımadığım biriyle arkadaş olmam. Yani bir yerde tanımam lazım ancak 

öyle sosyal medyada takip ederim. Bana gerçekten mesaj atarlar ama neyi paylaşayım 

yani ne konuşayım? Bir de sahte hesaplar var yani.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

(…) çok güvensiz bence ya. Sosyal medya sonuçta yeni çıkan bir şey. Yani 

normalde bir aşk vardır, yani hissedersin, bir şeyler yaşarsın. Yani öyle âşık olmak 

vardır, bir de sosyal medya üzerinden çıkmak, konuşmak, evlenmek vardır. Ben tamamen 

karşıyım yani bu duruma. Mesela bizim yaşıtlarımızda bu durum çok olağan. Yani bir 

tane erkek arkadaşım olsun yeter ki kafasındalar. Çok saçma yani. Oradaki insan gerçek 

mi değil mi belli değil sonuçta.” (Nermin, 23 yaşında, muhasebeci) 

Genç kadınların bazıları ise sosyal medya üzerinden kurulan sanal 

arkadaşlıklarının gerçek bir kimlik göstergesi olmadığını, insanların oluşturdukları 

profillerle kendini nasıl göstermek istiyorlarsa öyle gösterebildiklerini ve bunun 

gerçeklikten uzak olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle sosyal medyada kurulan 

arkadaşlıkları güvenli bulmadıklarını anlatmaktadırlar: 
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“Bence uygun değil. Artık insanlar sosyal medya üzerinde ne göstermek istiyorsa 

onu gösteriyor. Belki yüz yüze geldiğinde bile bir şeyleri gizlerken, o klavye arkasında 

neleri gizler düşünemiyorum. Yani büyük konuşmayayım ama sosyal medyadan bir yola 

girmek güvenilir değil.”  (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Bu konu hassas bir konu yani baltayı taşa da vurabilirsin. İnsanlar kötü huyunu 

pek göstermez. Hiç kimse benim şu kötü huyum var demez. Bir insanı tanıdıkça huyları 

ortaya çıkıyor. Bu yüzden ben güvenli bulmuyorum, çok tehlikeli ve riskli. Yani elini taşın 

altına koymak gibi.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

“Hiç sıcak bakmıyorum. Sahte hesaplar oluyor yani biliyorum. Mesaj atıyorlar 

sonuçta o fotoğraftaki o mu değil mi belli değil. Güvenli değil o yüzden.” (Gülay, 18 

yaşında, üniversite öğrencisi) 

Sosyal medyada arkadaş olmak ya da eş bulmak konusunda genç kadınların bu 

konuya yaklaşımı yaşadıkları ya da bir başkasının deneyimlediği olumlu ya da olumsuz 

anlatılara bağlı olarak şekillenmektedir. Örneğin görüşmecilerden Emine, kuzeninin 

sosyal medyadan biriyle tanıştığını, burada başlayan arkadaşlığın aile onayı olmadan bir 

evliliğe dönüşmesinin pek de iyi sonuçlanmadığını anlatmaktadır. Bu nedenle Emine, 

sosyal medya üzerinden biriyle tanışmayı, arkadaş olmayı güvenli bulmadığını ifade 

etmektedir: 

“Bence güvenli değil. Hatta kaçan bir kuzenim var, sosyal medyadan tanışıp 

öyle evlendi. Biz eskiden bir radyoda adminlik yapıyorduk sosyal medyada, sürekli 

oradaydık. Grupta küfürlü konuşanları falan uyarıyorduk. İşte orada tanıştı kaçtığı 

kişiyle. Yani işin içine yalan girdi. Çocuk gelip istemedi falan. Biraz boş sevdalar yani. 

Şimdi mesela çocuğu işe zor gönderiyor, kendisi merdiven silmeye gidiyor.” (Emine, 23 

yaşında, muhasebeci) 

 Yaşanan farklı deneyimler ya da bir başkasının hayatı hakkında bilgi sahibi 

olmak sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurulmasının güvenli bulunup bulunmadığını 

belirlemektedir. Emine, kuzeninin mutlu olmayan evliliğinden bahsederken, Nermin ise 

kuzeninin sosyal medyada başlayan ve mutlu bir evlilikle sonuçlanan ilişkisini anlatmakta 
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ancak bir yandan da sosyal medyada biriyle arkadaş olmayı güvenli bulmadığını ifade 

etmektedir: 

“Bence güvenli değil ama sosyal medyada tanışıp evlenen birileri var, mutlular. 

Kuzenim öyle evlendi mesela mutlular yani. Ama ben genel olarak güvenli bulmuyorum. 

Çok fazla tercih edilmemesi gerekiyor bence. Biri seninle öyle konuşuyorsa bir başkasıyla 

da çok rahat konuşuyordur. Bu beni kıskandırır yani.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Turkle, sosyal medyada var olmanın motivasyonu, “ilişkilerimizde hissettiğimiz 

güvensizlikten ve mahremiyetimizle ilgili duyduğumuz kaygıdan dolayı hem ilişki 

içerisinde olmamızı sağlaması hem de ilişkilerden bizi koruması için teknolojiden medet 

umuyoruz” şeklinde ifade etmektedir. Turkle’nin bu anlatısı, sosyal medyada var olmanın 

bir yandan mahremiyetin ihlal edildiği anlamına gelirken bir yandan da çevrimiçi ve 

çevrimdışı alanların birbirine yakınlaştığının göstergesidir (Turkle’dan aktaran Bauman 

ve Lyon, 2016, s. 49). Bu anlatıya benzer şekilde görüşmecilerden Aysel, erkek 

arkadaşıyla köyde tanışmasına atıf yaparak sosyal medyada tanışmanın tek başına güvenli 

olmadığını belirtmiştir. Ayrıca görüşülen genç kadınlardan bazıları için sosyal medyada 

kurulan arkadaşlıklar mekân ve zaman sınırını ortadan kaldırmaktadır. Fakat Aysel, kendi 

deyimiyle “Bir İzmirli, Anadolu’dan biriyle yapamaz” diyerek o sınırı yeniden çizmekte 

ve çevrimiçi ilişkilerin ancak çevrimdışı ilişkilerle desteklenebileceğini ifade etmektedir: 

“Sadece sosyal medyada tanıdıysan zor bence. Onun bir de çevresini bileceksin. 

O yüzden diyorum ya ‘Bir İzmirli, Anadolu’dan biriyle yapamaz’ diye. Çünkü anlayışları 

farklı, yetiştirilmeleri farklı. O yüzden biraz vakit geçirmek gerekir.” (Aysel, 24 yaşında, 

muhasebeci) 

 Lise öğrencisi olan Fatma ise Aysel’in aksine sosyal medya ile gündelik 

hayatında deneyimlediği mekânlar arasında sınırı tamamen ortadan kaldırarak sosyal 

medyada biriyle tanışmanın, bir kafede biriyle yüz yüze görüşmekten farklı olmadığını 

anlatmakta ve sosyal medya üzerinden kurulan arkadaşlıkları güvenli bulduğunu ifade 

etmektedir: 

“Yani arkadaş olmakta bir sakınca yok bence. Mesela sen ona numaranı versen, 

o da sana numarasını veriyor ne olabilir en fazla yani. Evliliğe gelince ne olacağını 
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bilemeyiz ama sosyal medyada tanışırım sonra görüşmeye başlarım, olabilir tabii ki 

neden olmasın. Kötü bir şey değil sonuçta. Yani burada (kafede) tanışmışım, göz göze 

gelmişim, sonra o da benim peşimden gelmiş, ha sosyal medyada tanışmışım ne fark 

eder?” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Şeyda ve Merve ise sosyal medyanın arkadaşlık için bir başlangıç veya başka bir 

deyişle “vesile” noktası olduğunu ve zamanla sosyal medyada başlayan arkadaşlığın yüz 

yüze görüşmeyle desteklendiğinde evlilikle sonuçlanabileceğini ve bu konuda sosyal 

medyanın güvenli olduğunu açıklamaktadırlar: 

“Pat diye olmaz ama işte sosyal medyada tanışırsın, bir kafede çay içersin, işte 

sonra seversin olabilir. Yani gün geçtikçe zamanla olur, yani nasibindir olur.” (Şeyda, 

18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Şöyle mesela sosyal medya bir aracı olur, vesile olur yani. Evleneceğin kişiyi 

oradan bulursun falan ama sonradan aileler falan tanışır olabilir yani. Mesela ama hep 

konuşur görüşmez sonra evlenme kararı verilemez. Görmem gerekir. Yani fotoğrafını 

görür beğenir falan. Sonra kaderindir yani olabilir neden olmasın” (Merve, 15 yaşında, 

lise öğrencisi) 

Kent içerisinde hareketliği oldukça sınırlı olan ve ev-işarası gidip gelen ve bu 

mekânın dışında sosyalleşme alanı olmayan Asuman ise sosyal medyadan biriyle 

tanışmanın yalnızca yazışmayla pek uygun olmayacağını düşünmekte ve daha önceden 

bahsedilmiş olan Azar gibi görüntülü konuşmanın sağlandığı bir uygulamadan 

yararlanarak, yani bu sayede yüz yüze görüşme sağlayarak arkadaş olunabileceğinden 

bahsetmekte ve kendi yaşadığı arkadaşlık deneyimini şöyle ifade etmektedir: 

(…) Yani bir uygulama var orada yüz yüze konuşuyorsun. Facebook gibi işte 

arkadaşlık isteği yolluyor, kabul ediyorsun falan. Kamera falan açıyorsun. Oradan 

tanışılabilinir hani. Yani tabii bazen terbiyesiz kişiler de oluyor. Ben tanıdığım kişileri 

arıyorum yani daha önce konuştuğum kişileri. Mesela dün gece sabaha kadar konuştuk, 

yani öyle bana çok samimi geliyor. Yani hislerime güveniyorum, iyi çocuk olduğunu 

düşünüyorum. Bence oradan evlenilebilir yani.” (Asuman, 16 yaşında, tuhafiye çalışıyor) 
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Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurulmasının ve bu arkadaşlıkların sanal 

dünyada başlayıp gerçek hayatta devam ettirilmesinin güvenli bulunmaması 

nedenlerinden biri aslında sosyal ağların gerçek kişiliği gizlenebilme imkânı sunmasıdır. 

Zizek’in deyişiyle, “gerçek hayattaki toplumsal ilişkileri içinde sessiz ve mahcup biri olan 

bir adam sanal gerçeklikte öfkeli, saldırgan bir kişilik benimsendiğinde, böyle yaparak 

kendisinin bastırılmış yanını ‘gerçek kişiliğinin’ nin alenen açığa vurulmamış bir yönünü 

ifade ettiği –‘burada elektronik id’inin kanıtlandığı’- söylenebilir; gelgelelim aynı 

zamanda gerçek hayattaki zayıflığı ve korkaklığıyla hesaplaşmaktan kaçmak için daha 

saldırgan davranışlar hakkında fanteziler kuran zayıf bir özne olduğu da iddia edilebilir” 

(Zizek, 2011, s. 173). Yani sosyal medyada sunulan benlik ile gerçek hayattaki benlik 

arasında belirli farklar olabilir. Bu durumda sosyal medyanın güvenli bulunmasını 

engelleyen etkenlerden biridir. 

Görüşmecilerden Gülay da sosyal medya üzerinden kurulan arkadaşlıklarda 

bireylerin gerçek kimliklerini gizleyebileceğini ve buna bağlı olarak sanal arkadaşlıkları 

güvenli bulmayanlardandır. Çünkü Gülay’ın kendine ait sahte hesaplarının olması aslında 

var olan güvensizliği de üretmektedir. Bu nedenle Gülay sosyal medyayı ve sosyal medya 

üzerinden kurulacak arkadaşlıkları samimi bulmadığını ifade etmektedir: 

“Ben doğru bulmuyorum açıkçası çünkü benim bir sürü sahte hesabım var, 

mesela şimdi tıp okuyorum desem erkeklerin yaklaşımı farklı olacak. Bu yüzden sosyal 

medya üzerinden bir ilişki olmaz. Sosyal medya üzerinden ancak desteklenir o ilişki, yani 

mesela evlenirsin birlikte bir fotoğrafını atarsın işte bu bir destektir evlilik için.” (Gülay, 

18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Sonuç olarak yapılan görüşmeler de göstermektedir ki genç kadınlar mekânı 

genişleterek sosyal medyayı da gündelik hayatlarına dahil etmekte ve kendi öznelliklerini 

bu mekânlar üzerinden kurgulamaktadırlar. Sosyal medyada var olan sahte hesaplar ise 

genç kadınların sosyal medyayı güvenli bulmamalarına ve arkadaş edinirken belirli 

çekinceler yaşamalarına neden olmaktadır. Ancak görüşülen genç kadınlardan bazıları 

için sosyal medyada biriyle tanışmanın gündelik hayatlarında vakit geçirdikleri bir 

mekânda biriyle tanışmaktan farkı yoktur. Ve görüşülen bazı genç kadınlar için sosyal 
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medya üzerinden başlayan arkadaşlıklar tıpkı Hatice’nin dediği gibi ‘sanalda tanışıp, 

reale geçerek’ devam etmektedir. 

7.3. SAHTE HESAPLAR; STALKLAMAK, ESKİ SEVGİLİYİ TAKİP 

ETMEK 

Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu adlı kitabında Goffman, insanların 

birbirleriyle olan iletişimini, davranışlarını bir tiyatro oyununa benzeterek yani tiyatro 

meteforunu kullanarak anlatmaktadır. Bireyler, gündelik hayatlarında bir tiyatro oyunu 

sergileyen aktörler gibi farklı maskeler33 takarak farklı roller sergilemektedir. Goffman’a 

göre, birey rol yapmayı becerebilirse yani rolün hakkını verebilirse var olan maske 

bireyin kendi benliğine dönüşür (Goffman, 2014, s. 31). Bazen insanın kendi benliğini 

unutup olmak istediği kişinin maskesini taktığında aslında kendi olmanın, kendiyle 

yaşamanın bütün sorumluluğundan kurtulmuş olur. Böylece takmış olduğu maskeyle 

bireyler, gerçek hayatta cüret edemeyeceği bir benliği sunma fırsatı yakalar (Zizek, 2011, 

s. 173). Maskeler sayesinde birey kendi benliğinden uzaklaşır ve yeni bir benlik sunumu 

içerisine girer. Tiyatro sahnesindeki oyuncu ya da gündelik hayattaki bireyler, taktıkları 

maskelerle sergilediği bu rolün gerçekliğini ancakkusursuz performanslarıyla sağlar. 

Yani bir rolün ne kadar başarılı sergilendiğini belirleyen etken, sahne önündeki tiyatro 

oyuncusunun ne kadar inandırıcı olduğu ve sergilediği rolü ne kadar benimsediğidir. 

Goffman, bu gerçekliği gündelik hayat içerisinden verdiği farklı örneklerle şöyle 

açıklamaktadır: 

“Eğer bir fabrika işçisi gün boyu sıkı çalıştığı görüntüsü çizmek istiyorsa, o 

zaman bir günlük işi bir günlük çaba göstermeden yapmasını sağlayan dümeni 

gizleyebileceği güvenli bir yere ihtiyacı olacaktır. Ölünün yakınlarına ölünün aslında 

derin ve huzurlu bir uykuda olduğu izlenimi verilecekse, o zaman cenaze levazımatçısının 

cenaze sahiplerine cesedin son performansı için kanının boşaltıldığı, içinin doldurulduğu 

ve boyandığı odadan uzak tutması gerekecektir. Bir akıl hastanesinin personeli hastaları 

ziyarete gelenlerde hastaneyle ilgili iyi bir izlenim bırakmak istiyorsa, koğuşlara, 

                                                                 
33 “Kişi (person) sözcüğünün ilk anlamının “maske” olması büyük olasılıkla basit bir tarihsel rastlantı değildir. Daha 

ziyade herkesin her zaman ve her yerde, az çok farkında olarak belli bir rolü oynadığı gerçeğinin kabulüdür bu…. Biz 

birbirimizi bu roller içinde tanırız; bu rollerde kendimizi tanırız” (Robert Ezra Park 1950, s. 249’dan aktaran Goffman, 

2014, s. 31) 
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özellikle de kronik hastaların yattığı koğuşlara ziyaretçi girişinin yasaklanması, 

yabancıların sadece şık mobilyalar bulundurmanın daha pratik olduğu özel ziyaret 

odalarına kabul edilmesi ve mevcut tüm hastalıkların iyi giyinmiş, temiz bakımlı ve 

görece iyi huylu olmasını sağlamak önemlidir. Benzer şekilde, hizmet sektöründe çoğu 

işte, müşteriden servise getirilen nesneyi bırakması ve işi yapacak kişinin yalnız başına 

çalışabilmesi için gitmesi istenir. Müşteri otomobili-veya saati, pantolonu, radyosu-için 

döndüğünde bıraktığı şey kendisine düzgün çalışır şekilde sunulur ancak bu sunum şekli 

yapılması gereken iş miktarını ve türünü, sorunun giderilme aşamasında yapılan 

hataların sayısını ve bunun gibi müşterinin kendisinden istenen ücretin mantıklı olup 

olmadığına karar verebilmek için bilinmesi gereken detayları gizler.” (Goffman, 2014, s. 

113-114) 

Goffman’ın alıntısında da görüldüğü gibi gündelik hayatta bireyler tıpkı bir tiyatro 

sahnesinde rol sergilen oyuncu gibi performans sergilemektedir. Sergilenen performansın 

inandırıcı olması için ise karşı tarafa sahte olanın gerçek gibi sunulması gerekir. Yani 

oyuncu ya da gündelik hayattaki bireyler çeşitli maskeler takarak rollerinin 

inandırıcılığını artırmaları gerekir. Yoksa sergilenen performans; tutarsız, inandırıcı 

olmayan ve istemeyen bir benlik algısına yol açar. 

Çalışmanın bu bölümünde, derinlemesine mülakat yapılan genç kadınların; sahte 

hesap açmalarındaki motivasyonun ne olduğu, bu hesapları hangi amaçla kullandıkları, 

sahte hesaplarda inandırıcı olmak için nasıl bir rol sergiledikleri ilk basımını 1959 yılında 

yapmış olan Goffman’ın “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı kitabında oluşturduğu 

kuramsal yaklaşımla birlikte okunmaya çalışılacaktır. Genç kadınların sahte hesaplar 

üzerinden kendi benliklerini nasıl kurguladıkları, bunu nasıl bir gerçeklikle sundukları, 

oluşturdukları sahte hesaplar ve buna bağlı olarak sosyal medya aracılığıyla gerçekçi 

olmak için nasıl bir performans sergiledikleri sorusu çalışmanın bu kısmının çıkış 

noktasıdır. 

Goffman’a göre, insanlar bir ortama yeni birisi girdiğinde o kişinin hakkında 

bilgi edinme, kendisini nasıl gördüğünü, güvenilir olup olmadığını araştırma çabası içine 

girer. Aslında bu çaba yani merakın nedeni insanların karşısındaki kişiye nasıl 

davranacaklarını belirlemeleri için ön bilginin edinilmesi amaçlıdır. Edinilen bu ön bilgi 
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sayesinde bireylerin bir başkasına karşı belli bir niteliğe sahipmiş gibi hareket etmeleri 

kolaylaşır ve bu bilgi sayesinde arzuladıkları, düşledikleri bir benliği sunma fırsatı 

yakalarlar(Goffman, 2014, s. 16). Goffman’ın kamusal alanda bireylerin davranışları 

açıklamak için kullandığı bu tanımlama, genç kadınların çokça vakit geçirdikleri sosyal 

ağlardaki hesaplarını kullanma motivasyonunun temelini oluşturur. Başka bir deyişle 

tanınan ya da tanımayan bir başkasının gündelik hayatında neler yaptığı, sosyalleşmek 

için hangi mekânları tercih ettiği, kimlerle vakit geçirdiğinin merak edilmesi nedeniyle 

sahte hesaplar açılmakta ve burada tiyatro sahnesinde rol sergileyen bir oyuncu edasıyla 

gerçek kimlik ifşa edilmeksizin paylaşım yapılmakta ve bu hesaplar kullanılmaktadır. 

Örneğin üniversite öğrencisi olan on sekiz yaşındaki Gülay, birden çok sahte hesabının 

olduğunu ve burada özellikle sevmediği kız arkadaşlarının gündelik yaşantılarını 

yakından takip ettiğini, kendi deyimiyle bu kişileri “sinsirella” olarak nitelendirdiğini 

anlatmaktadır: 

“Her kızın bir stalk hesabı olacak, tabii ki var. Hangi isimle açılmış istersin? 

Araba markası, saatçi ve birçoğu… Stalk hesabımdan genelde hiç sevmediğim, sinsirella 

dediğim kızların ne yaptıklarını takip ediyorum. Zaten stalk hesaplarımı arkadaşlarım da 

kullanıyor ve genelde eski sevgililerini takip etmek için kullanırlar. Yani işte eski sevgilim 

yeni sevgilisiyle ne yapıyor diye bakılır. Ben genelde ama o hesapları sinsirella dediğim 

kızlar için kullanıyorum. Mesela bir kız vardı, çok sinir olduğum, aşırı yani. Baktım işte 

geçenlerde okul bitince düğün yapmış, on sekizinde evlenmiş yani. Ne acelesi varsa artık. 

Bir de sekizinci sınıfta tanıdığım bir kız vardı. Kız yaşını iki yaş büyüttü, evlendi, şu an 

iki buçuk yaşında çocuğu var. Dedim yani zorun ne senin. Bunun dışında ünlüleri 

stalklıyorum. Mesela Şeyma Şubaşı’nın hikayelerini dizi izler gibi izliyorum. Hiç 

sıkılmadan izliyorum. Onun dışında Youtube’dan izlediğim gibi ilginç videolar 

bakıyorum. Yani sahte hesapta bunları yapmak daha kolay oluyor.” (Gülay, 18 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Gülay tıpkı bir tiyatro oyuncusunun rolünü sergilerken rolün hakkını vermek için 

belirli maskeler taktığı gibi o da araba, saat markası gibi farklı hesaplar açmış ve burada 

sanki bu hesaplar belirli markalara aitmiş gibi paylaşımlar yaparak bir performans 

sergilemiştir. Gülay sahte hesaplarında internetten bulduğu fotoğrafları yüklemiş ve bu 
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hesaplardan birini sanki saat satan bir markaya aitmiş gibi kurgulamıştır. Bu nedenle 

Gülay’ın sahte hesabını bilmeyen diğer insanlar bu markaya ait saatlerin ne kadar 

olduğunu, kaç gün sonra teslim edilebileceği gibi soruları sormaktadırlar. Gülay ise bu 

markaya ait olan saatlerin tükendiğini, sipariş alamadıklarını belirtmektedir.  

Sosyal medyada açılan sahte hesaplar sayesinde bireyler kendi kimliklerini açığa 

çıkarmadan, gizli kalarak yani taraflarından birinin doğrudan bilinmeyerek bir anonimlik 

hali oluşturulmasını mümkün kılar. Kurgulanan bu anonimlik haliyle bireyler kendilerine 

güvenli bir mekân sağlar ve gerçek dünyada gündelik yaşamda yapamadıkları, ifade 

edemedikleri, açığa vurmaktan çekindikleri her türlü durum ve davranışta bulunabilme 

imkanına sahip olurlar (Timisi, 2005, s. 96-97). Böylece sahte hesaplarla oluşturulan 

anonimlik hali baskı altında tutulan ‘doğru kimliklerin’ rahatlıkla ortaya çıkabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Bireyler, aslında arzuladıkları ancak yüz yüze bir ilişki 

gerçekleşme imkânı bulunmaması durumunda oluşturulan anonimlik hali ile bu durumun 

gerçekleşmesini sağlamaktadır (Toprak ve diğerleri, 2014, s. 105). Yani kişiler tam olarak 

bilindikleri ortamlarda var olan ve kendilerinden uymaları beklenen toplumsal kurallara 

göre hareket ederler. Ancak anonimlik halinde yani gerçek kimliğin bilinmediği 

ortamlarda toplumsal kuralları dikkate almayarak gerçek benliklerinin dışında farklı bir 

benlik sunumu içerisinde olurlar. Bu anonimlik halini oluştururken bireylerin bir tiyaro 

oyuncusunun rolünü sergilediği gibi bir performans sergilemesi gerekmektedir. Başka bir 

deyişle bir oyuncu sahnede bir rol sergilerken seyircilerin onu ciddiye almalarını ve 

görünür her şeyin görünen gibi olduğunu seyirciye ve her şeyden önce kendine 

kanıtlaması gerekir. Bunun için de karşı tarafa yansıtılmaya çalışılan gerçekliğe önce 

kendisi inanmalıdır (Goffman, 2014, s. 29).  

Gündelik hayatlarında mekânsal hareketliliği ailelerinin kontrolünde olan genç 

kadınlar, sahte hesaplar sayesinde arzuladıkları kişiye dönüşürler ve bu sahte hesaplar 

üzerinden arkadaşlıklar kurarlar. Bir yanıyla da sahte hesaplar genç kadınların sosyal 

medyada görünmez olmalarını, ailelerinin kontrol alanlarının dışına çıkmalarını 

sağlamaktadır. Özellikle mekânsal hareketliliği ailelerinin kontrolünde olan, ev-okul 

arası gidip gelen ve bunun dışında bir sosyalleşme mekânı olmayan ve lisede eğitim alan 

genç kadınlar, kendi odalarında ailelerinin olmadığı bir zamanda, genellikle herkesin 
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uyku saati sonrası, sahip oldukları cep telefonları veya tabletler aracılığıyla yeni 

arkadaşlıklar kurarlar. Lise öğrencisi olan Kübra, vaktinin büyük bir kısmını tabletinde 

geçirmektedir. Ancak babası zamanla bu durumdan rahatsız olmuş ve Kübra’yı konuda 

defalarca uyarmıştır. Fakat bir süre sonra tahammül edilemez bir hal alan bu durum 

karşısında Kübra yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalmıştır. Kübra, her ne kadar sabah 

saatlerinde okula gidecek olsa da gece geç saatlerde, aile bireyleri uyuduktan sonra 

tabletinde vakit geçirmeye başlamıştır. Farklı uygulamalarda vakit geçiren Kübra, bir 

uygulama sayesinde biriyle kamera aracılığıyla görüşmüş ve tanışmıştır. Bu kişi 

Kübra’ya onu beğendiğini ve zamanla onu sevdiğini söylemiş ancak aynı kişi kısa süre 

sonra kuzeniyle de görüşmüş ve onu da beğendiğini söylemiştir. Bir süre sonra bu 

durumdan haberdar olan Kübra sahte hesaplar açarak kendi deyimiyle bu kişiyi 

“kandırmaya” çalışmıştır. Kübra sergilediği bu rolün gerçekliğini artırmak için ise sahte 

hesaplarının tanıdıkları tarafından takip edilmesini engelleyerek öncelikle bu hesabın 

başkasına ait olduğu izlenimine kendisini, sonrada karşısındakileri ikna edecek bir 

performans sergilemiştir. 

Goffman’a atıf yapılarak denilebilir ki nasıl tiyatro oyununda performans sahne 

önünde maskelerin takılmasıyla sergileniyorsa oluşturulan sahte hesaplarıyla da 

inandırıcılığın artırılması için belirli davranışların sergilenmesi ya da sahte hesaptaki 

takipçilerin kimler olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Goffman’a göre 

performansları sona eren oyuncular, seyircilerin onları görmediği sahne arkasına geçerler. 

Burada oyuncular kendi aralarında bir yakınlık kurarlar. Ancak bu yakınlık hali 

seyircilerinin olmadığı sahne arkasında gerçekleşir. Sahne önünde oyuncuların böylesi 

bir yakınlık sergilemeleri performansın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini engelleyebilir 

(Goffman, 2014, s. 126). Bu nedenle Kübra’nın sahte hesabını kuzeninin takip etmiyor 

olması ve bu konuşmayı sahte hesap açmadan önce yapmaları aslında Goffman’ın da 

bahsetmiş olduğu gibi sahne arkasındaki konuşmaların, sahne önünde yer almadığının ve 

böylece gerçekleşecek performansın başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. 

Sahte hesap açarken seçilen profil fotoğrafı aslında genç kadınların 

vitrinlerinde34 kendilerine kurgusal bir benlik sunmalarını sağlamaktadır. Toprak ve 

                                                                 
34 “Kişisel vitrinin parçaları arasında şunları sayabiliriz: cinsiyet, yaş ve ırksal özellikler; boy ve görünüş, duruş şekli; 

konuşma kalıpları, yüz ifadeleri; vücut ifadeleri vb.” (Goffman, 2014, s. 35)  
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diğerlerinin de belirttiği gibi sanal dünyada oluşturulan hesaplar için seçilen takma 

isimler, profil fotoğrafları aslında gerçek kimlikle ilgili kimi ipuçları verirken bir yandan 

da gerçek yaşamlarına işaret etmeksizin, onunla ilişkilendirilmeksizin farklı kimlikler 

edinmeleri şeklinde sürdükleri ikinci bir yaşam olarak gerçekleşir (Toprak ve diğerleri, 

2014, s. 157). Böylece bireyler sahte hesapları sayesinde sosyo-ekonomik olarak ait 

olmadıkları bir sınıfa aitmiş gibi bir kurgu içerisine girerler ve gerçek yaşamlarında var 

olan aileden veya toplumsal kurallardan kaynaklanan sınırları aşmayı başarabilirler. 

Kübra sahte hesabının profil fotoğrafını seçerken yani sanal dünyada 

oluşturduğu vitrini için aslında hep olmak istediği, hayal ettiği bir kişinin fotoğrafını 

seçmiştir. Bu sahte hesabında kullanmak için birçok fotoğrafı incelemiş ve kendine siyah 

saçlı, gösterişli bir makyajı olan, tırnaklarındaki pembe ojeleri, Starbucks kahve bardağı 

ile poz veren bir kadının fotoğrafını profil fotoğrafı olarak seçmiştir. Aslında Kübra’nın 

beline kadar uzanan siyah saçları, profil fotoğrafı olarak seçilen kadının fiziksel 

özellikleriyle kendisini bütünleştirdiği ve gerçek olan tek benzerliktir. On beş yaşında bir 

lise öğrencisi olan Kübra’nın böyle bir profil fotoğrafı seçmesindeki en önemli neden, 

annesinin onun makyaj yapmasına izin vermemesi ve bu nedenle makyaj yapanlara karşı 

büyük bir hayranlık beslemesidir. Bu nedenle sahte hesabı için profil fotoğrafı seçerken 

olmak istediği, arzuladığı, düşlediği dış görünüşe sahip birinin fotoğrafını 

kullanmaktadır. Kübra’nın profil fotoğrafı olarak seçtiği fotoğraftaki kadının Starbucks 

bardağıyla poz vermesi de Kübra’nın bir yandan sınıfsal aidiyetinin dışına çıkmak 

istemesinin, ait olduğu sınıfta olmaktan memnun olmadığının göstergesidir. Ayrıca 

mobilitesi oldukça az olan lise öğrencisi Kübra, mahalle içinde ve kentte akrabalarıyla 

karşılaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ve bu nedenle sosyal medyada sahte 

hesaplar açarak kendine bir dünya kurduğunu ancak ailesinin telefon almaması nedeniyle 

bu dünyayı tabletiyle oluşturduğunu ifade etmektedir:  

“Bir sürü sahte hesabım var. Mesela şimdi kuzenlerime diyorum, beni takip 

etmeyin anlaşılmasın kim olduğum. Konuştuğum bir çocuk var, işte onu kandırıyorum. 

Hiç pişman değilim yani. Şu an mesela Ankara’da oturuyorum dedim. İnternetten 

bulduğum bir kızın fotoğraflarını falan attım o da inandı işte. Seni istemeye geleceğiz 

Ankara’ya falan dedi. Yani Google’a ben mesela “girl tumblr” yazıyorum. İşte orada 
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çıkan bir kızın fotoğraflarını atıyorum. Onlar da inanıyor. Bayağı inceledim, sonra işte o 

kızın fotoğraflarını seçtim. Kız bilse mesela fotoğraflarını kullandığımı beni mahkemeye 

verir herhalde.” (Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Kübra, çalışmanın yapıldığı Kağıthane’de alt-orta sınıf bir mahallede 

yaşamaktadır ve hayatı boyunca İstanbul’da Anadolu Yakası’na geçmemiştir. Mekânsal 

hareketliliği bu kadar kısıtlı olan Kübra, sahte hesabında Ankara’da yaşadığını 

söylemektedir. Kübra, sahte hesabında inandırıcı olmak için Ankara’da yaşayan 

insanların profillerini, hangi mekânlarda sosyalleştiklerini incelemiş ve daha önce hiç 

gitmediği, görmediği mekânlarda vakit geçiriyormuş gibi bir stratejiyle sahte hesabını 

kullanmaktadır. 

Sahte bir vitrin sunulduğunda ya da sunulan gerçek bir vitrini bir başkası 

gizlediğinde, aldattığında ve sahtekarlık yaptığını izleyiciler gördüğünde kurgu ile 

gerçeklik arasında bir uyuşmazlık olduğunu düşünebilir. Ayrıca tiyatro oyuncusu bir 

performans sergilediğinde oluşturulan izlenimin doğru mu yoksa sahte mi olduğunu 

sorgulandığında aslında oyuncunun söz konusu performansı sergilemeye yetkisinin olup 

olmadığı merak edilir (Goffman, 2014, s. 66). Yani sergilenen bir rolün gerçekliğinin yanı 

sıra o rolü sergileyen oyuncunun böyle bir yetkisinin olup olmadığı sorusu izleyicinin 

aklına gelebilir ve böylesi bir durum inandırıcı performans sergilenmesini engelleyebilir. 

Böylece gerçek bir oyuncuyla sahte bir oyuncunun performansları her ne kadar birbirine 

benzese de izleyici gerçek performans ile sahte performans arasında farklar bulmaya 

başlar. Ve yaşanan tüm olaylar sergilenen performansın inandırıcılığına zarar verebilir. 

Görüşme yapılan genç kadınlardan Tülay’ın kendine ait bir sahte hesabı vardır. 

Bu sahte hesaptan diğer genç kadınlar gibi eski sevgilisini takip etmek ya da tanıdığı veya 

tanımadığı biri hakkında bilgi edinmek için zaman geçirmektedir. Ancak açılan her sahte 

hesapla yeniden üretilen güvensizlik ortamı Tülay’ın adına bir başkasının sahte hesap 

açmasıyla devam etmektedir. Kübra’nın da daha önceden bahsetmiş olduğu gibi özellikle 

sosyal medyada bir başkasının fotoğrafını kullanarak sahte hesaplar açıldığını 

görmekteyiz. Aynı şekilde Tülay da bir başkasının adını ve fotoğrafını kullanarak sahte 

hesap açmış ve burada bir benlik sunmuştur. Ancak eski erkek arkadaşının neler yaptığını, 

kimlerle vakit geçirdiğini, nerelerde sosyalleştiğini takip etmek için açtığı bu sahte hesaba 
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karşılık daha önceden tanıdığı bir başkası da Tülay’ın adına ve onun fotoğraflarını 

kullanarak bir sahte hesap açmıştır. Goffman’a atıf yapılarak denilebilir ki iletişim 

kurulan birinin gerçek oyuncu olmadığını yani bir sahtekâr olduğunu öğrendiğimizde 

oynadığı rolü oynamaya hakkı olmadığını ve ilgili statüye sahip olma iddiasının geçerli 

olmadığını anlamış oluruz (Goffman, 2014, s. 66). Yani sahte bir oyuncu sergilediği rolün 

gerçek olmadığı anlaşılmasıyla birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı performansın başarılı 

bir şekilde sunulması imkansızlaşır. Buna da bağlı olarak Tülay’ın kendi adına açılan 

sahte hesabı fark etmesiyle bu hesabın kapatılması için elinden geleni yapmıştır: 

“Sahte hesaplarım var. Eski sevgilileri ya da sevmediklerini takip etmek için iyi 

oluyor. Açıyorsun bir tane sahte hesap takip ediyorsun. Mesela bir şey olsa kendi 

hesabından bakmıyorsun ama sahte hesaptan bakıyorsun. Onlar çok uyanık işler. 

Instagram’dan yapıyorum ama daha çok. Mesela başkası adına sahte hesap açıyorum 

ama başkaları da benim adıma sahte hesap açıyor. Geçende benim fotoğrafımı 

kullanarak bir hesap açmışlar, sanırım yüz vermediğim bir erkek yapmış bunu. Daha 

geçende kapattırdım. Bir de iki bin kişi takip ediyor o hesabı, yani beni bile o kadar kişi 

takip etmiyor. Hatta millet bana mesaj atıyor, hanginiz gerçeksiniz falan diye. Yani benim 

bile sahte hesabımı yapmışlar. Bende diyorum valla ben gerçeğim, o kadar hikaye 

atıyorum diyorum. O kadar da olmaz yani.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Genç kadınların için sahte hesaplar aile kontrolünün dışına çıkmalarının bir 

yoludur. Kendi isimleriyle sosyal medyada yer almaları, aileleri ya da akrabaları 

tarafından gözetlenmelerine ve sınırlanmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle sahte 

hesap açmanın motivasyonlarından birisi gündelik hayatlarında var olan sınırları aşmak 

için geliştirilen bir strateji olarak ortaya çıkmasıdır. Bunun dışında genç kadınların sahte 

hesap açmalarının diğer nedeni eski sevgiliyi takip etmek ve stalklamaktır35. Elbette sahte 

hesabı olan kullanıcıların farklı kullanım pratikleri vardır. Ancak eski sevgiliyi takip 

etmek, stalklamak gibi amaçlar ortaklaşan kullanım pratiğinin motivasyonunu oluşturur. 

Yani daha önceden Gülay’ın da belirtiği gibi “eski sevgilim yeni sevgilisiyle ne yapıyor?” 

                                                                 
35 “Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, 

paylaşımlarını incelemesi anlamını barındırıyor.” Cumhuriyet Gazetesi, 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teknoloji/554962/Sosyal_Medyanin_Yeni_Terimi__Stalklamak_Nedir_.html, 

2018  

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teknoloji/554962/Sosyal_Medyanin_Yeni_Terimi__Stalklamak_Nedir_.html
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sorusu sahte hesap açmanın, anonim olma halinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca sahte 

hesap kullanımı genellikle arkadaşların ortak açtığı ve şifrelerin karşılıklı bilindiği ortak 

yönetimde gerçekleşmektedir: 

 “Bir tane sahte hesabım var, stalklamak için açtım. Bir de bir arkadaşım sevdiği 

çocukları takip etmek için kullanıyor benim hesabımı. O da şifreyi biliyor. İşte sevdiği 

çocuğu takip ediyor, oradan daha rahat oluyor.” (Sümeyye, 18 yaşında, üniversite 

öğrencisi) 

“Sahte bir Instagram hesabım var. İşte arkadaşlarım da kullanıyor bu hesabı. 

Yani sahte derken kendi resmimi paylaşmıyorum. İşte bir tane bitki resmi var. Belirli 

sayfaları takip ediyorum ya da merak ettiğim kişilere bakıyorum.” (Nermin, 23 yaşında, 

öğretmen) 

 “İki tane sahte hesabım var. Yani ilk hesabımı kaybettim sonra başka bir hesap 

açtım. İşte açtım ilk böyle fotoğrafta koymadım böyle işletme konusunda çok yararlı 

oluyor. İşte arkadaşlarım da biliyor bu hesabı birlikte kullanıyoruz. Yani kızlarla arkadaş 

oluyorum daha çok ama erkekleri de takip etmek kolay oluyor.” (Asuman, 16 yaşında, 

tuhafiyede çalışıyor) 

Görüşmecilerden Fatma ise sosyal medyada olan hesaplarını diğer görüşmecilerle 

ortaklaşan gözetleme aracı olarak kullanırken bir yandan da diğerlerinin tercih ettiği gibi 

görünmez olmak yerine karşı tarafa bir mesaj vermeyi hedef edindiğini ifade etmektedir: 

“Sahte hesaplarım var mesela Instagram’ı daha çok birilerine gönderme 

yapmak için kullanıyorum. Mesela ergenlerde fotoğraf paylaşıp altına yorum yazma diye 

bir şey var. WhatsApp’ta, hakkımda kısmı var ama oraya yazıyorsun görür mü görmez 

mi? Mesela Instagram’dan stalklıyoruz ne yapmış falan diye işte o yüzden kullanıyorum. 

Bir de mesela acayip komik şeyler oluyor, Kerimcan Durmaz’ı takip ediyorum mesela. 

Bu yüzden de kullanıyorum sosyal medyayı. Sahte hesabımdan giriyorum mesela 

bakıyorum yani bakmak istediklerime daha rahat oluyor.” (Fatma, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 
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Sahne önünde oyuncunun sergilediği bir tiyatro performansı ne kadar kusursuz 

sunulmaya çalışılsa da bazı anlarda belirli aksaklıklar yaşanabilir. Seyirciler izledikleri 

performansların gerçekliğinden kuşkulanabilir ve önemsiz gibi görünen tüm ayrıntılardan 

gösterinin sahte olduğunu düşünebilirler. Her ne kadar bütünde gerçeklik algısı oluşsa da 

aslında küçük parçalarda varolan hatalar seyircinin dikkatini çekebilir ve sergilenen 

performansa inançları zayıflayabilir. Yani “tek bir yanlış notanın bütün bir performansın 

ahengini” bozabileceği gerçeği gibi küçük hatalar da tiyatro performansının bütününe 

zarar verebilir. Böylece izleyici gerçekliği sorgulamaya başlar. Bu nedenle oyuncunun 

oldukça dikkatli olması ve performansını kendisinden beklenen şekilde sunması 

gerekmektedir (Goffman, 2014, s. 59-60). Genç kadınların da sahte hesap açarken ve 

kullanırken yapacakları her türlü hata, sergiledikleri performansın gerçekliğine gölge 

düşürecektir. Bu nedenle sahte hesap açarken takipçi sayısı, paylaşılan fotoğraflar, 

yapılan yorumlar ve beğenilen fotoğrafların dikkatle seçilmesi gerekmektedir. Eğer 

herhangi bir yanlış yapılırsa sahte hesabın ve buna bağlı olarak gerçek kişiliğin ifşa 

edilmesine neden olabilir.  

Görüşülen genç kadınlardan Merve diğer görüşmeciler gibi sahte hesabının 

olduğunu ve bu sahte hesabı arkadaşlarıyla ortak kullandığını belirtmiştir. Ayrıca sahte 

hesabıyla bir arkadaşı eski sevgilisini kandırmaya ve sahte hesabın gerçek bir kişiye 

aitmiş gibi göstererek bir buluşma planıyla sanal dünyada kurguladıkları arkadaşlığı 

gündelik hayatındaki mekânda yani bir kafede devam ettirmeye çalışmışlardır. Ancak 

Goffman’ın da bahsettiği gibi performans sırasında yapılan küçük hatalar seyircilerin 

kuşkulanmalarına ve tüm gösterinin sahte olduğu sonucunu çıkarmalarına neden olabilir. 

Merve ve arkadaşı sahte hesapları üzerinden sergiledikleri performansı yaptıkları küçük 

hatalar nedeniyle kusursuz bir sunum gerçekleşememiştir ve arkadaşları buluşmaya 

gelmediği gibi hesabın sahte olduğunu anlayarak hesabın kapatılması için elinden geleni 

yapmıştır. Ayrıca Merve bu sahte hesabında yanlışlıkla kendine ait fotoğrafları paylaşmış, 

kendi kimliğini ifşa etmiş, ancak paylaştığı fotoğrafı takip ettiği kişinin görmemesi 

nedeniyle küçük hatalar yapmış olsa da fotoğrafı kısa sürede silerek burada kusursuz bir 

performans sergilemeyi başarmıştır: 
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“Hem sınıf arkadaşlarımla hem de yakın birkaç arkadaşımla olsun ayrı sahte 

hesaplarımız var ve hepsini kullanıyorum. Genellikle stalklamak için kullanıyoruz tabii 

ki de. Eski sevgililerini, hoşlandığı çocukları, gıcık olduğumuz kızları olsun hepsini takip 

ediyoruz, yazıyoruz. Hatta geçenlerde arkadaşım eski sevgilisine yazmıştı, biraz 

inandırmıştık gerçek olduğumuza fotoğraflar olsun, takipçi sayısı olsun, işte buluşma yeri 

falan ayarlamışlardı en son dedi gelemiyorum falan, sonrada anlamıştı sahte olduğunu 

hesabın, engel atmıştı. Bir keresinde de yakın bir arkadaşımla ortak kullandığımız bir 

sahte hesabımız vardı, yanlışlıkla kendi hesabıma diye oraya atmıştım fotoğrafımı, biran 

dedim niye beğeni gelmiyor beğenenler de tanıdık değil falan fark edince tabii sildim 

hemen, rezillikti ya, Allah’tan görmedi tanıdık olanlar, rahat oluyor ya, istediğini 

yazıyorsun, bir de karşıdaki sinir oluyor falan eğleniyoruz bayağı. Bir de çok rahat 

stalklanıyor, yanlışlıkla beğensen bile bir sıkıntı olmuyor.” (Merve, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 

Görüldüğü üzere Merve de görüşülen diğer genç kadınlar gibi sahte hesap 

kullanarak farklı bir benlik sunmuş ve bu benliği sunarken inandırıcı olmak için belirli 

davranışlar sergilemiştir. Her ne kadar farklı bir benlik sunumu içerisinde olsa da yaptığı 

küçük hatalar kendi gerçek kimliğini ifşa etmesine neden olmamış ve sahte hesabı 

üzerinden sergilediği rolü başarılı bir performansa dönüşmüştür. 

Goffman’ın anlatısına geri dönecek olursak bir yabancı ya da tiyatro oyunundaki 

bir izleyici sahne arkasına yani oyuncuların sahnedeki oyunda sergiledikleri rollerinin 

dışında kendi oldukları bir ortama yanlışlıkla geçtiğinde orada bulunanlar içeri giren 

kişiye karşı sürdürmek zorunda oldukları izlenimle gayet uyumsuz bir durum içerisinde 

görülebilirler. Yani burada söz konusu olan bir “davetsiz misafirlik” durumudur 

(Goffman, 2014, s. 197).  Goffman’ın gündelik hayatı bir tiyatro oyununa benzeterek 

anlattığı bu durum aslında bireylerin bazı gerçekleri gizlemek istemesi nedeniyle kendi 

aralarında gizli bir sözleşme yapmalarına neden olur. Örneğin görüşülen kadınlardan 

Gülay, Hindistanlı ünlü film yıldızı Amir Khan Türkiye’ye geldiğinde ailesinden gizli bir 

şekilde onu görmeye havaalanına gitmiş ve havaalanında sınıfsal aidiyetinin dışına 

çıkarak bir rol sergilemiştir. Gülay, Amir Khan ile oluşturmaya çalıştığı karşılaşma için 

ise sahte hesabından uzun süre stalk yapmıştır: 
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(…) İşte Kanyon’a gelecek diye haber verdiler. Ben saat birde ordaydım, yedide 

geldi. Orada bir güvenlik görevlisi vardı, işte dedim abi halen gelmedi benim eve gitmem 

gerekiyor, annemler arıyor, onlardan gizli geldim dedim. Adam da bana kartını verdi işte 

Amir Khan’ın burada menajerliğini yapıyormuş. Amir Khan geldi sonra işte gördüm ama 

beş saniye falan sürdü, gördüm girdi içeri. Sonra işte Ankara’ya gidecek dediler bende 

internetten araştırdım. On ikide Ankara’ya gidecek tek uçak Atatürk Havalimanı’ndan 

kalkıyor yani Sabiha Gökçen’de yok. Stalka bak sen yani. Sonra dedim bu kesin cipten 

geçer, yani fakirlerin geçtiği yerden geçecek değil. Ben de nasıl şık giyindim böyle. Dedim 

cipi salonunuz nerede falan işte böyle tiki gibi yürüyorum falan. Arkadaşımın telefonu 

İphone6 işte onu tutuyorum elimde. Ondan sonra arkadaşımla girdik içeri işte şansa ben 

varım, arkadaşım var, bir de bir abla var kızıyla. İçeri bir girdik Amir Khan yerine ondan 

önce kim geldi? Türkücü Latif Doğan. Adam geldi işte oturuyoruz. Bu adam sana bakıyor, 

dedi arkadaşım. Bende diyorum tanıyorum bir yerden. A dedim bunun bir şarkısı vardı, 

küstüm. Ekmeğimi tuza bandım diye şarkıyı mırıldanıyorum. Sonra ismine baktım 

internetten işte Latif Doğan. Sonra bana baktı, gülümsedi, el salladı. Bu ne samimiyet ya, 

adam resmen ben de ünlüyüm benimle de fotoğraf çekil dedi. Kanka dedim ayıp olmasın 

bir fotoğraf çekilelim. Sonra işte o da hazır bekliyor zaten fotoğraf çekildik sanki Kıvanç 

Tatlıtuğ gibi havalar. Neyse sonra bir araba geldi Amir’in koruması çıktı, ben de “Hello” 

diye bağırıyorum böyle. Sonra ‘Look me!’ falan dedim. Şoför dedi işte yarım saat sonra 

geldi. İçerden bir çıktı ben bir bağrıyorum ‘Take a photo please’ diyorum. Bana ‘Okey, 

one minute’ dedi ya. Ben kendimi Cumhurbaşkanı gibi hissettim. Neyse işte sigara içti 

falan sonra geldi. Ben böyle gözlerine bakıyorum, bana baktı, göz kırptı, el salladı ya 

resmen bayılacaktım. Sonra dip dibeyiz yani korumaya verdim telefonu adam sadece beni 

çekmiş ya ben selfie çekmesem fotoğrafımız olmayacak. Ama müthiş bir duyguydu ya. 

Benim stalklamam ama meşhurdur.” (Gülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Gülay, havaalanında bir fotoğraf çektirmiştir. Bu fotoğrafı ise kendi sosyal medya 

hesabına yüklemiş ancak hesabında var olan akrabalarından bazılarını engellemediği için 

bu durum karşısında belirli önemler alması gerekmiştir. Gülay, paylaştığı fotoğraftan 

ailesinin haberi olmaması yani bu durum karşısında ailesinden bir tepki görmemek için 

akrabalarından biriyle bir anlaşma yapmıştır. Gülay’ın bu davranışı, Goffman’ın da 
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bahsettiği gibi oyuncuların görünmek istemedikleri bir alana yabancı birinin “davetsiz 

misafir” olarak girmesine izin vermemelerine benzemektedir: 

“Zaten ben kendi sülalemden dört kişiyi ekledim, Instagram hesabıma. İşte Amir 

Khan ile çektirdiğim fotoğrafı koydum hesaba. Üçünün laf yapmayacağını biliyordum az 

çok. İşte dedim bir şekilde annemin kulağına gider bu olay, bir şey der. Kuzenim ekli 

benim hesaba, işte dedim fotoğrafı yollayıp aramızda kalır diye. Sonra işte o da dedi işte 

Gülay canım bu ne ya? Ay hasbam yani kendisi çok şey yapıyor, Kerimcan’ın konserine 

giden insansın sen yani. Çok sinir etti sonra tamam aramızda sır falan dedi. Ben tabii işte 

bir cümle var ya eşeğini sağlam kazığa bağlamak… Bu kuzenim daha önceden beni takibi 

bırakmıştı, üşenmedim evine gittim, hayırdır beni takibi bırakmışsın ben de seni 

Instagram’dan engelledim dedim. Bir gün sonra engeli açtım işte Whatsapp’tan yazmış, 

yanlışlıkla takibi bıraktım falan diye bende sonra affettim işte. Neyse ben söyledim, işte 

bu duruma aramızda sır olarak kalacak dedi. Bende işte onun daha ilk attığı fotoğraflara 

kadar indim. Bütün fotoğraflarının ekran görüntüsünü aldım. Yetmedi bir de sahte 

hesabımdan girerek arkadaşlarını ekledim, onlarla birlikte çekildiği fotoğrafları da 

aldım. Her an bir ateş açmasını bekliyorum. Kendimi koruyacağım yani beni kimse 

üzemez.” (Gülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Gülay görüşülen diğer kadınlardan farklı bir amaç doğrultusunda sahte hesabını 

kullanmıştır. Aslında sahnelenen bir performansta oyuncunun geçmiş yaşamı ya da 

yansıtmak istediği benliğinin dışında farklı gerçeklerin olması ve bunların ortaya çıkması 

bir mahcubiyete neden olabilir. Yani karakter performansında böyle bir aksaklıkla 

karşılaşmasını Goffman “çam devirmek” veya “yaş tahtaya basmak” kavramlarıyla 

açıklamaktadır (Goffman, 2014, s. 197). Gülay ise böyle bir mahcubiyetle karşılaşmamak 

için sahte hesabından yararlanarak kuzenine ait farklı fotoğrafları kaydetmiş ve kendi 

deyimiyle “eşeğini sağlam kazığa bağlamayı” başarmıştır.  

Çalışmanın bu kısmında, görüşülen genç kadınların sahte hesap açmalarındaki 

motivasyonun ne olduğu, bu hesapları hangi amaçla kullandıkları Goffman’ın gündelik 

hayatı bir tiyatro sahnesine benzetmesinden yararlanarak açıklamaya çalışılmıştır. 

Anlatılarda da görüldüğü gibi eski erkek arkadaşı takip etmek, stalklamak bu sahte 

hesapların açılmasının temel nedenidir. Ancak farklı motivasyonlar kadınların sahte 
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hesap açmalarına neden olabilmektedir. Kimi zaman aileden kaynaklı kimi zaman 

toplumun beklediği davranış kalıpları nedeniyle kendini çok da özgür hissetmeyen genç 

kadınlar, bu sahte hesaplar sayesinde olmak istedikleri, arzuladıkları bir benlik sunma 

fırsatı yakalamaktadırlar. 

7.4.TAKİP EDİLEN HESAPLAR 

Tülay üniversite öğrencisi genç bir kadındır, ailesi o daha doğmadan önce iş 

bulmak için Kastamonu’dan İstanbul’a göç etmiş ve buna bağlı olarak Tülay da bu 

mahallede doğmuş ve ilkokulu bu mahallede okumuştur. Lise okurken ise mahallenin 

dışına çıkmış ve Nişantaşı’nda bir meslek lisesinde eğitim görmüştür. Ve lise son sınıfta 

Levent’te bir sigorta şirketinde kısa bir staj deneyimi yaşamıştır. Mahalleden çıkıp her 

staj günü Levent’te bulunan plazaya giderken ise kendi mahallesinde yaşayanlar ile 

Levent’te, plazada beyaz yaka çalışanlar arasında bir karşılaştırma yapmıştır. Tülay’ın 

yaşadığı mahalle ve staj dönemindeki deneyimlerine bağlı olarak yaptığı karşılaştırma 

şöyledir: 

(…) İşte oradaki (Levent) insanlara bakıyordum, sonra buraya gelince 

buradakiler nasıl böyle diye sorguluyordum. Levent’teki, Nişantaşı’ndaki insanlarla 

buradaki insanlar arasında çok fark var, yani dediğim gibi buradakiler yobaz. Orada 

herkes kendi halinde yani sen ne giymişsin kimse bakmıyor. Onların o konuşma tarzları, 

yerine göre giyinmeyi biliyorlar. Buradakilerde (mahallede yaşayanlar) tam bir kendini 

belli etme hali var.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Tülay mahalleden çıkıp staja giderken sınıfsal aidiyetinin de dışına çıkarak bir 

beyaz yakalının tüketim alışkanlığına benzer bir görünüş elde etmek için belirli giyim 

markaların sahte ürünlerini alıp giymiş ve İstinye’de bulunan Gucci mağazasının önünde 

bir fotoğraf çektirmiştir. Çektirdiği bu fotoğrafı ise çeşitli sosyal medya hesaplarında 

profil fotoğrafı olarak kullanmaktadır. Bu fotoğraf sayesinde Tülay yaşadığı mahallenin 

dışında başka bir semtte hayali bir beyaz yaka çalışanı imajı oluşturmuştur. Oluşturduğu 

bu imajı ise sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı üzerinden devam ettirmektedir. 

Ailesiyle birlikte yaşayan Tülay’ın bu staj dönemi, mahalle hakkındaki 

düşüncelerini zamanla değiştirmiş ve eğer elinde bir imkân bulunsa mahalleden taşınmayı 
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ve Göktürk’te yaşamayı düşündüğünü belirtmiştir. Aslında taşınmak istediği semti de 

kendi mahallesiyle kıyaslayarak açıklamakta ve görüşme tamamlandığında özel olarak 

neden Göktürk’te oturmak istediği sorulduğunda, Göktürk’te oturmak istediğini çünkü 

plazada staj yaparken tanıştığı kişilerin Göktürk’te oturduğunu dile getirmiş ve mahallede 

bir apartman dairesinde otururken Göktürk’te bir sitede oturabileceğinden buna bağlı 

olarak beyaz yaka komşularının olabileceğinden bahsetmiştir: 

(...) ben bu mahalleyi hiç sevmiyorum. Mesela ben Göktürk taraflarını daha çok 

seviyorum. 

- Neden?  

- Çünkü buranın insanları yobaz. Yalnız giyinişinden değil yani her konuda yobaz. 

Takıldığın ortama kadar. Mesela benim ailem izin veriyorsa mahalledeki insanlar 

yüzünden istediğimi giyemiyorum. Öyle bir olay da var. Neden biliyor musun? Çünkü 

yüzüne gülüyorlar, arkandan bakıyorlar. Çok yobazlar gerçekten. Tarifi yok yani. Yaşlı 

kadınlar için geçerli bu daha çok. Gençler için demiyorum. Mahallede bir oturuyor işi 

gücü yok işte dedikodu dedikodu… Ne geçiyor ellerine yani. Ama site gibi bir yerde 

oturunca öyle bir şey olmuyor. Kimse kimseyi tanımıyor çünkü. O yüzden daha iyi 

Göktürk tarafları.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Üniversite öğrencisi olan Tülay, Levent’te bir plazada yer alan sigorta şirketinde 

staj yaparken kendini gelecekte hep bir beyaz yaka çalışanı olarak hayal etmiştir. 

Gelecekte böyle bir işte çalışarak İngilizcesini geliştirdiğini ve yurtdışı iş seyahatlerine 

çıkacağını hayal etmektedir: 

“Benim staj zamanından beri hep ofislerde, plazalarda çalışma hayalim var. 

Ben ilerde mesela üniversiteyi bitirmişim, İngilizceyi falan halletmişim, elime böyle 

laptopumu falan alıp öyle bir yerde çalışmaya başlamışım yani. Böyle bir hayalim var, 

yani her gün yurtdışına falan çıkarım, öyle yerlerde öyle oluyor ya, bence iyi olur ama 

belli olmaz tabii.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 



203 

 

Aslında Tülay’ın gelecekte olmak istediği kişi yani beyaz yaka bir plaza çalışanı 

olmak ve yurtdışına iş seyahatlerine gitmek istemesi sosyal medyada hangi hesapları 

takip edeceğini seçmesinin motivasyonunu da bir yandan oluşturmaktadır: 

“Bir tane evli çift var mesela Canan ve Volkan diye. Ben, onları çok seviyorum. 

Geziyorlar böyle çift olarak onları takip ediyorum. Zenginler, yani bayağı zenginler. 

Hani nasıl derler idol mü? İşte onlar da benim idolüm yani gelecekte onlar gibi olmak 

istiyorum. Onun dışında staj yaparken tanıştığım kişileri takip ediyorum. Yurtdışında bir 

de takip ettiğim kızlar var. Yaşantılarına bakıyorum yani geziyorlar bayağı. Onları takip 

ediyorum işte kendi hesabımdan.” (Tülay, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüşme yapılan genç kadınların büyük çoğunluğu, vaktinin önemli bir kısmını 

akıllı telefonlarında özellikle Instagram hesaplarında geçirmektedir. Ayrıca genç kadınlar 

arasında sosyal medya kullanım oranı oldukça yüksek olduğunu görülmektedir. Her ne 

kadar birbirinden farklı kullanım pratikleri olsa da genç kadınların hayatında sosyal 

medya önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın bu kısmında, genç kadınların sosyal medyada 

hangi hesapları takip ettikleri, takip edecekleri hesapları seçerken motivasyonlarının ne 

olduğu sorusu kapsamında bir inceleme yapılacaktır. 

Genç kadınların sosyal medyada hangi hesapları takip edeceklerini 

seçmelerindeki en önemli motivasyon, genç kadınların gelecekte nasıl bir hayat yaşamak 

istedikleri, arzularının ve hayallerinin ne olduğuyla yakından ilgilidir. Yani genç kadınlar 

anlatılarından yola çıkarak sosyal medyadaki hesaplarında kendi kurdukları hayalleri 

yaşayan insanları takip ettiklerini görmekteyiz. Bir lise öğrencisi olan Kübra nasıl 

giyineceğine kendisi karar veremediğini, ailesinin bu konuda kendi üzerinde bir 

hakimiyet kurduğunu ve bu hakimiyetin makyaj yapmak istemesine izin verilmemesiyle 

devam ettiğini anlatmaktadır: 

“Ben her gün anneme diyorum zaten. Bizim mahallede kaç kişi var şortlu 

patenli. Hayatım boyunca ne şortum oldu ne patenim. Sadece ben bir mini kot eteğimi 

hatırlıyorum yani başka bir şeyim yoktu. Şimdi millet hep şort giyiyor ama annem zaten 

artık izin vermez. Bu saatten sonra ben de istemem zaten. Önceden olabilirdi ama şimdi 

olmaz. Bazen diyorum mesela benim bir kızım olsun on iki yaşına kadar özgür yani. 
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İstediği her şeyi giyebilir. Bir de mesela herkesin makyaj malzemesi var. Ben iki fondöten 

alsam, annem kıyameti koparıyor. Mesela annem bir de ruja, ojeye çok karşı yani. Mesela 

amcamın kızı oje sürdüğü için annem çok kızdı. Çok şımarmış, dedi. Mesela tulum istedim 

bir de onu da almamı istemiyorlar. Yok, her yerimi belli ediyormuş falan. Öyle yani.” 

(Kübra, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Kübra’nın gündelik hayatında yaşadığı bu çıkmazlar aslında onun sosyal medyada 

hangi hesapları takip ettiğini belirlemektedir: 

“Makyaj videolarını izliyorum, işte öyle videolar paylaşan hesapları takip 

ediyorum, seviyorum öyle videoları izlemeyi. Onun dışında butik sayfalarını ve ünlüleri 

takip ediyorum daha çok. Dizi oyuncularını falan. Öyle yani.” (Kübra, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 

Görüşmecilerden Fatma ise küçük yaşta sporla ilgilenmek istediğini ama ailesinin 

böyle bir yönlendirmede bulunmadığından bahsetmektedir. Ayrıca Fatma da Kübra’ya 

benzer şekilde makyaj yapmayı çok sevdiğini ancak ailesinin buna pek de izin 

vermediğini ifade etmektedir. Mülakat yapılmadan önce Fatma ile bir ön görüşme 

yapılmış ve bu ön görüşme sonrasında bir daha görüşülmüş ve bu görüşmede ön 

görüşmeden farklı olarak Fatma saçlarını boyayarak görüşme yapılacağı mekâna 

gelmiştir. Fatma saçlarının bir kısmını kızıla boyatmış ve ailesinin böyle bir şeye izin 

vermeyeceğini bildiği için saçını boyattıktan sonra eve gittiğini ve ailesinin de bu durumu 

kabul etmek zorunda kaldığından bahsetmiştir. Aslında lise öğrencisi olan Fatma’nın 

saçlarına böyle bir şekil vermesinin nedeni küçük yaşlardan beri yüzücü olmak istemesi 

ve kendine milli yüzücü Beliz Şen’i idol olarak görmesidir. Bu hayali bir yandan da 

fiziksel olarak Beliz Şen’e benzeme boyutuna dayanmış ve bu yüzden saçlarının şeklini 

değiştirmiştir. Fatma gündelik hayatta yaşadığı bu olaylara da bağlı olarak sosyal 

medyada takip ettiği hesapları şöyle ifade etmiştir: 

“Sosyal medyada Beliz Şen’i takip ediyorum, yüzücü. Benim de bir hayalim 

yüzücü olmaktı, ama küçük yaşta başlamadığım için olamadım, şimdi başlasam da 

faydası olmayacak. Yani ailem küçük yaşta beş yaşında falan yüzmeye gönderseydi 

yüzücü olmak çok isterdim. Onun dışında mesela makyaj yapmayı çok seviyorum, Duygu 
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Özaslan var mesela ama yalnız makyaj yaptığı için değil kendi markasını çıkardı şimdi. 

Öyle bir şey yapmak çok isterdim. Kadın gerçekten çok başarılı. Bu yüzden onu takip 

ediyorum.” (Fatma, 15 yaşında, lise öğrencisi) 

Kübra, Tülay ve Fatma’nın anlatısına benzer şekilde Asuman da aslında sosyal 

medyada hayalindeki hayatı yaşayan insanların hesaplarını takip etmektedir. Beş kardeşi 

olan Asuman, kardeşlerinin eğitim alması için çalışmaktadır ve maddi yetersizlik 

nedeniyle lise eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Asuman, mahallede bir tuhafiyede 

ve haftanın altı günü uzun mesailer yaparak çalışmaktadır. Böylesi yoğun bir çalışma 

temposunun dışında hafta sonları da vaktini annesine yardım ederek geçirmekte ve hayali 

biraz daha fazla uyuyabileceği bir işte çalışmak ve buna bağlı olarak farklı şehirleri 

görmektir. Asuman’ın bu hayali aslında onun sosyal medyada hangi hesapları takip 

edeceğini de belirlemektedir: 

“Yani takip ettiğim kızlar var işte. Mesela onlar hep geziyorlar, işte gittikleri 

yerden fotoğraf falan paylaşıyorlar. İşte onlara falan özeniyorum ister istemez. Ben de 

her zaman gezmek isterim yani. Bu tür şeyler hoşuma gidiyor.” (Asuman, 16 yaşında, 

tuhafiyede çalışıyor) 

İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Merve ise sosyal medyada takipçi sayısı 

fazla olan ve özellikle muhafazakâr kesim tarafından takip edilen ve belirli bir tüketim 

alışkanlığı sunan belirli kıyafet, makyaj malzemesi gibi ürünlerin tanıtımını yapan 

hesapları takip etmektedir: 

“Daha çok fenomenler mesela kapalı fenomenleri takip ediyorum; Sena Sever, 

Betizimm, Rimel Aşkına falan. İşte mesela onların giyinişleri yani şalı nerden aldıkları, 

ne giydikleri falan. Giyiniş tarzlarını takip ediyorum, onlar gibi giyinmeye çalışıyorum. 

Hani ondan örnek alıyorsam öyle giyinişlerini örnek alıyorum.” (Merve, 15 yaşında, lise 

öğrencisi) 

Merve’nin anlatısına benzer şekilde Nermin de sosyal medya hesabında kendi 

yaşam biçimine göre alışveriş yapabileceği kıyafetlerin paylaşıldığı hesapları takip 

etmektedir: 
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“Pamuk anne diye bir kadın var işte tesettür üzerine sayfası, böyle bol şeyler 

falan giyiyor onu takip ediyorum. Onun dışında Yadeofficial var takip ettiğim o da şal 

falan satıyor. Onları takip ediyorum yani.” (Nermin, 23 yaşında, öğretmen) 

Görüşülen genç kadınların büyük çoğunluğu muhafazakâr bir yaşam biçimine 

sahip olmasından ve anlatılarından gündelik yaşantılarında kullandıkları sosyal medya 

hesaplarında dini paylaşımlar yaptıklarını görmekteyiz. Yani görüşülen genç kadınların 

büyük çoğunluğu aynı yaşam biçimine sahiptir. Elbette homojen bir muhafazakârlıktan 

bahsetmek mümkün olmasa da görüşülen genç kadınların takip ettiği bazı hesaplar 

ortaklaşmaktadır. Bu hesapların başında; Sözler Köşkü, Hayalhanem gibi dini 

paylaşımlar yapan hesaplar gelmektedir.        

Sözler Köşkü36  bir dernek çatısı altında toplanmış ve dini sohbetler yapan 

gençler tarafından yönetilmektedir. Kendi internet sitelerinde anlattıkları şekliyle, 

“Sözler Köşkü37; İzmir-Bornova'da birkaç üniversite öğrencisinin girişimiyle kurulup, 

bugün milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmış bir ilim ve kültür derneği... İslami, bilimsel 

ve felsefi konuların ele alındığı haftalık sohbetleriyle zamanın nasıl geçtiğini unutturan 

samimi ve sıcak bir ortam” olarak kendilerini tanıtmaktadırlar. Ayrıca İzmir’de yapmış 

oldukları dini sohbetler yalnızca erkeklere özeldir. Bu nedenle kadınlar bu sohbetleri 

internet üzerinden dolaylı olarak sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolardan takip 

etmektedirler. Takipçi sayılarının giderek artmasından kaynaklı olarak kadınların da 

sohbetlere katılabileceği bir ortamın şu an için olmadığını ise şu sözlerle anlatmaktadırlar:  

“Şu anda bulunduğumuz şartlar bayanların sohbetlere katılabilmesi için uygun 

bir ortam değil. Ama bayanların da katılabileceği seminer programlarını daha yoğun bir 

şekilde İzmir'de yapmayı planladığımız için bu problem çözülecektir.” 

                                                                 
36 Detaylı Bilgi İçin Bakınız:http://www.sozlerkosku.com/sozler-koskuyle-alakali-cok-merak-edilenler 
37 Sözler Köşkü Youtube Adresinde En Çok İzlenen Videolara Bazı Örnekler; “İphone X Siri İman Testi-Amerikan’ın 

Gizli Oyunu, Anında Duaların Kabul Olacağı Taktik Bu Videoda, Tesettürlüyüm Ama Namaz Kılamıyorum, 

İnatçıAteistler Müslüman Gence Cevap Veremedi, Tesettürlüyüm ama Sevgilim var Yardım Edin, Şeffaf Başörtü! 

Tesettürsüz Kapalılar, Aşıksan Bu Video Tam Sana Göre, Asıl Tesettürsüz Erkekten Kork” 

http://www.sozlerkosku.com/sozler-koskuyle-alakali-cok-merak-edilenler
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Ayrıca sohbetlerin temelini “Risale-i Nur” okumaları oluşturmaktadır. 

Kendilerinin herhangi bir cemaat ya da siyasi yapıya bağlı olmadıklarını ise şu sözlerle 

anlatmaktadırlar: 

“Açıkçası ‘Nereye bağlısınız?’ gibi sorular pek hoşumuza gitmiyor. Biz Kur'an 

ve onun açıklaması olan Risale-i Nurları okuyoruz. Kur'an-ı Kerim Arapça olması 

hasebiyle Türkçe açıklaması olan Risale-i Nurlar'dan Kur'an ayetlerinin manasını 

öğreniyoruz. Risale-i Nur'daki ‘İSPAT’ yöntemi bu asır insanlarının üzerinde çok etkili 

oluyor.” 

Ayrıca Twitter hesabı da bulunan Sözler Köşkü Derneği sitenin giriş kısmında 

“ruhunuza iyi gelir” şeklinde bir sloganları bulunurken, sitede ayrıca “Türkiye’nin En 

Büyük İslami Youtube Kanalı” ifadesi yer almaktadır. Sözler Köşkü Twitter hesabında 

risaleden alıntılar, hadisler ve ayetler paylaşmaktadır. İzmir’de kurulan Sözler Köşkü 

Derneği ayrıca zaman zaman İstanbul’a gelerek erkeklere özel kafe sohbetleri 

yapmaktadırlar. Bu buluşmaları ise Twitter üzerinden haberleşerek 

gerçekleştirmektedirler. Yani sosyal medya üzerinden başlayan karşılaşmalar kamusal 

alanlarda devam etmektedir.  

İlahiyat öğrencisi olan Sümeyye, sosyal medyada Sözler Köşkü hesabını 

yakından takip ettiğini ve bu sohbetleri dinleyerek bir başkasına dini açıdan yardımcı 

olabileceğinden bahsetmektedir. Ayrıca Sümeyye’nin gelecek hayali aslında Sözler 

Köşkü’nün kadınlara ait bir mekâna sahip olmamasının eksikliğini hissetmesi ve bu 

yüzden gelecekte kadınlara ait bir yer açarak burada dini sohbetler yapmayı 

düşünmesidir: 

“Yani bir yer tutup öyle bir dernek falan açarım diye düşünüyorum gelecekte. 

Bizim orada evimiz var işte eğer o yıkılırsa orada bir daire de bana kalır, ben de bir yer 

açarım diye düşünüyorum. Yani böyle kadınlara ait bir yer olsun istiyorum.” (Sümeyye, 

18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Sözler Köşkü Derneği, 

zamanla sohbetleri gerçekleştiren kişileri bir fenomen haline getirmiştir. Genç kadınlar 

arasında bu dini sohbetleri gerçekleştiren kişilerin isimlerini sıkça duymak mümkündür: 
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“Sözler Köşkü’nü takip ediyorum daha çok. Samet Seven, Serkan Tektaş var işte 

onları takip ediyorum.” (Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Sözler Köşkü sayfasını takip ederim. Onun dışında Mehmet Yıldız çok severim. 

Onu takip ediyorum.” (Hatice, 18 yaşında, tekstil işçisi) 

“Sözler Köşkü falan. İşte orada Samet Seven, Serkan Tektaş falan var ya, işte 

onları seviyorum. Genelde onları dinliyorum.” (Ayşe, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Görüldüğü gibi Sözler Köşkü hesabı genç kadınlar tarafından takip edilen 

hesapların başında gelmektedir. Ayrıca bu hesaba benzer bir diğer hesap ise 

Hayalhanem’dir. Hayalhanem38, Mersin’de tıpkı Sözler Köşkü gibi bir dernek olarak 

kurulmuştur. Hayalhanem nasıl bir dernektir sorusuna ise şu şekilde cevaplamaktadırlar: 

“Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, işleyişi tamamen kendi bünyesindeki genç 

ve dinamik kadrosundan olup, hiçbir şahıs, cemaat, meşrep, dernek ya da tarikata sosyo-

ekonomik ve işleyiş açısından tabi değildir! Bununla birlikte her Ehl-i Sünnet çizgisindeki 

cemaat, meşrep ile Ehl-i Sünnet tarikatlara karşı gönül muhabbeti içerisinde yoluna 

devam etmektedir. Tüm bunlarla beraber, kendilerine sadece ve sadece Risale-i Nurlar’ın 

ve Bediüzzaman Said Nursi’nin daha iyi anlaşılması ve anlatılmasını görev addetmiş olan 

bu gençlik hareketinin bugüne kadar süregelmiş hiçbir yapı ve oluşum ile 

bağdaştırılmaması; bugüne kadar takip ettikleri çizginin de bir gereğidir.” 

Sözler Köşkü ve Hayalhanem39 genç kadınlar tarafından takip edilen ve 

arkadaşlar arasında videoların paylaşıldığı, izlendiği hesaplardandır. Görüşülen bazı genç 

kadınlar ise bu tür videoların zamanında gençleri kavradığını ancak artık izlemeye değer 

görülmediğini ifade etmektedirler: 

“Hayalhanem’i önceden takip ediyordum ama şimdi bakmıyorum. Şu an benim 

için ilgi çekici gelmiyor. İlk çıktığında çok takip ediyordum işte gençliği kapsamıştı. Bir 

                                                                 
38 Detaylı Bilgi İçin Bakınız:http://www.hayalhanem.com.tr/ 
39 Hayalhanem Youtube Adresinde En Çok İzlenen Videolara Bazı Örnekler; “Kadınlar Evlilik Teklifi Yapabilir mi? 

Dinlenme Rekorları Kıran İslami Rap Parça, Birçok Gencin Namaza Başladığı İşte O Sohbet, Allah’ı Göremiyorum 

Diyen İnatçı Ateist Sonunda Müslüman Oldu (Sokak Röportajı), Kadın Erkek Evlenmeden Aynı Evde Kalabilir Mi? 

(Sokak Röportajı), İzlersen Sevgilinden Ayrılmak Zorunda Kalırsın, Evlilik Kader Mi?” 

http://www.hayalhanem.com.tr/
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de Risale-i Nur üzerinden gittikleri için, yani şu an okumadığım için takip etmiyorum.” 

(Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

“Ben İmam Hatip mezunuyum, din derslerimden ben hep bir alırdım, zor 

geçerdim, yani cidden sevmiyordum. O yüzden mesela bazı arkadaşlarım Youtube’dan 

falan dini şeyler izliyorlar ama ben sohbetlerden biraz soğuduğumu söyleyebilirim. İşte 

Hayalhanem falan önceden izlerdim ama artık bakmıyorum. (Gülay, 18 yaşında, 

üniversite öğrencisi) 

Biri ilahiyat öğrencisi diğeri ise İmam Hatip Lisesi mezunu iki genç kadının bu 

anlatıları aslında yaşam biçimleri birbiriyle aynı olan diğer görüşmecilerden farklı olarak 

Sözler Köşkü, Hayallhanem gibi hesapların artık onların dikkatini çekmediğini 

göstermektedir. 

Sözler Köşkü, Hayalhanem gibi hesaplara benzer diğer bir hesap ise Çayhouse40 

hesabıdır. Bu hesap da diğer hesaplara benzer şekilde risaleler üzerinden okumalar 

yapmakta ve erkeklere özel olarak Bursa’da sohbet vermektedir. Ayrıca farklı şehirlerden 

insanların da katılımını sağlayarak “ben de varım”41 adında bir program 

düzenlemektedirler. Bu programa katılmak için Çayhouse’a ait Instagram hesabı takip 

edilmekte ve bu hesap üzerinden risale okumalarının takip edilmesi sağlanmakta ve buna 

bağlı olarak günlük okuma hedefleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır. İlahiyat öğrencisi 

olan Sümeyye, bu okuma gruplarına katıldığını ve bu gruplarda farklı şehirlerden 

katılımların olduğunu belirtmektedir: 

                                                                 
40  Ayrıca Çay Evi yerine Çay House adını seçme nedenlerini şöyle açıklamaktadırlar: “…Reklam olması, herkesin 

konuşması için bu ismi seçtik hafızalara kazınıyor. “Çay House” aratması yapılınca risale-i nurdan başka bir şey 

çıkmıyor. İnsanlar ön yargılı ve bu isimle entelektüel kesimin ön yargısı kırılıyor. İngilizce her yerde… Kullandıkları 

telden, yedikleri yiyecekten giydikleri elbiseden tut her şey… Çay ile ilim meclisi oluruz, House ile kültür”. Detaylı 

Bilgi İçin Bakınız: http://cayhouse.com.tr/ 
41 Ben de Varım programı belirli bir sıralama düzeyinde risale okumalarından oluşmaktadır. Okuma gruplarına ilk kez 

katılacak olanlara öncelikle Said Nursi’nin İman ve Küfür Muvazeneleri kitabıyla başlangıç yapmaları gerekmektedir. 

Bu kitap üzerinden okuyucular kendilerine gündelik bir okuma hedefi koymakta ve Instagram üzerinden sayfa 

yöneticileri bu okumaların yapılıp, yapılmadığını kontroletmektedir. Bu durumu şöyle ifade etmektedirler: “Sen de 

bizimle bu yolda olmak istiyorsan, yeni projemiz olan ‘Ben de Varım’a katılmalısın.”. Ben de Varım takip edildiğiniz 

hatta ısrarla rahatsız edildiğiniz çok basit bir okuma programıdır. Ben bu kitapları okumak istiyorum diyen kardeşim, 

sen bize günlük kaç sayfa okumak istediğini söylüyorsun yani bir alt sınır belirliyorsun ve o alt sınırın altına 

düşmüyorsun, bizde seni haftada bir rahatsız ediyoruz son durum nedir şeklinde. Ben kendi başıma okuyabilirim 

diyorsan, Peygamber efendimizin şu sözünü dinle “Allah’ım, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, beni nefsimle baş 

başa bırakma.” (Ahmed b. Hanbel, V, 42) diyor ve peygamberimiz dahi kendi nefsine güvenmiyorken biz güvenebilir 

miyiz? Tabii ki hayır! 

http://cayhouse.com.tr/
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(...) İki üç tane grup var. Dini okumalar yapmak için işte Instagram’dan tanışıp 

sonra Whatsapp’tan grup kurduk. Okumalarımızı takip ediyoruz oradan. Günlük kaç 

sayfa okunacaksa yazıyor işte bir abla, biz de ona göre okuyoruz. On beş sayfa işte 

okuyoruz veya daha çok. Gruptaki kızlar farklı yerlerden mesela İstanbul’dan, 

Çanakkale’den falan yani farklı yerler var.” (Sümeyye, 18 yaşında, üniversite öğrencisi) 

Tüm anlatılar genç kadınların gündelik hayatta sosyal medya kullanım pratikleri 

zaman zaman ortaklaşsa da aslında sınıfsal aidiyet, yaşam biçimi ve toplumsal cinsiyet 

bağlamında farklılaşmakta olduğunu göstermektedir. Ve buna bağlı olarak da farklı 

hesapları takip etmekte olduklarını görmekteyiz. Hangi hesapların takip edileceğinin 

seçilmesinde ise genç kadınların hayalleri, arzuları önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 

görüşmecilerin kendi yaşam biçimlerine yakın hesapların takip edildiği de 

anlaşılmaktadır. Özellikle İmam Hatip Lisesi mezunu ya da İlahiyat öğrencisi olan genç 

kadınlar arasında Sözler Köşkü, Hayalhanem, Çayhouse gibi hesapları yakından takip 

edildiğini ve arkadaş gruplarında videoların paylaşıldığı görülmektedir. Yani genç 

kadınların almış oldukları eğitim de sosyal medyada hangi hesapları takip edeceklerini 

seçmelerinde önemli bir etkendir. Daha önceden bahsedildiği gibi genç kadınların kendi 

yaşam biçimlerine uygun hesapları takip ediyor olmalarına verilebilecek bir diğer örnek 

ise İlahiyat öğrencisi olan Filiz’in anlatılarıdır:  

“Böyle blog yazarları oluyor, kitaplar hakkında olsun, İslam’ı açıdan olsun 

onları takip ediyorum. Bir de Youtube veya Instagram üzerinden Arapça için takip ettiğim 

yerler var.” (Filiz, 19 yaşında, üniversite öğrencisi) 

 Sonuç olarak anlatılar göstermektedir ki, görüşülen genç kadınların sosyal 

medyada takip edilecek hesapları seçmelerinde kendi yaşam biçimleri, arzuları, hayalleri 

ve gelecekte hayatlarının nasıl bir şekilde devam ettirmek istediklerinin büyük bir önemi 

vardır. Yaşam biçimlerini, hayallerini, arzularını temsil eden hesapların varlığı genç 

kadınların sosyal medyada daha çok zaman geçirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca 

belirtmek gerekir ki çalışma derinlemesine mülakat yöntemini içerisinde barındıran 

niteliksel bir çalışma olması nedeniyle genelleme kaygısı taşımadan, görüşme yapılan 

genç kadınların anlatılarına dayanmaktadır. 
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8. SONUÇ 

  

Genç kadınların kent mekânlarına ve çeşitli kurumlara erişimi toplumsal 

cinsiyete dayalı sınırlar ve aile bireylerinin kararlarının yanı sıra sınıfsal farklılarla iç içe 

geçmiş olan sınırlar nedeniyle kısıtlanmaktadır. Genç kadınların mekânsal hareketliliğini 

belirleyen öncelikli yer okullardır. Genç kadınların lisede ya da üniversitede eğitim 

aldıklarında ne gibi deneyimler yaşadıkları, eğitim sürecinde nasıl sınırlamalarla 

karşılaştıklarının yanı sıra okulu bir mekân olarak nasıl deneyimledikleri yapılan 

görüşmelerde birbirine yakın anlatılarla ifade edilmiştir. Genç kadınların ilköğretim ve 

lise eğitimine mahalle içerisinde bir okulda devam etmelerinin temel nedeni, ailelerin 

özellikle kız çocuklarının kendi kontrol alanlarının dışına çıkmasına izin vermemesidir. 

Yani mahalle içerisinde bir okulda eğitim alınması, ev ve okul arasında belirli bir 

mesafenin olması ve bu mesafenin kontrol edilebilir olması aileler için önceliklidir. Buna 

bağlı olarak, mahalle içerisinde bir okulda eğitim alındığında saat kaçta okula gidildiği 

ve ne zaman evde olunacağı aileler tarafından kontrol edilebilmekte ayrıca hem mekânsal 

hem de zamansal olarak sınır çizilmesi kolaylaşmaktadır. Bu nedenle genç kadınların 

hangi lisede eğitim alacaklarının seçilmesinde mesafenin önemli olduğunu görmekteyiz. 

Görüşülen genç kadınlar ilköğretimlerini mahalle içerisinde bulunan bir okulda 

tamamlamışlardır. Okul üzerinden çizilen bu sınırların farkında olan genç kadınlar, 

mahalle dışında bir okulda eğitim almak istemekte ve böylece sınırları aşabileceklerini 

düşünmektedirler. Bu nedenle genç kadınlar, mahalle dışına çıkma hayalini çok küçük 

yaşlarda kurmaktadırlar. Genç kadınlar, gündelik hayatlarında zamanlarının büyük 

çoğunluğunun geçtiği okul gibi bir kurumun kent içi hareketliliklerini arttıracak ve bu 

hareketliliği meşrulaştırabilecekleri bir yer olduğunun farkındadırlar. Fakat genç kadınlar 

ilköğretimlerini tamamladıktan sonra lise eğitimlerine devam edip edemeyecekleri aile 

kararları, toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyetleri üzerinden belirlenmektedir. 

 Görüşülen genç kadınların liseyi mahalle dışında okumak istemelerinin farklı 

motivasyonları vardır. Mahalle dışında bir lisede eğitim alınmasıyla genç kadınların 

kendilerine göreceli bir hareket alanı oluşturmak istemeleri öncelikli motivasyondur. Bir 

diğer neden ise mahallenin sosyo-ekonomik olarak yeterli bulunmaması ve başka bir 
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semtte eğitim alarak ait olunan sınıfın dışına çıkılmak istenmesidir. Bu nedenle, genç 

kadınların farklı bir semtte eğitim alma konusunda ailelerini bir şekilde ikna etmeleri 

gerekmektedir. Genç kadınlar, ailede daha önce mahalle dışında bir lisede eğitim almış 

ya da şehir dışında üniversite okumuş bir akrabadan destek alarak ailelerini mahalle 

dışında lise okumak ya daşehir dışında üniversite okumak konusunda ikna etmeye 

çalışırlar. Bazı genç kadınlar bu konuda ailelerini ikna ederek mahalle dışında bir lisede 

eğitim almış ya da almaktadırlar. Fakat mahalle dışında bir okulda eğitim alınmasıyla 

sağlanan görece kent içi hareketlilik hali, okula giderken aileler tarafından servislerin 

tercih edilmesiyle belirli bir rutin oluşturmakta ve genç kadınların mekânsal ve zamansal 

olarak gözetlenmelerini sağlamaktadır. Ailelerin okul üzerinden mekânsal olarak 

oluşturdukları sınırların yanı sıra sosyo-ekonomik farklılıklar da genç kadınların 

eğitimlerine mahalle dışında bir lisede devam etmelerini engellenmektedir. Aileler bu 

nedenleri öne sürerek genç kadınların mahalle içerisinde bir okulda eğitim almalarına 

ikna etmeye çalışmaktadırlar. Mahalle içerisinde bir okula gidilmesine ikna olunmaması 

durumunda ise başka bir okula gidilmesine izin verilmeyeceği belirtilmekte ve aileler bu 

kararlarını genç kadınlara dayatmaktadırlar. Dolayısıyla bazı genç kadınlar sınıfsal 

aidiyetleri ya da ailelerinin cinsiyetçi bakış açıları nedeniyle eğitimlerine devam 

edememektedirler. Lise eğitimini bir şekilde mahallede ya da mahalle dışında 

tamamlayan genç kadınlar, üniversite eğitimi sırasında yeniden bir sınırlamaya maruz 

kalmaktadırlar. Görüşülen genç kadınlardan bazılarının ailesi, genç kadınların şehir 

dışında eğitim almalarını istememektedir. Bu nedenle genç kadınların bir vakıf 

üniversitesinde eğitim almaları aileleri tarafından istenmekte ve böylece genç kadınların 

şehir dışına çıkmaları engellenmektedir. Dolayısıyla genç kadınların mekânsal 

hareketlilikleri, İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinde eğitim almaya 

başlamalarıyla yeniden sınırlanmaktadır. Genç kadınlar ise okul üzerinden çizilen bu 

sınırı okul not ortalamalarını yükselterek İstanbul dışında bir şehirde eğitim alınmasının 

sağlanması gibi stratejiler geliştirler. 

Eğitim hayatına devam edemeyen genç kadınlar ise çalışmak istediklerinde, 

aileler yalnızca mahalle içerisinde bir yerde çalışmalarına izin vermektedirler. Aslında 

genç kadınların yıl içerisinde mahalle sınırlarının dışına çıkmadan okul çıkışlarında yarı 

zamanlı olarak tezgahtarlık yaptığını ve kimi zaman geçici olarak başlayan bu çalışma 
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hayatının okuldan ayrılarak tam zamanlı bir işe dönüştüğünü görmekteyiz. Ayrıca 

mahallede bulunan marketler, genç kadınların aileleri tarafından çalışmalarına izin 

verilen yerlerdir. İş yerlerinin aileler tarafından kontrol edilebilir, gün içerisinde 

gözlemlenebilir olması bunun başlıca nedenidir. Bu nedenle genç kadınlar arasında 

evlenene kadar devam edilen kasiyerlik mesleğinin yanı sıra; satış temsilciliği, 

tezgahtarlık veya mahalle içerisinde bulunan konfeksiyon türü işlerin özellikle aileler 

tarafından tercih edildiğini görmekteyiz. Ahlaki normlar öne sürülerek engellenen eğitim 

hayatı bir yandan da kadınların kent içi hareketliliğini engellemektedir. Genç kadınlar var 

olan bu sınırlara karşı ise farklı gerekçeler öne sürerek iş hayatında yer almak istediklerini 

ailelerine belirtirler. Genç kadınlar özellikle maddi gerekçeleri öne sürerek çalışma 

hayatında yer alma konusunda ailelerini ikna etmeye çalışırlar. Ancak aileler bu konuda 

ikna olmuş olsalar bile nerede ve kimlerle çalışılacağına kendileri karar verirler ve 

isteklerini genç kadınlara dayatırlar. Evin dışına çıkmayı meşrulaştıracak tek yolun bir 

işte çalışmak olduğunu bilen genç kadınlar, bu durumu kabullenmek zorunda kalırlar. 

Eğitim hayatına devam edilmesine izin verilmeyen genç kadınlar, ailelerinin öne sürdüğü 

şartları kabul ederek çalışma hayatında yer almaktadırlar. Genç kadınlar, okul ile 

sağladıkları kent içi hareketliliklerini, her ne kadar mahalle içerisinde kısıtlı bir 

hareketlilik sağlasa da iş hayatı üzerinden devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Genç 

kadınlar yoğun tempolu çalışma hayatını, uzayan mesai saatlerini, biraz daha geç bir 

saatte sokakta yürüyebilmek ya da eve giriş ve çıkış saatini esnetebilmek için kabul 

etmektedirler. Başka bir ifadeyle bir işte çalışıyor olmak aslında genç kadınların evin 

dışına çıkmak için geliştirdikleri bir strateji olarak karşımıza çıkar. 

Genç kadınların mekânsal hareketliliğini kısıtlayan bir diğer etken ise minibüsler 

ve otobüslerdir. Mahallede bulunan minibüsün güzergahı yalnızca Şişli ve mahalle 

sınırları ile kısıtlıdır. Bu sınır, genç kadınların sosyalleştiği mekânları da belirlemektedir. 

Başka bir deyişle genç kadınların vakit geçirdiği, arkadaşlarıyla buluştuğu mekânlar, 

minibüs güzergahı doğrultusunda belirlenmektedir. Genç kadınlar gündelik hayatlarında 

minibüs yerine otobüs kullanmayı tercih etmek istediklerinde ise ulaşım kartına sahip 

olmaları aileleri tarafından engellenmektedir. Dolayısıyla ulaşım kartına sahip olmayan 

genç kadınların kent içi mekânsal hareketliliği sınırlanmaktadır. Genç kadınların 

mekânsal hareketliliğini belirleyen bir diğer yer ise alışveriş merkezleridir. Çalışmanın 
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yapıldığı mahallenin yakınlarında bulunan alışveriş merkezinden mahalleye ulaşımının 

gerçekleşmesini sağlayan ve mahallelinin ücretsiz olarak yararlanılabilecekleri servisler 

bulunmaktadır. Mekânsal bir yakınlık sağlayan servisleri daha çok mahallede yaşayan 

kadınlar kullanmaktadır. Mahallede yaşayan kadınlar komşularıyla, arkadaşlarıyla 

beraber servise binmek için evlerinden dışarıya çıkarlar. Servisin saat başı olması 

nedeniyle kadınlar bu saatlerde mahallenin belirli noktalarında servisin gelmesini 

beklemektedirler. Servisin gelmesiyle başlayan yolculuk mahallenin tamamında ve farklı 

noktalarda servis bekleyen kadınların da servise binmesiyle devam eder ve yolculuğun 

sonunda kadınlar alışveriş merkezine ulaştırılır. Burada alışveriş yapan ve sosyalleşen 

kadınlar, hava kararmadan önce servislere binerek tekrardan mahalleye dönerler.   

Alışveriş merkezlerinin güvenlik kameralarına sahip olması, bir güvenliğin 

bulunması, mekânsal olarak bir sınırının olması nedeniyle aileler kız çocuklarının 

sosyalleşmek için bu mekânı tercih etmelerini istemektedirler. Mahalleye mekânsal 

olarak yakın olan alışveriş merkezinde kız çocuklarının sosyalleşmesini isteyen aileler, 

genç kadınların sosyo-mekânsal hareketliliklerini gündelik hayatlarında yeniden 

sınırlamaktadırlar. Bu sınırlılık karşısında genç kadınlar, kameraların ve güvenliliğin 

olması gibi nedenlerle ailelerin vakit geçirmelerine izin verdikleri alışveriş merkezlerine 

gitmek için izin alıp çeşitli kafelerde vakit geçirmek gibi stratejiler geliştirirler. 

Kent güvensizliği de genç kadınların kentsel mekânı kullanmalarını sınırlayan 

bir diğer etkendir. Genç kadınlar kent güvensizliği karşısında kendi davranışlarını ve 

bunun yanı sıra diğer insanların davranışlarını düzenlemektedirler. Genç kadınlar kent 

güvensizliği karşısında günün belirli saatlerinde dışarıda olmamayı tercih etmekte ve 

kentin güvensizliği kadınların mekânsal hareketliliğini sınırlamaktadır. Bu sınır 

karşısında genç kadınlar, kentsel mekânı kullanırken yalnız kalmaktan korkmakta ve bu 

nedenle aile bireylerinden abla, yenge, anne gibi birinin yanlarında olmasıyla kentsel 

mekânı deneyimleyebilmektedirler. 

 Genç kadınların sosyalleştikleri mekânların yanı sıra semtler de belirli sınırlara 

sahiptir. Aile kontrolünün dışına çıkabilen bazı genç kadınlar; Üsküdar, Fatih, Eyüp, 

Ümraniye gibi semtlerde sosyalleşmekte ve Kadıköy, Taksim, Beşiktaş gibi semtleri 

kendi yaşam biçimlerine uygun görmemektedirler. Bu nedenle genç kadınlar kendilerine 
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zihinsel bir sınır oluşturmakta ve mekânsal hareketliliklerini kısıtlamaktadırlar. Genç 

kadınların gündelik hayatlarındaki giyim-kuşam tercihleri de toplumsal cinsiyet, aile 

bireylerinin kararları ve sınıfsal aidiyetleri üzerinden sınırlanmaktadır. Sosyo-ekonomik 

olarak yaşadıkları mahalleden farklı bir semtte eğitim alan genç kadınlar, bu yeni ortamda 

giyim-kuşamları üzerinden bir sınırlılık hissetmektedirler. Dolayısıyla genç kadınlar 

farklı markalara ait kıyafetleri satın alarak var olan bu sınırı aşma çabası içindedirler. 

 Genç kadınlar mekânsal hareketliliklerini ve kentsel mekâna ulaşımını 

engelleyen sınırların karşısında evliliği bir kurtuluş olarak görmemektedirler. Ailesi ile 

birlikte yaşayan daha önce evlilik deneyimi yaşamamış olan genç kadınlar, gelecekte 

evlenecekleri kişiyi seçmelerinde ailelerinin kararlarının önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca genç kadınlar evlenmek için evden kaçmak gibi bir yolu tercih etmeyeceklerini, 

böyle bir durum karşısında ailelerinin bunu uygun bulmayacağını ve ne olursa olsun 

ailelerinin düşüncesinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Başka bir deyişle genç 

kadınlar için evlilik gündelik hayatlarında varolan sınırları aşmak için geliştirilen bir 

strateji değildir.  

Okul, iş yeri, alışveriş merkezi gibi mekânları kullanırken geliştirdikleri 

stratejilerin yanı sıra genç kadınlar için sosyal medya gerek kurdukları arkadaşlıklar 

gerekse açtıkları sahte hesaplar yoluyla sınırlılıkları aşmak için geliştirilen bir strateji 

olarak ortaya çıkar. Kadınlar mekân kullanımında toplumsal cinsiyet ve sınıfsal aidiyet 

üzerinden ve aile bireylerinin kısıtlamalarına maruz kalmakta oldukları gibi bu 

sınırlılıklar sosyal medyada bir hesap açtıklarında da devam etmektedir. Genç kadınlar 

sosyal medyadaki hesaplarında kimleri takip edeceklerine, profil fotoğrafı kullanıp 

kullanmayacaklarına, kimlerle arkadaşlık yapacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. 

Anlatılarda, genç kadınlar sosyal medyada baba ya da abilerini arkadaş listelerine 

eklemediklerini ve onlara karşı görünmez olmayı tercih ettiklerini ifade etmektedirler. 

Sosyal medyadaki bu sınırlara karşı genç kadınlar sanal arkadaşlıklar üzerinden 

kendilerine bir alan oluşturmaya çalışırlar. Bu bağlamda özellikle mekânsal hareketliliği 

ailelerinin kontrolünde olan, ev-okul arası gidip gelen ve bunun dışında bir sosyalleşme 

mekânı olmayan ve lisede eğitim alan genç kadınlar, kendi odalarında ailelerinin olmadığı 
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bir zamanda, genellikle herkesin uyku saati sonrası, sahip oldukları cep telefonları veya 

tabletler aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurarlar.  

Görüşülen genç kadınlardan birçoğu, aile bireylerinin sosyal medya hesaplarının 

olması nedeniyle rahat hareket edemediklerini ve sahte hesapların hareketliği artırdığını 

ifade etmişlerdir. Bu motivasyonun yanı sıra stalklamak ve eski sevgiliyi takip etmek de 

sahte hesap açmanın nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca genç kadınların mekânsal 

sınırlılıkları bu hesaplar üzerinden aşmakta ve kendilerine bir tahayyül 

oluşturmaktadırlar. İstanbul’da alt-orta sınıf bir mahallede yaşayan genç kadınlar, sahte 

hesaplarında yaşadıkları semti, şehri istedikleri şekilde kurgulayabilmektedirler. Sosyal 

medyada açılan sahte hesaplar ise bireylerin kendi kimliklerini açığa çıkarmadan gizli 

kalarak yani taraflarından birinin doğrudan bilinmeyerek bir anonimlik hali 

oluşturulmasını mümkün kılar. Kurgulanan bu anonimlik haliyle bireyler kendilerine 

güvenli bir mekân sağlar ve gerçek dünyada gündelik yaşamda yapamadıkları, ifade 

edemedikleri, açığa vurmaktan çekindikleri her türlü durum ve davranışta bulunabilme 

imkanına sahip olurlar (Timisi, 2005, s. 96-97). Böylece sahte hesaplarla oluşturulan 

anonimlik hali baskı altında tutulan ‘doğru kimliklerin’ rahatlıkla ortaya çıkabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Bireyler, aslında arzuladıkları ancak yüz yüze bir ilişki 

gerçekleşme imkânı bulunmaması durumunda oluşturulan anonimlik hali ile bu durumun 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. (Toprak ve diğerleri, 2014, s. 105). Genç kadınlar sahte 

hesapları sayesinde sosyo-ekonomik olarak ait olmadıkları bir sınıfa aitmiş gibi bir kurgu 

içerisine girerler ve gerçek yaşamlarında var olan aileden veya toplumsal kurallardan 

kaynaklanan sınırları aşmayı başarabilirler.  

Sonuç olarak kadınlar cinsiyet eşitsizliği, aile bireylerinin kararı ve sınıfsal 

aidiyet nedeniyle kent mekânını erkeklerden farklı olarak deneyimlemektedir. Ayrıca 

genç kadınlar gündelik hayatlarında giyim-kuşam tercihlerinden, akşam saat kaçta evde 

olmaları gerektiğine, hangi şehirde üniversite okuyacaklarından, hangi işte 

çalışacaklarına kadar farklı birçok konuda sınırlanmaktadırlar. Bu kısıtlılıklara karşılık 

genç kadınlar geliştirdikleri stratejilerle birlikte gündelik hayatlarında var olan sınırları 

görece esnetmekte ve mekân deneyimlerini genişletmektedirler. 
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