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Kadın ve tasarım
Eme!"n, c"ns"yet"n, 

kıyafet"n veya tuvalet"n 
kadın veya erkek d"ye 
ayrılmasına kar#ıyım. 
Bu ben"m dü#üncem. 

Ba#ka b"r bakı# açısını 
sevmeyeceksen"z s"z 
b"l"rs"n"z, s"ze kar#ı 

olmam, f"kr"n"ze saygı 
duyarım, aynı dü#üncede 
veya aynı güçte olmamız 

gerekmez b"rb"r"m"ze 
saygı duymamız "ç"n.

8 Mart Dünya kadınlar gü-
nünün !lk mot!vasyo-
nuna saygım ve sevg!m 
sonsuz. 19. Yüzyıldan 

bu yana bu farkındalı"ı yaratan 
tüm emekç! kadınları sevg! !le se-
lamlıyorum. Ne var k! bu konu-
nun günümüzde geld!"! duru-
mu be"enm!yorum. Kadınlara 
her ortamda, mesela yönet!m ku-
rullarında, poz!t!f ayrımcılık ya-
pılması bana anlamsız gel!yor. 
Neden sırf kadın oldukları !ç!n 
bazı !nsanlara !lt!mas geç!ls!n? 
Bu durumun #!rketler arasında 
b!r yarı#a dönü#mes!nden ve bu-
nun b!r göster!# unsuru hal!ne 
gelerek pazarlanmasından mut-
suzum. $!rketlerde çalı#an kadın-
ların ücret e#!ts!zl!kler!nden, ça-
lı#an anneler!n (ve babaların!) 
bebekler! !ç!n sah!p olab!lecekle-
r! haklardan, !# dünyasında yer 
alan mobb!ng olaylarından daha 
çok konu#ab!lel!m d!ler!m.

Kadın g!r!#!mc!ler! elbet-
te destekleyel!m, kız 
çocukların okutul-
ması !ç!n elbette el 
ele verel!m ve ço-
cuk gel!nler !ç!n evet 
en yüksek ses!m!zle 
sokaklara dökülel!m; fır-
sat e#!tl!"!n!n olmadı-
"ı her yerde, evet tab!! 
k! duyarlı ve destekç! 
olalım. Kadının ez!ld!-
"!, hor görüldü"ü ortam-
ları ortadan kaldırmak !ç!n 
canımızı d!#!m!ze takalım. D!-
"er yandan aynı co"rafyada hem 
kadınları, hem erkekler!, hem de 
hang! c!ns!yetten olursa olsun ço-
cukları e# de"erde dü#ünel!m de-
r!m. Anadolu’da okuyamamak 
Ay#e kızın oldu"u kadar, çoban 
Ahmet’!n de sorunu. Bana kalır-
sa Ahmet de Ay#e kadar baskı al-
tında bu toplumda. Öyle olmasa, 
hıncını çıkarmak !ç!n her fırsatta 
Ay#e’ye kötü davranmazdı.

ERKEKLER! DE KADINLAR 
YET!"T!R!YOR

Erkekler! de kadınlar yet!#t!r!-
yor. B!r !nsana bell! b!r zorlukta 
el uzatmak çok güzel, d!"er yan-
dan sürdürüleb!l!r de"!l. Kadın so-
runları !ç!n kadınların b!r araya 
gel!p çabalamasını anlamsız bu-
luyorum. Kadına yönel!k tüm hak-
sızlıkları sadece a!lede ve had! b!-
lemed!n!z en geç !lk okul ça"ında 
çözeb!l!r!z, ötes! yok, ötes! naf!le. 

D!yel!m k! kız çocuklarını okula 
gönderd!k. Onları bu e"!t!m s!ste-
m! !çer!s!nde okutmak sorunları-
nı çözer m! em!n de"!l!m. Kadının 
toplum !ç!ndek! rolünü saygın b!r 
hale get!rmek !ç!n e"!t!m s!stem!-
n!n !ç!ndek! k!tapların tümünü 
d!d!k d!d!k ederek !#e koyulmalı-
sınız. Ö"retmen!n, sıra arkada#ı-
nın baskısı oralardan ba#lar Ay-
#e’n!n üstüne. G!yd!"! dert olur, 
baktı"ı da öyle. Ay#e okuldan çı-
kıp tek ba#ına ev!ne yürüyeb!l!-
yor mu, em!n de"!l!m. Ben %stan-
bul’da, bu ya#ımda her gün tac!z 
dolu laflarla g!d!p gel!yorum !#!-
me. Ay#e’y! s!z dü#ünün.

Reklamlarda bula#ık yıkayan 
sözde yardım sever b!r adamın 
varlı"ı ne kadar a#a"ılayıcı b!r du-
rum b!lemezs!n!z. Olması ola"an 

nemlerde !ç!nde bulundu"um en 
!lham ver!c! çalı#ma !d!. 

Projen!n önces!nde ve sonra-
sında çok !s!m var ancak ben bu 
sürede b!rl!kte oldu"um sevg!-
l! Dr. Sevcan Yardım $ener, $aha 
Aslan, Suna Aydın Altay ve Pel!n 
Gürol Öngören’!n !s!mler!n! an-
makla yet!ney!m.

Katılımcı ö"renc!ler!n herhan-
g! b!r problem! anal!z ed!p, oradan 
b!r f!k!r ortaya çıkarmalarını ve bu 
f!kr!, kend! söylemler! !le b!rle#-
t!r!p somut b!r ürün, v!deo veya 
olay z!nc!r! hal!nde sunmaları, 
bunu bunca zorlu b!r konuda bu 

kadar kısa b!r sürede yap-
maları oldukça umut ve-
r!c!yd!. Toplumsal c!ns!-
yet e#!tl!"! g!b! toplumsal 
b!r konuda, problem ne 
kadar kapsamlı olursa ol-
sun, yaratıcı dü#üncen!n 
nasıl da özgün b!r yak-
la#ımı oldu"unu b!r kez 
daha deney!mleme #an-
sım oldu. Tasarım odaklı 
dü#ünce s!stem!n!n gücü-
ne b!r kez daha !nandım. 
I#ık yakan kadınlar pro-
jes!n! !zlemek ve tak!p et-
mek !stersen!z aynı !s!ml! 
web s!tes!nden ve Instag-
ram hesaplarından !zle-

yeb!l!rs!n!z.

TÜRK!YE’N!N YARATICI 
KADINLARI

Dünya emekç! kadınlar günü ve-
s!le s!zlere belk! de aklıma gelen 
tasarım emekç!s! dostlarımdan 
b!r kaçını sıralamalı ve böylece 
onların da bu gününü kutlama-
lıyım. Kültürümüzün vaz geç!l-
mez! olan me#hur rakı #!#es! !le 
beyaz örtülü masalara tasarımı ge-
t!ren Gamze Güven, aynı zaman-
da kullandı"ınız zeyt!nya"ı #!#e-
s!nden yed!"!n!z ç!kolataya kadar 
tasarım üreten b!r !s!m. Amer!-
ka-Türk!ye-%talya arasında mek!k 
dokuyan sevg!l! Defne Koz, !çt!"!-
n!z çayın barda"ından, duvar se-
ram!kler!ne, porselen tabaklara, 
kullandı"ınız mob!lyalara tasarım 
dü#ünces!n! katıyor. Çok sevd!"!-
m!z yen! Karaköy lokantası Ye#$m 
Bakırküre !mzası ta#ıyor. Gül-
nur Özda%lar yıllardır pet #!#ele-
r! dünyanın en zar!f mücevherle-
r!ne dönü#türüyor. Dünyada her 
#ehr!n !konu olan telev!zyon ku-
leler!nden b!r! olan %stanbul tele-
v!zyon kules! genç m!mar Mel$ke 
Altını#ık !mzası !le oldukça erkek 
egemen b!r ortama ra"men yük-
seld!. Dünyanın en öneml! mü-
zeler!nde ya#amını cama adamı# 
Oya Akman’ın ürünler! var. K!l!m 
dokumalarını ça"da# b!rer sanat 
eser!ne dönü#türen ve böylece do-
kumacılıkta ezber bozan !s!m sev-
g!l! Belkıs Balpınar’dan ba#kası 
de"!l. Moda tasarımında kadınlar 
hak!m Türk!ye’de. Der! den!l!nce 
S$may Bülbül’ü, teknoloj! dend!-
"!nde sevg!l! Arzu Kaprol’ü an-
madan geçemem. Hazır moda de-
n!nce D$ce Kayek ( Ay#e Ece, Ece 
Ege) zerafet! !le !y!k! tanı#tık ha-
yatlarımızda. %ç m!marlıkta kend!-
ne özgü ç!zg!s! ve st!l!n! mekanla-
ra ta#ıyan ve fark yaratan ve Jale 
Kul$n’d!r bana göre. Tasarım fark 
yaratma ve h!kaye sunma !#!d!r 
çünkü. Türk!ye’n!n m!marlık ve !ç 
m!marlık alanında çok sayıda ka-
dının eme"!, !# ve dü#ünce gücü 
vardır, heps!n! sayamam burada, 
ama kadından kadına b!r selamı-
mı göndereb!l!r!m. Sadece prat!k-
te de"!l, sektörel basının emek-
ç!ler!n!n de çok büyük b!r kısmı 
kadınlardır. O kadınlar olmasa bu-
gün çok sevd!"!n!z pek çok derg!-
y!, her ay her hafta b!ze olup b!te-
n! aktaran onlarca onl!ne yayını 
bulamazdınız. Her b!r! kadınların 
kend!ne özgü yakla#ımı !le kel!-
me kel!me hazırlanıp yıllardır b!ze 
ula#ırlar.

Kadının eme"!, el!, aklı tasarım-
dan da eks!k de"!l demek !sted!"!m, 
ve daha çok !s!m olsun d!ler!m.

hırpalanmı# makyajları yapılarak 
hazırlanan serg!lerle engellene-
meyece"!n! söylüyorum. Üstel!k 
bu g!r!#!mler!n farkındalık b!le 
yaratmayaca"ını savunuyorum. 
%nsanların görsel hafızalarına 
sosyal medyadan, b!llboardlar-
dan veya TV d!z!ler!nden sundu-
"unuz her ez!lm!# kadın !mge-
s!, toplumsal hafızada kadını b!r 
o kadar daha ez!lm!# konumuna 
sokar d!yorum.

Üstel!k Türk!ye’de kadının ol-
du"u kadar erke"!n de durumu 
kırılgan, sorunlu ve probleml! d!-
yorum. Örne"!n #!ddet gösteren 
erke"!n özünde neler var b!raz 
da ona bakmanın zamanı gelme-
d! m! d!yorum. Her 8 Mart günü 
önüme dü#enlerden çok sıkıldım 
artık, b!raz aks!yon d!yorum!

I"IK YAKAN KADINLAR
Tüm bu dü#ünceler!m! olab!l-

d!"!nce gen!# b!ç!mde geçt!"!m!z 
haftalarda payla#ma ortamı bul-
du"um b!r ders programına da-
vet ed!ld!m. TOBB ETÜ M!mar-
lık ve Tasarım Fakültes! altında 
2020 Aralık ayından bu yana 
Toplumsal C!ns!yet E#!tl!"! oda-
"ında, farkındalık çalı#maları yü-
rüteb!lmek amacıyla olu#turulan 
“I#ık yakan kadınlar” platformu-
nun davetl!s! olarak bana yönelt!-
len y!rm! adet esaslı soru !le belk! 
de bu konu hakkında önceler! h!ç 
d!le get!rmed!"!m dü#ünceler!m 
de ı#ı"a çıkmı# oldu!

Ö"renc!ler!ne farklı görü#le-
r! sunarak  b!r kıvılcım yaratmayı 
hedefleyen bu b!r avuç akadem!s-
yen kadın nezd!nde hem kend!le-
r!n! hem de TOBB ün!vers!tes!n!n 
v!zyonunu kutlamak !ster!m. Ö"-
renc!ler bu söyle#!den !lham alıp, 
ö"ret!m görevl!ler!n!n kr!t!kler! 
!le b!rl!kte atölye çalı#maları ger-
çekle#t!r!yorlar ve yen! tasarım 
dü#ünceler! ve b!lg!ler! üret!yor-
lar. %t!raf etmel!y!m k! son dö-

b!r !# bölümünü, b!r duyarlılık 
olarak pazarlayan s!steme kar#ı-
yım. Elektr!kl! ev aletler! üreten-
ler!n, süpürgeler!n!, bula#ık mak!-
neler!n!, tencere tavalarını sadece 
anneler gününde ve 8 Mart yakla-
#ırken co#kuyla pazarlamalarına 
kar#ıyım. Neden babalar günün-
de  pazarlanmıyor bunlar h!ç? Ah 
pardon, ev !#ler!ne yardım eden 
erkekler sadece reklam amaçlıydı 
de"!l m!? Unuttum!

Kadınlar olarak b!r araya gel!p 
kend!m!z! konumlamaya çalı#tı-
"ımız her ortama kar#ıyım. Sırf 
kadın olarak b!r yerde ayrıcalık 
görsem yer!n d!b!ne g!rer!m, ne 
münasebet!

Çalı#an, d!k duran ve pes etme-
yen her kadın !# dünyasında !ste-
d!"! yere geleb!l!r, kend! g!r!#!m!n! 
ba#latab!l!r, teknoloj! ö"reneb!l!r. 
%st!sna! örnekler var ve muhteme-
len onları dü#ünmed!"!m dü#ü-
nüldü"ü !ç!n dar alanda bakanlar-
ca hor görülece"!m b!l!yorum ne 
d!yey!m. Anlamak !steyen anladı 
ney! k!m! kast ett!"!m!. 

Kadının b!z!m toplumumuz-
da u"radı"ı tüm e#!ts!zl!kler!n, 
haksızlıkların, zorlukların far-
kındayım. Ben de b!r kadınım! 
Ben de o yollardan geçt!m; geç!-
yorum. Sadece, bunu sürekl! me-
sele ed!nerek, konu#arak, kend!-
m!ze ve çe#!tl! örneklere acıyarak 
ortadan kaldıramayaca"ımızı sa-
vunuyorum. Kadına yönel!k #!d-
det!n, dayak yem!# kadın görsel-
ler!n! ortalıkta dola#tırarak, daha 
fenası çe#!tl! art!st!k projelerle, 
ünlü !nsanlara dayak yem!# ve 

Gülnur 
Özda!lar

Oya 
Akman

"stanbul TV kulesi 
Melike Altını#ık 

tarafından tasarlandı.

Defne Koz’un Uiniqka için 
tasarladı!ı Plato serisi

Belkıs Balpınar

Dice Kayek’in V&A tarafından 
ödül alan tasarımı.

Gamze Güven rakıdan zeytinya!ı ambalajına veya 
çikolataya kadar pek çok farklı ürünün tasarımcısı.


