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ÖN SÖZ 

Bu kitapta farklı araştırmacıların toplumsal cinsiyetin getirileri, 

kadının toplumdaki çeşitli seviyelerde ve biçimlerde dezavantajlı 

konumu, kadının bu konumunun inşasıyla bağlantılı faktörler gibi 

çeşitli konuları ilişkili literatür ve kavramlar çerçevesinde ele alışları 

yer almaktadır.  

Toplumsal cinsiyetin sosyal olarak inşa edilmiş bir yapı oluşu göz 

önüne alındığı zaman, toplumsal cinsiyetin, yapıştırılması uygun 

görülmüş kimi anlamlandırmalar, çeşitli normlar ve sosyal söylemler, 

ilgili tutum, biliş ve inanışlar gibi çok faktörlü etkilerle yönetilen “bir 

sosyal inşa” olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ataerkil toplumun çeşitli 

çıkarlarına uygun biçimde zaman zaman sözü edilen toplumsal 

cinsiyet temelindeki “kadınlık sosyal inşasının” değişime 

uğrayabildiği -ya da uğratılabildiği- de görülebilmektedir. Kimi zaman 

avantajlara ya da dezavantajlara doğru yönlenen değişimler olabildiği 

ve eşitsizlik temelli normların olumlu yönde değişmesinin önündeki 

engellerin çok çeşitli olduğu görülmektedir. Ataerkil toplumsal 

cinsiyet normlarının sürüp gitmesi konusunda sadece avantajlı 

konumundan dolayı bir tür sosyal baskınlık tutumunun memnuniyeti 

içinde olan erkeklerin değil, aynı zamanda bu normları benimseyen ve 

dışına çıkma girişimi gibi görünen her türlü çabayı erkeklerden önce 

“cezalandıran”/baskılayan kimi kadınların tutum ve davranışlarının da 

sorumlu olduğu açıkça gözlenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet temelinde kadını merkeze koyan araştırmaların 

giderek artmakta oluşu konunun önemine işaret etmektedir. 
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Dolayısıyla bu kitapta çeşitli yazarların kadını odağa alan 

çalışmalarının yer alması hedeflenmiştir. Sonuç olarak her yazarın 

gerçekleştirdiği araştırmaları, biriktirdiği bilgileri kendine özgü 

bilişlerinden, kendine özgü yorumlama mekanizmalarından süzerek 

oluşturduğu bölümlerin, merkezinde kadın ve bağlantılı kavramların, 

olguların, yapılanların, eksik kalanların, yapılması gerekenlerin farklı 

kombinasyonlarla birleşerek yer aldığı çeşitli bölümlerin yazılması 

tamamlanmıştır. Bu bölümlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu 

kitabın okurun ilgisini çekeceğine inanıyorum.  

Emek veren tüm yazarlara teşekkür ediyorum. 

Doç. Dr. Sultan OKUMUŞOĞLU1 

 

 

 

 
1 Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,  

Lefke 99728, KKTC.ORCID: 0000-0001-6155-2325.e-mail: ssehitoglu@eul.edu.tr 

 

mailto:ssehitoglu@eul.edu.tr
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GİRİŞ   

Bir toplumun uygarlık düzeyi, o toplumun kadına verdiği değerle 

ilişkilidir. Bu değerin yeterince anlaşılmadığı, ya da değerlendiril-

mediği dönemlerde toplumlar gelişememiş ve ilerleyememişlerdir. 

Bugün dünyada kadınlar erkeklere göre daha uzun ancak, yaşam 

kalitesi düşük olarak yaşamaktadırlar. Kadınların yaşam kalitesindeki 

düşüklük, onların toplumdaki statüleri ile de doğrudan ilgilidir. 

Ülkemizde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar sağlık ve eğitim 

açısından çok daha olumsuz koşullarda bulunmaktadırlar. Türkiye’de 

kırsal kesimde yaşayan kadınlara götürülecek eğitim hizmetleri 

öncelikle ele alınmak durumundadır. Kadınlara doğru sağlık 

davranışlarının öğretilmesi için sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere 

önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle yetişkin eğitiminin 

yaygınlaştırılması günümüz toplumsal yaşamı için kaçınılmazdır. 

Düzenlenen eğitim programları ile toplumdaki ergenlik çağındaki 

genç kızlar ve kadınlar eğitilerek, doğru sağlık davranışları 

öğretilebilir ve sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkı 

sağlanabilir. Bu eğitimler sonucunda sağlık sorunlarının yaygınlığı ve 

tekrarlanma olasılığı ortadan kalkmış olacaktır. Bu durumda toplum 

sağlık göstergelerinde iyileşmelerin olacağı ve gereksiz sağlık 

harcamalarının da azalacağı umulmaktadır. 
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1. KIRSAL ALANLARDA EĞİTİM HİZMETLERİ  

Köy eğitimi konusunda ilk göze çarpan en önemli noktalardan biri, 

köyde yaşanmakta olan hayat tarzının, yetişmekte olan nesillere 

aktarılıp aktarılmaması durumudur. Köylü, kendi yaşamakta olduğu 

hayat tarzını, yetişmekte olan nesillere tamamen denilebilecek şekilde 

öğretmekte ve iyice aşılamaktadır. En önemli meselelerden biri, işte 

bu noktada kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Köyün kültür hayatında 

değişiklik yapmak için ilk çare; ona yeni değerleri kendiliğinden 

katmakta olan ve henüz, mevcut eski kültürü de tamamen 

benimsememiş bulunan nesli ele alarak; bu nesle yeni bir hayat tarzı 

yaşatmak, onu rasyonel bir şekilde yeni değerlerle ve doğru bir 

zihniyetle sürekli olarak beslemektir (Tonguç, 1938).  

Bireylerin veya toplumların hayat tarzlarında bir değişiklik 

olmadığında veya çok uzun aralıklarla bazı küçük değişiklikler 

olduğunda onun eğitim biçimi; mevcut olan bir hayat tarzını aynen 

taklitten ileri geçemez. Bu tarz bir eğitim, çok muhafazakâr karakterde 

bir eğitimdir. Köyde görülen ve kendiliğinden faaliyet halinde 

bulunan eğitim biçimlerinin çoğu, daha çok bu özellikte bir eğitim 

biçimidir. Onun için köyün genel hayatında biraz durgunluk ve 

birtakım sıkıntılar görülmektedir. Bu yüzden köy hayatını da yeni iş 

ve eğitim kurumları ile güçlendirmek ihtiyacı, gitgide kendisini bir 

zorunluluk halinde hissettirmektedir (Tonguç, 1938).  
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1.1. Kalkınma Planlarında ve Sağlık Araştırmalarında Kadın 

ve Eğitim 

 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1968 – 1972), yaygın eğitim 

içinde, önemli bir yere sahip olan “Halk Eğitimi” programlarının halkı 

okur-yazar duruma getirmek, temel bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak 

ve öğrenme, daha ileri daha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği 

uyandırmak, sorunlarını kavramalarına, çözmelerine ve bu yönde 

teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, kişilerin meslek edinmelerini ve 

mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, halkın ilgisini çeken konularda 

çeşitli çalışmalar yapmak, kişileri çevrelerinin gereklerine göre 

eğitmek ve ilgilerini geliştirmek amacına yöneleceği vurgulanmıştır. 

Yaygın eğitim programları için kadınların “ev kadını ve anne olarak” 

Türk toplumundaki üstün değerini etkin bir şekilde artırmayı hedef 

tutan kadın eğitimi programlarını uygulamanın önemli olduğu, köy 

kadınları gezici kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınarak 

kız teknik öğretim kurumlarının imkânları ile desteklenerek 

yürütüleceği, kadınların eğitimi konusundaki bütün çalışmalara özel 

bir önem verileceği, memleket çapında benimsenmesi ve 

uygulanabilmesi amacı ile bu konuya eğilen bakanlıklar, kamu 

kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve gönüllü kuruluşların 

da yardımı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir “kadın eğitimi” 

kampanyası açılması yoluna gidileceği ve Türk kadının toplum 

hayatında gereken yerini almasına yardımcı olacak özel kadın eğitim 

programlarının uygulanması için alınması gerekli görülen bütün 

tedbirlere öncelik verileceği de yine İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Planı’nda ayrıca belirtilmiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

(2018) sonuçları incelendiğinde 45-49 yaş grubundaki kadınların 

%16’sı hiç eğitim almamış ya da ilkokulu bitirmemiştir. Bu oran 25-

29 yaş grubundaki kadınlarda %10’a düşmektedir.  25-29 yaş 

grubundaki kadınların %52’si, 45-49 yaş grubundaki kadınların 

%22’si ise en az lise mezunudur.  

Lise ve üzeri eğitim tamamlama yüzdesi, kentlerde yaşayan 

kadınlarda %45, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda ise %25’tir. 

Kentli kadınların %6’sı herhangi bir eğitim seviyesini 

tamamlayamamışken, kırsal alanda bu oran %11’e çıkmaktadır. Bu 

sonuçlar Türkiye'de kentlerde yaşayan kadınların, kırsal alanlarda 

yaşayan kadınlara göre daha eğitimli olduğunu göstermektedir. Aynı 

zamanda bu kadınların eğitim ve iş olanaklarına erişimlerinin sorun 

olması da bilinen bir gerçektir (TNSA, 2018). Köylerin yüzde 98’inde 

okul, yüzde 95’inde öğretmen yoktur. İlkokul ve ortaokulların 

çoğunda eğitim derme çatma binalarda, büyük imkansızlıklarla 

sürdürülmeye çalışılmaktadır. Mevcut programlar çağdaş olmaktan 

uzaktır. Eğitimle ilgili mevcut bir teşkilatlanma yoktur (Erdem, 2005). 

Kadın eğitiminden öncelikle hedeflenen, kadın nüfusunun verimliliği 

ve gelirlerini artırmak, refah düzeylerini yükseltmek, ekonomik 

başarısının artırılmasına katkıda bulunmak, böylece yoksulluğu 

yenmek ve ailenin yaşam koşullarını iyileştirmektir. (Adem, 1993).  

Yetişkin eğitimi programları da oluşturdukları toplumsal ortamlar, 

geliştirdikleri etkinlikler, katılımcıların hoşlanacağı yeni bilgi ve 

esnek katılım biçimleri yaratarak, kadınların bireyler ve gruplar olarak 
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güçlendirilmesine son derece katkıda bulunmuşlardır. 

1.2.  Kırsalda Kadın ve Eğitim 

"Kadın her şeyi, erkekler de geri kalanı yapar" atasözü, Türkiye’de 

kadının kırsal kesimdeki durumunu yansıtmaktadır. Gerçekten de 

kırsal kesimde kadın erkekten daha çok çalışır ve işlerin en ağırı onun 

omuzları üstündedir. Türkiye’de kadın eğitimine yaklaşım geleneksel, 

dinsel değer kalıpları ve bu kalıpların dönüştürülmesine yönelik 

siyasalarla iç içe gelişmiştir. Bir başka deyişle, kadın eğitimi toplumda 

çağdaşlaşma, batılılaşma ve yakın tarihte olduğu gibi İslamiyet’e 

dönüş söylemlerinde daima önemli temalardan birini oluşturmuştur. 

Tanzimat (1839), kadın eğitimi konusunda da yansımalar göstermiş, 

kızlar için ilköğretimi genelleştirmeye ve ortaokul düzeyinde okullar 

açılmasına (1869) çaba göstermiştir. Ancak bu yenileşmeler çok sınırlı 

olmuş, Osmanlı’da kadın çoğunluğun eğitimi İslami geleneklerin izin 

verdiği ölçüde, sekiz ila dokuz yaş sınırında kalmıştır (Tan, 1994).  

Türkiye’de kadınların eğitim görmelerinde karşılaşılan engellere 

baktığımızda; özellikle erken evlenmelerin olduğu durumlarda 

kadınlara eğitim kapısının kapatılması veya kız çocuklarının 

okumasının gerekli görülmediği inanışlarına sahip gelenek ve 

düşüncelere sahip olunması, okulların köylere çok uzak olması, kışın 

yolların kapanması gibi kırsal toplumun olanaksızlıklarından 

kaynaklanan engeller,  maddi sıkıntı içinde olan ailelerin, önceliği 

erkek çocuğun eğitimine vermesi ve kızların okumasını dini yönden 

sakıncalı bulan inanışlar olarak özetlenebilir (Tunç, 1969). 
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Türkiye’de “eğitim hakkı”, Anayasa güvencesi altına alınmıştır. 1982 

Anayasası’nın 42. maddesinde “kimse eğitim ve öğrenim hakkından 

yoksun bırakılamaz” hükmü yer almıştır. Türk Anayasa Hukuku, 

hiçbir ayrımı kesinlikle kabul etmemekle birlikte, hukuk sistemini 

aşan bazı engeller yüzünden ayrımlar kaçınılmaz hale gelmekte, bazı 

vatandaşların eğitim hakkı kısıtlanmakta veya tamamen ortadan 

kalkmakta, sonuçta da bu ayrımlar yüzünden bazı eşitsizlikler 

meydana gelmektedir (Tunç, 1969). Bu eşitsizlikler; yöresel, köy-

kent; varlıklı-yoksul; kadın-erkek şeklinde karşımıza çıkmaktadır 

(Karaman, 1994).  

19. yüzyıl Avrupa’sında ve günümüzde dünyanın birçok yerinde kadın 

eğitiminde reformların gerçekleştirilmesinin temelini, kadının birey 

olarak gelişme isteği ve kadınların toplumsal sorunların çözümüne 

katkıda bulunma yeteneğinin kabul edilmesi oluşturmuştur. Ayrıca, 

bir ülkenin beyin gücünün yarısının kalkınma sürecinin dışında 

bırakılması savurganlık olarak nitelendirilmektedir. Burada önemli 

olan ise kadınların her türlü mesleğe katkıda bulunacak şekilde 

eğitilmeleridir (Tan, 1979).  

1940 yılında kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti eğitimcilerinin özgün 

ve ilerici bir eseri olan; “Köy Enstitüleri” kırsal kesimde yaşayan kız 

çocuklarının hızla eğitilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. 

Uygulamanın ve üretkenliğin, kendine yeterliliğin birlikte işlendiği bu 

çağdaş eğitimle, köy yerinde hayvancılığın, arıcılığın, tarımın, 

sebzecilik ve meyveciliğin bilinçli ve iyi teknoloji kullanılarak 

yapılması, yaygınlaşması sağlanmıştır. Köylünün yazgıcılıktan, 
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bilgisizlikten uzaklaşarak, başta bürokrasiyi sorgulayan, çağdaş tutum 

ve davranışları kazanması sağlanmıştır (Gökçora, 2007).  

Köy Enstitüleri hem halkın eğitimini sağlayarak hem de yetiştirdikleri 

köy sağlık memurlarıyla kırsal alanda sağlık hizmeti vererek yararlı 

olmuştur. Bu deneyimin aynı zamanda, bugün hemen hemen tüm 

eğitim konularında kendisine değer verilen yaparak-yaşayarak 

öğrenme kavramını daha 1940’larda yaşama geçirmiş olması, sağlam 

bir metodolojik öngörüye sahip olunduğunu da göstermektedir 

(Güvercin ve ark., 2004).  

Köy enstitüsü geleneğinden hareket ederek gerçekleştirilen bu 

araştırma ile kırsal kesimin temel varlığı sayılan, ona biçim ve yön 

veren kadının toplum içinde bulunduğu durum incelenmiştir. Bu 

çalışmanın yetişkin eğitimi alanında ülkemizdeki uygulamalar 

anlamında bir örnek oluşturması, alınacak dönütlerin hem konu 

hakkında bir fikir sahibi olunması, hem de daha sonra yapılacak 

çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından iyi bir örnek olacağı 

düşünülmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen eğitim programı, 

kırsal kesimde yaşayan kadınların halk sağlığı konularında 

bilgilendirilmeleri ve eğitim sonunda sağlık konusundaki bilgi, tutum 

ve davranışlarında istendik yönde değişimin sağlanabilmesi amacıyla 

tasarlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Sağlık göstergeleri bağlamında kırsal kesimde yaşayan 

kadınların sağlık eğitimi ihtiyaçları nelerdir?  

2. Kadınların kendi algılarına dayalı olarak, belirttikleri sağlık 
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eğitimi ihtiyaçları nelerdir? 

3. Çalışma grubunda, sağlık ihtiyaçlarını belirlemek üzere 

geliştirilen bilgi testinin (ön testin) ortaya koyduğu eğitim 

ihtiyaçları nelerdir?  

4. Geliştirilecek olan sağlık eğitimi programının çalışma grubunda 

bulunan kadınların sağlık davranışları üzerindeki etkisi nedir?  

5. Katılımcılara uygulanan ön test ve son test puanları arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Kadınların, sağlık gereksinimleri konusundaki tutumlarını saptamaya 

yarayan ve bu konudaki eksikliklerini gidermeyi amaçlayan bir eğitim 

paketinin gerekliliği, bu araştırmanın gerekçesini oluşturmaktadır. 

2. YÖNTEM  

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma modeli, araştırma grubu, 

verilerin toplanması, veri toplama aracı, verilerin analizi üzerinde 

durulmuştur.  

 

2.1. Araştırmanın Modeli  

 

Araştırma, deneysel ve betimsel yöntemlerin bir arada kullanıldığı 

karma araştırma desenine göre modellenmiştir. Bu araştırmada 

program geliştirmede Kowalski’nin Doğrusal Planlama Modeli 

benimsenmiştir. Doğrusal Planlama Modeli’ne göre program 

geliştirme basamaklarının ilki olan eğitim ihtiyacının belirlenmesi 

bölümünde, kadınların halk sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerini 

belirlemeye yönelik yapılan araştırma kesitsel (cross-sectional) tipte 

bir araştırmadır. Araştırmanın bu bölümünden elde edilen bilgilerin 
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ışığında geliştirilen eğitim programının değerlendirilmesi bölümü ise 

müdahale (intervention studies) tipinde bir araştırmadır.  

2.2.  Araştırma Grubu  

 

Araştırma, “Halk Sağlığı” konulu bir program geliştirme çalışmasının 

kırsal bölgede yaşayan kadınların sağlık davranışlarına olan etkilerinin 

belirlenmesine dönüktür. Araştırma grubunu, Türkiye’nin iç batısında 

yer alan bir köyünde yaşayan, 15 yaşından büyük, okuma-yazma bilen 

23 kadın oluşturmaktadır. 

2.3.  Verilerin Toplanması  

Araştırmada farklı amaç sorularına yönelik olarak farklı veri toplama 

tekniklerinden yararlanılmıştır:  

 

1. Araştırmanın birinci amaç sorusuna yönelik olarak sağlık 

göstergeleri bağlamında kırsal bölgelerde yaşayan kadınların 

sağlık eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi için TNSA’nın 

sonuçları analiz edilmiştir.  

2. Araştırmanın ikinci amaç sorusuna yönelik olarak çalışma grubu 

üzerinde bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

3. Araştırmanın üçüncü amaç sorusuna yönelik olarak eğitim 

ihtiyaçlarına dayalı olarak geliştirilen bilgi testi çalışma grubu 

üzerinde uygulanmıştır.  

4. Araştırmanın dördüncü amaç sorusuna yönelik alarak bilgi testi 

son test olarak uygulanmıştır. Katılımcılara başlangıçta 

araştırmacı tarafından hazırlanan ön test soruları eğitim 

programından bir hafta önce uygulanmıştır. 20 günlük bir eğitim 
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programının tamamlanmasının ardından katılımcılara ön test 

olarak uygulanan bilgi testleri, 10 gün sonra son test olarak 

yeniden uygulanmıştır.  

5. Eğitim yapılan grupta oluşan dinamiğe ilişkin gözlem, katılımlı 

gözlem olarak bizzat araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

Davranışlar spontan bir şekilde gözlenebilmiş, gözlemci, 

gözlenen kişilerin duygu ve düşüncelerini paylaşma olanağı 

bulmuş, dışarıdan kolayca anlaşılmayan davranışları 

anlamlandırabilmiş ve bunların nedenlerini daha iyi 

anlayabilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Deneysel araştırma modeli ile kadınların eğitim öncesi giriş 

davranışları ile eğitim sonrası çıkış davranışları öntest-sontest 

araştırma modeli ile test edilmiştir.  

3. BULGULAR  

Katılımcıların %60,9’u 15-24 yaş, %26,1’i 25-35 yaş, %13,0’ü ise 35-

44 yaş aralığındadır. Kadınların %52,2’si evli, %43,5’i bekâr, %4,3’ü 

ise duldur. Evli ve dul olanlardan %21,7’sinin 2 çocuğu, %17,4’ünün 

1 çocuğu bulunmaktadır.  

Katılımcıların öğrenim durumları incelendiğinde yalnızca %21,7’sinin 

lise mezunu, %78,3’ünün ise ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu 

görülmektedir. 

TNSA verilerine göre kırsal kesimde yaşayan kadınların gereksinim 

duyduğu eğitim ihtiyaçları şunlardır; 
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  • Kadın sağlığı  

 • Aile planlaması yöntemleri  

 • Aile içi şiddet  

 • Doğum öncesi ve sonrası bakım 

 • Yeterli ve dengeli beslenme 

 

Katılımcıların “Sağlık, eğitim, kültür arasında nasıl bir etkileşim 

vardır?” sorusuna verdikleri yanıtlardan bazıları aşağıda sunulmuştur:  

“Eğitimli kişi her şeyin kıymetini bildiği gibi sağlığın kıymetini de 

bilir. Ne var bizim gibi cahillerde…”  

“Okumuş insan, sağlığı bozulunca ne yapacağını bilir.”  

“Bizim bir yerimiz ağrıyınca nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz, 

doktora derdimizi tam olarak anlatamıyoruz. Kültürlü, okumuş 

olsaydık böyle olmazdık.” 

Katılımcıların “Sağlığımızı neler etkiler?” sorusuna verdikleri 

yanıtlardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 

“Biz evde 9 kişi kalıyoruz. Birimiz hastalandı mı diğerleri de hemen 

hastalanır. Arkalarından koşturuyorum, zaten ev de hiç temiz kalmıyo, 

yaptığım temizlik bile gözükmüyo. Kayın validem mutfak lavobosunda 

ağzını yıkıyo, bazen altına yapıyo, kayın pederim salonun ortasında 

tıraş oluyo, artık bıktım evim temiz olmayınca çocuklarım da hemen 

hasta oluyo…”  

“Köyün işi zordur kızım, seni gün gün yıpratır. İneklerin işi, evin işi, 

bahçenin işi hiç bitmez. Bizim de sağlık elden gider.”  
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“Mesela ben kayınvalidemin yüzünden mutsuzum. Geceleri yatmadan 

önce doktorun verdiği bir şurup içiyorum.” 

Katılımcıların yalnızca sağlıkla eğitim arasında bir ilişki 

kurabildikleri; biyolojik, fiziksel ve sosyal çevre ile sağlık arasındaki 

etkileşimi doğru olarak algılayamadıkları, yalnızca içinde yaşadıkları 

koşulların onları nasıl etkilediklerini ifade ettikleri, kişi ve toplumların 

sağlık düzeyini etkileyen faktörleri yalnızca ekonomik durum ve 

beslenmeyle ilişkilendirdikleri; kişisel hijyen, genetik faktörler, 

fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal sağlıkla ilişki kuramadıkları 

gözlenmiştir. 

 “Halk Sağlığı” konulu bir program geliştirme çalışmasının kırsal 

kesimde yaşayan kadınların sağlık davranışlarına olan etkilerinin 

saptanmaya çalışıldığı bu çalışmanın sonucunda, 20 gün süren 

programlı bir eğitim çalışmasının etkili olduğu görülmüştür. 

Kadınların eğitim öncesi puan ortalamaları ile eğitim sonrası puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t (22) = 13,52, 

p<.01]. Eğitim öncesinde katılımcıların puanlarının ortalaması 12,82 ± 

2,42 iken, verilen eğitim sonrasında bu ortalamaları 20,86 ± 2,70’e 

yükselmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Kadınların Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Aldıkları Puan Ortalamaları 
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Eğitim programının uygulanması aşamasında ulaşılan sonuçlar 

aşağıda kısaca özetlenmiştir: • Eğitim öncesinde katılımcılara eğitimin 

içerik ve amaçlarının anlatılması ile program hakkında kısaca bilgi 

verilmiş, eğitim sonunda katılımcılarda oluşturulması düşünülen 

tutum ve davranış değişiklikleri ortaya konulmuştur. Eğitimlere 

başlamadan önce ısınma oyunlarının oynanması ile katılımcıların 

programa daha fazla ilgi gösterdikleri gözlenmiştir. Eğitimlere 

katılımcılardan bazılarının babalarının ve eşlerinin eğitime 

katılmalarına izin vermemesi engeli ile karşılaşılmış, bu kişilerle 

güven verici iletişim kurularak eğitimin içeriği hakkında bilgi verilmiş 

ve katılımcıların eğitime devamları sağlanmıştır. Eğitimler esnasında 

bireysel farklılıklar dikkate alınmış, katılımcıların ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarına önem verilmiştir. Katılımcılar eğitim sırasında cinsel 

sağlık ve aile planlaması ile ilgili konulara daha fazla ilgi 

göstermişlerdir. Bazı katılımcıların, özellikle cinsel sağlıkla ilgili 

konularda yanlış bilgilere ve kültürel inançlara sahip oldukları 

görülmüştür. Eğitim programı ilerledikçe, katılımcılarla daha rahat 

iletişim kurulmuş, katılımcılar deneyimlerini daha rahat bir şekilde 

paylaşmışlardır. Katılımcıların eğitime etkin katılımları sağlanmış, 

sorular sorularak anında geri bildirimler verilmiştir. Konular 

işlenirken katılımcılardan gerçek yaşamdan örnekler bulmaları 

istenmiş, her katılımcının deneyimlerine değer verilmiştir. Dersin 

işlenmesine katkı sağlayacak her türlü materyalden yararlanılmış, 

eğitim ortamı zenginleştirilmiştir. Eğitim sırasında interaktif eğitim 

yöntemlerinin kullanılması ile katılımcıların eğitime aktif 

katılımlarının sağlandığı gözlenmiştir. 
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4. SONUÇ  

Ülkemizde, özellikle de kırsal alanlarda sağlık problemlerinin önemli 

bir bölümü diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sağlıkla ilgili konulardaki genel bilgi eksikliği, 

özellikle aile planlaması, çocuk sağlığı, beslenme ve bulaşıcı 

hastalıklardan korunma konularında belirginleşmektedir. Eğitim 

yetersizliği, var olan sağlık hizmetlerinden bile yeterince 

yararlanılamamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, kırsal bölgelere 

eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bütçe desteği artırılmalı, bu 

hizmetlere erişimde karşılaşabilecek sorunlar çözülmelidir. 

Kadınlara verilen programlı bir eğitim çalışmasının etkili olduğu 

sonucuna dayanılarak; kadın sağlığı konusunda yetişkin eğitimi 

ilkelerinin uygulandığı programlar yapılarak tüm eğitim kurumlarında 

yaygınlaştırılmalıdır. Yetişkinlerin farklı öğrenme özelliklerinin 

olduğunun bilinmesi eğitimde başarıyı artırmak açısından çok 

önemlidir. Bu nedenle program uygulayıcılarının yetişkinlere verilen 

eğitimlerde yetişkin öğrenmesinin dayandığı temel ilkeleri bilmesi; 

yetişkin eğitimi ilkelerine dayalı eğitim programlarını benimsemesi ve 

uygulaması sağlanmalıdır.  
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GİRİŞ 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdıĢı istihdamda 

çoğunlukla kadınlar bulunmaktadır. Kayıt altına alınan istihdamda ise 

kadınlar erkeklere nazaran iĢ gücünde daha az bulunmakta, 

bulunduklarında ise hem düĢük ücretlerle çalıĢmakta hem de evdeki 

rolleriyle örtüĢür meslekleri yaptıkları bilinmektedir. Toplumsal 

yükleri nedeniyle zorda olsa modern yaĢamın gerektirdiği çalıĢma 

yaĢamına dâhil olabilen kadınlar, görünmeyen örtük ataerkil iliĢkilerin 

içerisinde geçmiĢ geleneksel rolleriyle beraber çalıĢma yaĢamını da 

devam ettirmeleri beklenmektedir.  

Ülkemizde iki binli yılların baĢından bu yana sosyal hizmet ve 

yardımlarda kamusal bir politika değiĢikliği gözlenmektedir. Bu 

değiĢikliklerin bir yönü olan, sosyal hizmet ve yardımların çeĢidinin 

ve miktarının arttırılması desteğin verildiği toplum kesimleri için 

olumlu bir geliĢme olarak karĢılanmaktadır. BaĢka ve önemli bir 

değiĢiklikte devletin kendisine ait sosyal devlet olmakla ilgili yüklerin 

aktarıldığının görülmekte olduğudur. Bu yükler farklı toplumsal 

aktörlere doğru aktarılmakta iken; bu çalıĢmada aile merkezli bir 

sosyal hizmet politikasının kadınlar üzerinde oluĢturduğu sonuçları ele 

alınmaktadır. Aile merkezli verilen sosyal yardımlarla yaĢlı, engelli ve 

çocukların aile yanında kalarak sosyal ve ekonomik yönden 

desteklenmeleri hedeflenmiĢti. Geleneksel roller içerisinde kadına 

özgülenen ev iĢleri yanında sosyal yardım verilen aile üyesinin de 

bakım iĢinden sorumlu tutulduğuna dikkat çekilmek istenilmektedir. 

Böylelikle aile merkezli bu uygulama kadının evdeki yükünü 
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artırmaktadır. Verilen sosyal ve ekonomik destekler kadının güvenceli 

bir iĢte istihdamının önüne geçmekte ve ihtiyacın ortadan kalkıp 

bakım sürecinin bitmesiyle kadın sosyal güvencesi olmama 

durumuyla karĢı karĢıya kalmaktadır. ÇalıĢmada sosyal yardımların bu 

iki olumsuz yönüne dikkat çekilmektedir. 

1. KADINLAR VE ROLLERİ 

 

Tüm dünyadaki kadınların sorunları aĢağı yukarı benzerdir. Kadınlar 

yoksuldur, eğitim alamamakta, sağlık hizmetinden yararlanama-

makta, Ģiddete maruz kalmakta, ekonomik faaliyetlerde cinsiyet 

ayrımına ve gelir farkına maruz kalmaktadırlar (Günay, Aksoy ve 

Bener, 2016). Eğitimdeki fırsat eĢitsizliğiyle iĢgücüne katılımı azalan 

kadınlar, iĢe alımlardaki cinsiyet ayrımcılığıyla yeniden geriye 

itilmektedirler. ĠĢe girebildiklerinde ise çeĢitli ayrımcı uygulamalarla 

çalıĢma yaĢamından dıĢlanmaktadırlar (Çakır, 2008: 42). ĠĢe gitmeden 

daha çeĢitli engeller vardır. Annelik rolü baĢlı baĢına iĢe 

gidilmemesinin nedenidir (Hüseyinli ve Hüseyinli, 2016). Yemek, 

temizlik, bulaĢık, ütü, çamaĢır, evi derleme ve toplama dıĢında kadını 

çalıĢma hayatından alıkoyan Ģey, bakım rolünün kendisine 

özgülenmesidir. 

1.1.  Kadınların Toplumsal Rolleri  

 

Nüfusun yarısını oluĢturan kadınların erkeklerden farklı 

konumlanmalarının nedeni ataerkil düzenin tüm toplumlarda olması 

ve geçmiĢten bugüne aktarılmasıdır. Ataerkil düzen, aile ve 

cinsellikte, kültürel kurumlarda, üretim ve tüketim iliĢkilerinde, iĢ 
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bölümü ve uzmanlaĢmada tesirini aktararak izini sürdürmüĢtür. 

Ataerkillik, toplumda en önemli kurum olan devlette de kendisini 

yürütülen politikalarda yeniden var ederek ve üreterek devam 

ettirmiĢtir (Öztürk, 2012: 4). Kadınların çalıĢma yaĢamına 

katılabilmesinin yolu eĢitsizliğin kaldırılabilmesi yönünde kadınların 

desteklenmesidir. Sağlığa eriĢerek yaĢamını devam ettirebilecek, 

eğitime eriĢerek daha nitelikli iĢler bulabilecek ve mali yönden daha 

güçlü olabilecek, ev içi yükleri azaltılarak istihdama katkıda 

bulunabilecek ve gelire eriĢerek yoksulluğu yenebilecek kadın daha 

güçlü olacaktır.  

1.2. Kadınların Toplumsal Rollerinin Pekiştirilmesi 

 

Bireylerin doğup büyüdükleri toplumun kültürü; her iki cins insanın 

davranıĢ, düĢünce ve hareketlerine iliĢkin beklentiyi belirlemektedir. 

Neticesinde ise sosyal yaĢama dair yapı kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır (Powell and Greenkouse, 2010). Kadınların, içerisinde 

bulundukları sosyal sınıfa göre statüsü,  yeteneklerini 

gerçekleĢtirebilmesine fırsat sağlanması, eĢit haklara sahip olması ve 

bunları kullanabilmesi değiĢiklik göstermektedir. Diğer yandan hangi 

sosyal sınıfta bulunursa bulunsun, bulunduğu sosyal sınıfta alt 

basamağı oluĢturmaktadır. Bulundukları sosyal sınıfa göre çeĢitli 

fırsatlar tanınsa da kendilerine öncelikli olarak biçilen rol hep aynıdır. 

Türk toplumunda ise sosyalleĢtirme sürecinde kadınlara öğretilen 

öncelikli vazifeleri iyi bir anne ve eĢ olmaları yönündedir (Arıkan, 

1987: 1-2). Çocukların ve yaĢlıların bakımını gerçekleĢtirmeleri de 

buna eklenebilir (Gelegen, 2001: 3). Kadınların, kendi 
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gereksinimlerini karĢılayamayan çocuk, yaĢlı ve hastaların bakım 

ihtiyaçları yanında kocalarının beslenme, temizlik gereksinimlerine 

daha da ötesi duygusal ihtiyaçlarına cevap vermeleri beklenmektedir. 

Kadın aynı zamanda üretimde aktif çalıĢan erkeğin bir sonraki gün 

sarf edeceği emeğin iĢlevselleĢtirilmesini sağlamaktadır (Küçük, 

2015: 2). ÇalıĢma hayatına geçebilmiĢ kadınların bakım yükünü ise 

yine bakım hizmetini sunan baĢka bir kadın üstlenmektedir. Ev içi 

karĢılıksız emek olan bakım hizmeti her ülke için görece yoksul diğer 

ülkelerden göç etmiĢ göçmen kadın iĢçiler tarafından kapatılmaktadır. 

Yoksullukları nedeniyle bu kadınlar, daha az ücretle bu hizmeti 

yapmaya gönüllü olmaktadırlar (Toksöz ve Ünlütürk, 2011: 162). 

Kadına toplum tarafından atfedilen davranıĢ biçimleri (itaatkar, sabır, 

uysallık) onu aynı zamanda çalıĢma yaĢamı için aranılan çalıĢan 

yapmaktadır. Ataerkil düzende kadın için biçilmiĢ kaftan, evdeki 

rolünü sarsmadan yapabileceği yarı zamanlı, esnek ya da evde parça 

baĢı çalıĢma ucuz ve esnek emek gücü gerektiren iĢlerdir. Nihayetinde 

kadın ücretsiz ev içi iĢler olan; çocuk, yaĢlı ve hasta bakımı yanında 

kötüleĢen ekonomik Ģartlar nedeniyle esnek, ucuz ve güvencesiz 

iĢlerde çalıĢmaya zorlanmaktadır. Esnek üretim ve kayıtdıĢılığa doğru 

evirilen sermaye kendisini ataerkil normlarla desteklemiĢ olmaktadır 

(Saygılıgil, 2021: 111). 

Engelli, yaĢlı ve çocuğun bakımı için çoğunlukla ailenin kadın 

üyelerine verilen sosyal yardım onların kendi kültürel sermayelerini 

geliĢtirme imkânını kısıtlamakta ve yaĢlandıklarında zor Ģartlar altında 

yaĢamaları riskini arttırmaktadır (Özbay, 2015: 326). Evde verilen 
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bakım hizmeti kadının çalıĢma yaĢamına katılabilmesi imkânını 

ortadan kaldırmakta, kendilerine ait zaman bırakmamakta, zaman 

kalsa bile istedikleri doğrultuda kullanamamakta ve süreç içerisinde 

tükenmektedirler. Hane içi ve hane dıĢındaki eĢitsizliklere 

bakılmaksızın; haneye giren gelir üzerinden bir sosyal refah politikası 

uygulanmaktadır. Ödenen ücretin ailede kim tarafından, hangi 

ihtiyaçlara ve kimin ihtiyaçlarına harcandığının kontrolü 

bulunmamaktadır. Bu durum geleneksel rollerine eklenerek kadının 

yükünü arttırırken, hem onun yaĢamına hem de bakım verilen kiĢinin 

yaĢamına katkı sağlayıp sağlamadığı konusuna cevap 

aranmamaktadır.  Uygulama sonunda var olan geleneksel ataerkil aile 

yapısındaki eĢitsizlik pekiĢerek devam etmektedir (Öngen Köse, 2021: 

31). 

Bakım veren kadınların cinsiyetçi iĢ bölümü nedeniyle üzerine düĢen 

yükler çözülmek yerine derinleĢmekte ve kadınlar iddia edilenin 

aksine güçlendirilememektedir. Toplumda yanlıĢ olan bir algı ise; 

verilen sosyal yardımın bakım verenin emeğinin karĢılığı değil de; 

bakım verilenin ihtiyaçları için verildiği kanaatidir. Hane geliri 

hesaplanırken özellikle çalıĢan erkekler olduğundan erkeğin gelirinin 

dikkate alınması; kadının bakım emeğini verdiği düĢünüldüğünde 

ücret alamaması anlamına gelmektedir. Bakım parasının yalnızca 

yoksul ailelere verilmesi ise bunun bir hak olarak görülmediği 

anlamını taĢımaktadır (ÖzateĢ Gelmez, 2014: 277). 
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Toplumsal yaĢamda kadının çocuk, yaĢlı ve engelli bakımı 

yapmasının nedeni; bu hizmeti üstlenecek piyasa aktörlerinin, devlete 

ait sosyal politikaların veya sivil toplum faaliyetlerinin hiç olmaması 

ya da yeteri düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin sağlanması için; iĢ ve aile yaĢamının uzlaĢtırılması, 

ailedeki yüklerin eĢit paylaĢtırılması ve devlet desteği gerekmektedir 

(Bütün, 2010:131-132). YaĢama dair yüklerde erkeklerin katkısının 

olmaması, sosyal destek hizmetlerinin yetersiz kalması ve yapılan 

bakım hizmetlerinin satın alınmasının pahalı olması nedeniyle bu 

yükler kadınlar tarafından üstlenilmektedir. Neticesinde kadın iĢ 

yaĢamına baĢvuru dahi yapamadan dolaylı bir biçimde 

uzaklaĢtırılmaktadır (Gelegen, 2001: 3). Tersten bir okuma 

yaptığımızda yine kadınların iĢ gücüne katılımı arttıkça bakım 

hizmetine talebin de arttığı görülmektedir. Geleneksel bakım rollerinin 

zayıflaması ve geniĢ aile modelinin çözülmesi (Lefaucheur, 1992: 

404), bakım hizmetinin de nesiller arası dayanıĢma ile çözülmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Çözülmenin diğer nedeni de bireyin ailede 

kalmasını gerektiren nedenlerinden bir bölümünün ortadan 

kalkmasıdır. Ailenin yanında kalmakla elde edebileceği bazı 

hizmetlerin (otel, berber, temizlik, hazır giyim vb) piyasa tarafından 

temin edilebiliyor olması bireyin aileden kopması sürecine katkıda 

bulunmuĢtur (Özbay, 2015: 36). Ailenin fonksiyonlarını yerine 

getirememesi bakım rezervinin ortadan kalkmasına neden olmuĢtur. 

Erkeğin de bu açığı kapatmaktan çok uzak olması durumu devletlere 

aile hizmetini üretme rolünü vermektedir. Bu hizmetleri hali hazırda 

üretebilen ülke sayısı maalesef çok azdır(Dirik, 2016: 49).  
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Dünya geneline bakıldığında uluslar arası sözleĢmelerin kadınların 

istihdamıyla ilgili herhangi bir zorunluluk getiremediği 

gözlenmektedir. Kadın istihdamının ancak kadınla özdeĢleĢtirilen 

(hemĢirelik, öğretmenlik, sekreterlik, temizlik vb.) mesleklerde 

aratarak yoğunlaĢtığı buna rağmen iĢsizlik oranlarının da her geçen 

gün artmaktadır. Diğer yandan kadınların seçmiĢ olduğu mesleklerin 

sosyoekonomik olarak değer kaybına uğradığı da bilinmektedir 

(Koray, 2011:328). Kadınların çalıĢma yaĢamından beklenen ailenin 

ihtiyaçları için ek gelir elde etmesi ya da kendi tüketim harcamalarını 

karĢılamasıdır (Arıkan, 1987: 1-2). Kadınlar iĢ yaĢamına az 

katılmaları yanında katıldıklarında yoğun bir biçimde kayıtdıĢı 

istihdamda, düĢük ücretle ve güvencesiz koĢullarda çalıĢmaktadırlar. 

KayıtdıĢı istihdam edilmekte, tarımda ücretsiz aile iĢçiliğinde, 

kentlerde evde yapılan parça baĢı iĢlerde ve ev hizmetlerinde 

çalıĢmaktadırlar (Koray, 2011: 309). 

2.AİLE MERKEZLİ SOSYAL YARDIMLAR VE KADINLARIN 

GÜVENCESİZLEŞMESİ 

2000’li yıllardan baĢlayarak sosyal yardım çeĢitleri ve miktarları farklı 

ad ve kaynaklar adı altında arttırılarak günümüze ulaĢtığına 

değinmiĢtik. Bu süreçte aileyi merkeze alan politikaların baĢlangıç 

noktası 2011 yılında 633 Sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın kurulmasıyla olmuĢtur. Ġktidarın devriyle birlikte 2002-

2011 yılları arasında daha çok; cinsiyet eĢitliği, kadın hakları ve 

çalıĢma hayatındaki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik 

politikalar izlenmiĢtir; 2012 yılından sonra ise ailenin içine girilmeye 
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ve aileye dönük politikalar yapılmaya baĢlanmıĢtır (Çokoğullar 

Bozaslan, 2018: 191). Ülkemiz sosyal politikalarında aile merkeze 

alınarak; çocuk, yaĢlı ve engellilerin eğitim ve sağlık hizmetlerinin 

sağlanması hedeflenmiĢtir. Burada bahsi geçen, özel gereksinimleri 

olan bireyleri olan ailelere yönelik politikalardır (Hosseinnezhad 

Hendvari ve KarataĢ, 2021). 633 sayılı KHK’da aileye yönelik sosyal 

politikaların amacı; ailenin refahını artırma, aile bütünlüğünü ve 

değerlerini korumak olarak ifade edilmekteydi (RG, Tarih:08.06.2011, 

Sayı:27958 Mük.). Böyle bir politika değiĢikliğinin ailede kadının 

güçlendirilmesi yerine geleneksel rollerine yeniden dönüĢ yapılmasına 

neden olduğu bir önceki baĢlık altında ele alınmıĢtır. Burada bakım 

vermeleri nedeniyle daha çok kadınlara verilen sosyal yardım 

türlerinden ve kadınların istihdamından söz edilecektir.  

2.1. Aile Merkezli Sosyal Yardımlarda Kadınlar 

Engelli, yaĢlı ve çocukların ailede korunmasına yönelik sosyal 

yardımlar Ģu Ģekildedir: Engellilere verilen bakım yardımı; 5378 sayılı 

Kanun’un 38/1. maddesinde düzenlenmiĢtir. Burada engelli bir 

kimsenin kendisinin ve bakmakla yükümlü aile üyelerine ait tüm 

gelirlerinin kiĢi baĢına düĢen miktarı bir aylık net asgari ücret tutarının 

2/3’ünden az olanlara bakım yardımı verilmesi düzenlenmiĢtir. 

Uygulama ilk defa 2006 yılında baĢlamıĢtır (RG, Tarih:30.07.2006, 

Sayı: 26244). Aile yanında korunması planlanan ikinci grupta yaĢlılar 

bulunmaktadır. YaĢlılardan, 65 yaĢını doldurmuĢ olanların yoksulluğu 

2022 sayılı Kanun’da belirtilen nitelikleri karĢılaması halinde aylık 

bağlanması uygulaması 1976 yılında baĢlamıĢtı(RG, 
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Tarih:10.07.1976, Sayı: 15642). Bu yasaya ve engellilerle ilgili 

yönetmeliğe dayanılarak; %70 ve üzeri engelli sağlık raporuna sahip 

olanları doğrudan engelli aylığından da faydalanmaktadırlar. Bu 

oranın altındaysa sadece yaĢlı aylığı bağlanabileceği yazmakta, kiĢinin 

engellilik haline göre her ikisini de alabileceği durumlar 

olabilmektedir (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021). Bu 

anlamda, 2022 sayılı Kanun’a dayanarak çıkarılan yönetmelik muhtaç 

yaĢlıların sosyal yardım ödemesi almasını öngörmektedir (RG, 

Tarih:25.01.2013, Sayı: 28539). Aile ortamında korunması planlanmıĢ 

üçüncü grup ise çocuklardır. 2828 sayılı Kanun’da, sosyo-ekonomik 

yoksunluklar nedeniyle çocukların bakım veren kurumlara 

verilmesinden ziyade kaynakların daha akılcı kullanılması için farklı 

bir uygulama getirilmiĢtir. 2828 sayılı Kanun’un 9/d. Maddesi 

uyarınca hazırlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği’yle çocukların ailelerinin yanında 

kalarak korunması yoluna gidilmiĢtir (RG, Tarih: 28.09.1986, Sayı: 

19235). Korunmaya muhtaç çocuklara sağlanan kurum bakımı 

yanında ikinci bir seçenek olarak çocuğun ailesi ya da bir akrabası 

yanında kalarak korunması sağlanmaktadır. Aile yanında kalarak 

desteklenmesi uygulamasına evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri 

de dahildir. Ancak burada üçüncü seçenek olan sosyal ve ekonomik 

destek hizmetleri sağlanarak çocukların ailesi yanında kalarak 

bakılmasında, kadınla ilgili boyutudur (ġenocak, 2006). Sosyal ve 

ekonomik destek hizmetleri yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını 

karĢılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve 

gençlerin bakımı konusunda ailenin desteklenmesi amacıyla 



 
32 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

verilmektedir. Burada verilen destek çocuğun veya gencin eğitim ve 

yaĢ durumuna göre değiĢmektedir. Sosyal ve Ekonomik Destek 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ in 6/b maddesince genellikle 

boĢanmıĢ kadınlara çocuklarına bakabilmeleri için verilmektedir (RG, 

Tarih: 03.03.2015, Sayı: 29284).  

2.2. Kadınların Güvencesizleşmesi 

Toplumda sanayileĢme süreçlerinin yaĢanması, iĢbölümünün keskin 

hatlarla belirginleĢmesi, iĢsizlik, göç, kentin cazibesi gibi nedenlerle 

geleneksel yaĢam biçiminden hem gönüllü hem de zorunlu olarak 

vazgeçilmesi, yaĢamsal mücadelenin zorlaĢması ve kadının iĢ 

yaĢamına dahil olması aile yapısını değiĢmeye zorlamıĢtır (Bayer, 

2013: 125). GeçmiĢten günümüze sayılan toplumsal dinamikler 

kadının çalıĢma hayatında olmasını gerektirmiĢ; artık hem modern 

yaĢamın çalıĢan hem de geleneksel yaĢamın kadın rolünün getirdiği iĢ 

yükü, icra edilemeyecek denli ağır bir hal almıĢtır.  

Geleneksel yaĢamın kadın rollerinde bakım önemli bir yer tutar. TUĠK 

aile merkezli sosyal hizmet ve yardımların uygulanmaya baĢladığı 

2011 yılından itibaren evde bakım veren kiĢileri “insan sağlığı ve 

sosyal hizmet faaliyetleri” altında istihdam edilenler grubunun 

içerisine dâhil etmiĢtir (TUĠK, Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri, 

2021). Evde bakım için sosyal yardım ödenerek bir sosyal hizmet 

faaliyetini icra eden istihdam sayısını gösteren; TUĠK’ in insan sağlığı 

ve sosyal hizmet faaliyetlerinde istihdam edilenlerde kadınların oranı 

%71,7’ dir (On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 52).  
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Günümüzde uygulanmakta olan evde bakım sistemiyle engellinin tüm 

bakım yükü sadece bir kiĢiye verilmektedir. Herhangi bir gün ve 

saatle sınırlanamayan bu iĢ yükü nedeniyle bakımı veren kiĢiye uzun 

vadeli sosyoekonomik bir korunma sağlanmamaktadır (Aygüler ve 

Ayalp, 2018: 3). Verilen sosyal yardım, bakım süreciyle sınırlı bir 

biçimde, yalnızca bakımı veren kiĢiye ödenmekte; ödeme dıĢında o 

kiĢiye herhangi bir sosyal güvence sağlanmamaktadır (Aygüler ve 

Ayalp, 2018: 18-19). Güvencesiz bir biçimde, gündelik yaĢamını 

sürdürmesi için ödenen sosyal yardımlar ihtiyaç sahibinin zor gününü 

kurtarmaya yetecek düzeydedir. Bakım verilen kiĢinin engelli ve yaĢlı 

olması durumunda kaybıyla, çocuk olduğunda ise büyüdüğünde yani 

süreç sonlandığında; yıllarca bakım için emek vermiĢ kadının 

herhangi bir ekonomik dayanağı kalmamaktadır.  

Diğer yandan erkeklerin kamusal yaĢamla temas halinde olan iĢlerle 

ilgilenmeleri bundan dolayı; tanzim, kontrol ve idare fonksiyonlarını 

üstlenmeleri, karar verme ve neticede mülkiyetin idaresini de 

vermektedir (Berktay, 2010: 200). Bundan dolayı maalesef ailede 

bakımı verenlerin kadın olması, kadınların kendilerine verilen 

ödemenin kendi tasarruflarında olmamasını getirmektedir. Nitekim 

hane içerisinde kaynakların dağılımı, gelir üzerinde denetim ve 

yönetimin kontrolünün erkekler tarafından yapılması sonucunu 

doğurmaktadır (ġener, 2009: 4). 

Çocukların ailede korunması için verilen sosyal ve ekonomik desteğin 

miktarı kadınların bu yardımla ev kirasına, faturalarına ve bunun 

dıĢındaki harcamalarına yeterli olamamaktadır. Destek 
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verilebilmesinin koĢullarından biri de sosyal güvencesinin 

olmamasıdır. Bu durum boĢanmıĢ ve çocuklarıyla yaĢayan kadınları, 

verilen sosyal ve ekonomik desteğin kesilmemesi için güvencesiz 

iĢlere sevk edecektir. KayıtdıĢı istihdam ya da ev eksenli esnek 

çalıĢma biçimleri güvencesizdir. KayıtdıĢı istihdamda erkeklere 

nazaran daha çok çalıĢan kadınlar erkeklere göre daha az ücret 

almakta oldukları da bilinmektedir (Öztürk ve BaĢar, 2018). Daha çok 

kadınların tercih ettiği diğer bir iĢ ev eksenli esnek çalıĢma 

biçimlerdir. Esnek çalıĢma biçimleri uzun saatlerde, sağlıksız 

koĢullarda ve sosyal güvenceden yoksun bir biçimde yapılmaktadır 

(Metin, 2011: 7). Sosyal güvencesi olmadan çalıĢanlar sağlık, iĢ kazası 

ve tazminat gibi birçok olanaktan faydalanamamaktadırlar. 
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SONUÇ 

Son yıllarda sayısı ve çeĢidi artarak devam ettirilen sosyal yardımların 

veriliyor olması sevindiricidir. Ancak yapılan sosyal yardımların 

açıkta bıraktığı iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ailede 

kadına özgülenmiĢ olan geleneksel bakım rolünün pekiĢtirilmesidir. 

Nitekim kadınların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ev dıĢında 

çalıĢsın ya da çalıĢmasın, çoğunlukla ev içi iĢlerde görünmeyen emek 

arz edicileri olduğu bilinmektedir. ÇalıĢtıkları iĢlerde ise kendilerine 

daha çok kadına özgülenen iĢler verilmiĢtir. Erkeklerle aynı iĢleri 

yapmıĢ olsalar dahi düĢük düzeyde ücret almaktadırlar. Evde bakım 

veren kiĢi, bakım verilenin tüm ihtiyaçlarına koĢmaya çalıĢmakta, 

süresi saatle belirli olmayan bir iĢi yapmaktadır. Çoğunlukla da 

kadınlar bu hizmeti diğer yaptıkları iĢlere ekleyerek vermektedirler. 

Bu da kadınların evdeki var olan yüklerini daha da artırmaktadır. 

Sosyal yardımlarla ilgili ikinci sorun verilen yardımların sosyal 

güvence sağlayamaması nedeniyle kadınların uzun vadede 

güvencesizleĢtirilmesidir. YaĢlı ve engelli için verilen bakım 

parasıyla, çocuklar için verilen sosyal ve ekonomik desteklerin 

verilme Ģartı, verilecek kiĢinin sosyal güvencesinin olmaması 

gerekliliğidir. YaĢanılan yoksulluk ve bakım sürecinin sonunda, yaĢlı 

ve engelli kimseye bakım veren kiĢinin ekonomik desteği 

kalmamaktadır. YaĢamının aktif çalıĢabileceği yıllarını burada 

harcayan kiĢinin süresi belirli olmayan bir biçimde ayları hatta yılları 

sonrasında güvencesi olmayacaktır.  
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Çocuğu için anneye verilen sosyal ve ekonomik destek ise çoğunlukla 

boĢanmıĢ kadınlara verilmektedir. Annenin tek baĢına geçimini 

sağlayamayacak ve güvencesi olduğunda verilmeyen destek; onu 

kayıtdıĢı ekonomiye ya da ev içi esnek çalıĢmaya itmektedir. Bu 

sürecin sonunda anne tıpkı engelli ya da yaĢlı bakımı veren kadın gibi 

güvencesiz kalmaktadır. 
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GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyete dayalı bakış açısı bireyleri cinsiyetlerine göre 

farklı konumlandırmış ve bu konuma göre bireylere farklı görevler 

yüklemiştir. Bu rol dağılımında kadınlara aile-çocuk bakımı ve ev 

içerisindeki diğer bütün görevler verilirken ev dışında bir çalışma 

yaşamına girmesi uygun görülmemiştir. Kendisine yüklenen rollerin 

dışına çıkarak veya söz konusu rollerin yanı sıra ev dışında da çalışma 

yaşamına katılmak isteyen kadınlar olmuş ve bu kadınlar toplumsal 

cinsiyet rollerine uygun davranmadıkları gerekçesiyle hoş 

karşılanmamıştır. Buna rağmen kalıpları kırmayı başararak çalışma 

yaşamında kariyer yapmaya başlayan kadınlar bu sefer de iş 

yaşamında cinsiyetçi uygulamalarla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu çalışmada iş yaşamında kadınların karşılaştığı cinsiyetçi 

uygulamalara dair kavramsal bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda cam tavan, cam uçurum, cam duvar, cam asansör ve kraliçe 

arı sendromu kavramlarına dair bilgi verilmiştir.   

1. CAM TAVAN  

Kadın çalışanların iş yaşamında karşılaştıkları engellerden en çok 

bilineni cam tavandır. İlk defa 1986 yılında iki gazeteci tarafından 

kullanılan cam tavan, iş yaşamında kademeli olarak yükselen kadın 

çalışanların üst düzey pozisyonla aralarındaki görünmez engel olarak 

tanımlanmıştır (Hymowitz & Schellhardt, 1986, akt. Eagly ve Carli, 

2007). Başka bir tanıma göre cam tavan, çalışma yaşamında kadın 

çalışanların üst düzey yönetici kademesine yükselmek istediğinde 

karşı karşıya kaldığı görünmez engeldir (Kolade & Kehinde, 2013). 
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Cam tavanın kadın adayların üst yönetici pozisyonuyla aralarındaki 

engel olduğu ifade edilmiştir (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014; 

Madichie, 2009). Ön yargı ve cinsiyetçi yaklaşımlara dayanan cam 

tavan (İpçioğlu vd., 2018) işyerinde üst yöneticilik pozisyonu için 

potansiyel adaylar arasında kadın adayların liyakat ve başarılarının 

dikkate alınmadığı bir durum olup (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014), 

cam tavan engeliyle karşılaşan kadınlar uzun süre bu engeli 

aşamadıklarında tükenmişlik sendromu, sonrasında çaresiz olduğunu 

düşünme durumu olan öğrenilmiş çaresizlik yaşayabilir, bütün bunlar 

iş ortamındaki performansı düşürebilen bir sendroma dönüşebilir ve 

bu sendrom da cam tavan sendromu olarak tanımlanabilir.  

Yapılan bir araştırmada cam tavan sendromunun kadınların 

işyerindeki üst düzey yönetici pozisyonuna yükselemedikleri 

belirlenmiştir (Bingöl vd., 2011). Cam tavan engelinin varlığında 

kadınların ayrıca ücretlendirme, eğitim, mentorluk gibi faaliyetlerde 

ayrımcılıkla karşılaşabildikleri ileri sürülmüştür (Sökmen & Şahingöz, 

2017). Aşağıda cam tavan engeli sembolize edilmiştir: 

 

Şekil 1: Sembolik Cam Tavan (Wirth, 2001) 
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Wirth (2001)’e göre şirketlerde alt düzey çalışanlar çoğunlukla 

kadınlardan oluşmaktadır. Bu düzeydeki çalışanların yetkileri ve 

sorumlulukları oldukça azdır. Kadınların aile içindeki görevlerinin 

onların işe fazla zaman ayırmalarını engelleyeceği ve sorumluluk 

gerektiren işlerdeki bu sorumlulukları yerine getiremeyeceklerine 

inanılmaktadır. Bu nedenle kadın çalışanlar, üst düzey yöneticiler 

tarafından ‘basit’ olarak görülen görevleri ifade eden destek personeli 

olarak istihdam edilirler (Ece, 2020a:66). Bu durumun ‘yapışkan 

zemin’ olarak da tabir edilen olguyla ilişkili olduğu söylenebilir. 

Yapışkan zemin, kadınları iş yerinde en alt konumlarda yoğunlaştıran 

ayrımcı işe alım modelleri olarak tanımlanmıştır (Albelda & Tilly, 

1997). 

Zaman içerisinde alt düzeyde çalışan bazı kadın ve erkekler 

kendilerini geliştirerek şirkette üst konumlara doğru ilerlerler. 

Şirketteki en üst düzey pozisyona gelindiğinde ise erkek çalışan bu 

konuma gelebiliyorken, kadın çalışanın önüne görünmez bir engel, bir 

cam tavan çıkar ve bu nedenle yükselemez (bkz. Şekil 1). 

Cam tavan sendromu yaşayan kadın çalışanların motivasyonlarının 

düştüğü ve kuruma olan bağlılıklarının azaldığı ileri sürülmüştür. 

Ayrıca erkeklerden farklı bakış açılarına sahip olan kadınların 

yönetimde temsil edilmemesinin farklı fikirlerin ortaya çıkmasını ve 

kadınların potansiyelinden faydalanılmasını engellediği ifade 

edilmiştir (Erdirençelebi & Karakuş, 2018). Dolayısıyla cam tavanın 

sadece kadınlara değil, uzun vadede kurumlara da zarar verdiği 

söylenebilir. 
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2. CAM UÇURUM 

İşletmeler mali açıdan kötü dönemler yaşayabilir ve bu dönemleri en 

az zararla atlatabilmek yönetimin krizi yönetmesiyle yakından 

ilişkilidir. Kriz dönemlerinde hissedarlar yönetimi değiştirme stratejisi 

uygulayabilmektedir. Riskli durumlarda yönetim kademesine geçmede 

erkek yönetici adayları daha az istekli olabilmektedir. Kadın yönetici 

adayları ise bu durumu kendilerini kanıtlamak için bir fırsat olarak 

görerek adım atabilirler.  

Kriz yaşayan işletmelerde kadınların yönetici olma olasılığının, mali 

durumu iyi olan işletmelere göre daha yüksek olduğu ileri 

sürülmüştür. Bu durum ‘cam uçurum’ olarak tanımlanmıştır (Smith & 

Monaghan, 2013). 

Cam uçurum, bir işyerinde riskli bir pozisyona kadın çalışanların daha 

çok görevlendirilmesi eğilimini ifade eder (Ryan, ve diğerleri, 2016). 

Cam uçurumda, riskli konumda ortaya çıkan başarısızlığın o konuma 

getirilen kadın çalışana yüklenmesi amaçlanmaktadır (Yıldız, Alhas, 

Sakal, & Yıldız, 2016). Macarie ve Moldovan (2012) ise bir işyerinde 

cam uçurum olmasının, çalışanlara üst pozisyonlara gelmeleri için bir 

fırsat sunduğunu ileri sürmüştür.  
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Aşağıda cam uçurum sembolize edilmiştir: 

 

Şekil 2: Cam Uçurum (Yıldız vd., 2016) 

 

Cam uçurum olgusunda yönetici pozisyonları riskli olduğundan erkek 

çalışanlar bu görevlere gelme konusunda isteksiz davranmaktadırlar. 

Üst düzey yöneticiler de söz konusu görevleri kadın çalışanlara verme 

eğilimde olmaktadırlar. Başarısız olma riski yüksek olan bu 

görevlerde ortaya çıkan bu başarısızlıktan, o göreve getirilen kadın 

yönetici sorumlu tutulur ve böylece üst düzey yöneticiler hem 

kadınların yöneticilik yapamayacağına dair cinsiyetçi yaklaşımların 

desteklendiğini ileri sürerken aynı zamanda şirketin paydaşlarına da 

başarısızlığa karşı kendilerini bu şekilde savunurlar (Ece, 2020a). 

 

Cam uçurumun mevcut olduğu işletmelerde özellikle kadın 

yöneticiler, çifte açmaz durumuyla da karşılaşabilmektedir. Çifte 

açmaz, kadın yöneticilerin bütün çabalarına rağmen çözemeyecekleri 

bir sorunla karşı karşıya bırakılmasıdır (Yıldız vd., 2016). Bu 
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durumda kadın yönetici, karşı karşıya kaldığı sorunu/sorunları 

çözmede yönetim tarafından destek göremez ve sonunda yöneticilik 

görevinden ayrılmak durumunda kalır. Ayrıldığı göreve de bir erkek 

yönetici getirilir (Ece, 2020a). Cam uçurum ve çifte açmazın birlikte 

yer aldığı işletmelerde, kadın yöneticiye bir nevi enkaz devredilir, 

kadın yönetici sıkı bir çalışmayla her şeyi yerli yerine oturttuktan 

sonra çifte açmaz durumunun üstesinden gelemeyerek görevinden 

ayrılmak zorunda kalır. Başarısızlık riski azalan görev de erkek 

yöneticiye verilir. 

 

Bazı çalışmalarda ise kadın çalışanların sahip oldukları empati ve 

iletişim kurma gibi bazı niteliklerinden dolayı işletmedeki riskli 

konumlarda görevlendirildikleri ifade edilmiştir (Akbaş & Taner, 

2017; Bruckmüller & Branscombe, 2010). Üniversite öğrencileriyle 

yapılan bir çalışmaya katılan kadın katılımcıların, işletmedeki riskli 

görevlere kadın yönetici getirilmesi yönünde bir eğilim sergilemesinin 

olası nedeninin, kadın yöneticilerin sorunları çözmede daha yetenekli 

görüldüğü ileri sürülmüştür (Ece, 2020b). 

 

3. CAM DUVAR 

Cam duvar, işyerinde üst düzey yöneticilik için kilit konumda olan 

bazı yatay pozisyonlara kadın çalışanların getirilmemesi olarak ifade 

edilmiştir (Wirth, 2001). Miller vd. (1999)’ye göre cam duvar 

metaforu, kadınların belirli iş türlerine (veya üyeliklere) erişimini 

kısıtlayan veya onları belirli iş türleri (veya üyeliklerin) içine 

hapseden istihdam engellerine atfedilen mesleki ayrımcılığı tanımlar. 
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Cam duvarın kadınların çalıştıkları iş yerinde belirli departmanlara 

erişiminin önünde engel oluşturduğu veya kadınların belirli departman 

ve iş türlerinde yoğunlaşmasına neden olduğu ileri sürülmüştür 

(Sneed, 2007). 

Aşağıdaki şekilde iş ortamında cam duvar sembolize edilmiştir: 

 

 Şekil 3: Sembolik Cam Duvar (Wirth, 2001) 
  

İşyerlerinde bazı pozisyonlar üst düzey yönetim için stratejik öneme 

sahip olup, söz konusu pozisyonda görev yapanların ilerleyen 

zamanlarda üst yönetime geçme olasılıkları da aynı düzeyde görünen 

diğer pozisyonlara göre daha yüksektir. Bu pozisyonlarda görev 

yapanların yetki ve sorumlulukları da daha fazla olur. Kadın çalışanlar 

bu pozisyonlara geçmeleri önünde görünmeyen bir duvar, bir cam 

duvarla karşılaşmaktadırlar. Erkek çalışanlar ise yatay geçiş yaparak 
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bu pozisyonlara getirilir ve üst pozisyonlara da çıkabilmektedirler 

(bkz. Şekil 2). 

Miller vd. (1999) bölümlerde istihdam edilen kadın ve erkekler 

arasındaki dengenin ücretle de ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

Buna göre bir departmanda görev yapanlara ödenecek ücret düşük 

olduğunda, o departmanda kadın ve erkek çalışan sayısı arasında fazla 

fark olmamakta; buna karşılık yüksek ücretli başka bir departmanda 

ise istihdam edilen erkek çalışanların sayısı daha fazla olmaktadır. 

Erkek çalışanlar düşük ücretli bir departmandan yüksek ücretli bir 

departmana geçebilirken, kadın çalışanlar cam duvar engeliyle 

karşılaşabilmektedir. Buna göre işyerinde cam duvar varlığının 

departmanlarda cinsiyet dengesizliği yarattığı söylenebilir.  

4. CAM ASANSÖR 

 

Cam asansör, kadın mesleği olarak görülen mesleklerde çalışan 

erkeklere kadınlara göre terfi konusunda daha fazla fırsat sunulmasını 

ve erkeklerin hızlı bir şekilde üst konumlara yükseltilmesini ifade eder 

(Macarie & Moldovan, 2012; Turkmen & Bacaksiz, 2021). Başka bir 

tanıma göre cam asansör, kadın çalışanların ağırlıkta olduğu işlerde 

görev yapan erkeklerin mesleki ilerlemelerini kolaylaştıran bir dizi 

görünmez faktördür (Casini, 2016).  

Cam yürüyen merdiven olarak da ifade edilen cam asansörün mevcut 

olduğu durumda, kadınların çoğunlukta olduğu mesleklerde 

oluşturulmuş bir terfi sistemi aracılığıyla söz konusu mesleklerde 

görev yapan erkek çalışanların kadınlara göre daha hızlı yükselmesi 
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sağlanmaktadır. Amerika’da yapılan bir araştırmada, kadın mesleği 

olarak görülen hemşirelik, öğretmenlik gibi mesleklerde çalışan 

erkeklerin cam tavan engeliyle karşılaşmadıkları, cam asansör ile 

karşılaştıkları belirlenmiştir (Williams, 1992). Cam asansör olgusunda 

erkeklere, kadın odaklı mesleklerde çalıştıklarında daha fazla fayda 

sağlandığı vurgulanmaktadır (Turkmen & Bacaksiz, 2021). Şöyle ki 

kadınlar söz konusu mesleklerde yöneticilik pozisyonlarına doğru ağır 

bir şekilde ilerlerken, erkekler görünmeyen bir yardım, cam asansör 

(cam yürüyen merdiven) aracılığıyla hızlı bir şekilde üst konumlara 

yükselebilmektedir (Alhas, 2020). 

Alhas (2020)’a göre erkekler egemen oldukları mesleklerde kadınları 

cam uçurum olgusunda sadece riskli görevlere getirerek bir nevi 

uçurumdan atmaya çalışırken, cam asansör olgusunda kadınların 

egemen olduğu mesleklerde ise erkekler herhangi bir risk söz konusu 

olmasa bile bu mesleklerde kadınlardan daha hızlı yükselebilmektedir. 

Bu durum kadınların, egemen olduğu mesleklerde bile yönetici olarak 

yeterince temsil edilmemesine neden olmaktadır. 

5. KRALİÇE ARI SENDROMU 

 

Kraliçe Arılar, erkeksi örgüt kültürlerinde, kariyer hedeflerini 

kendilerini cinsiyetlerinden ayırarak gerçekleştiren ve aynı zamanda 

diğer kadınların cinsiyet klişelerine katkıda bulunan kıdemli kadınlar 

için kullanılan bir kavramdır. Genellikle bu fenomenin kuruluşlarda 

cinsiyet ayrımcılığına katkıda bulunduğu ve başarılı kariyer sahibi 
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kadınların kişiliklerinin doğasında olduğu varsayılır (Derks, Ellemers, 

Laar, & Groot, 2011). 

Kraliçe Arı genellikle gücü tehdit edildiğinde diğer kadınlara zarar 

veren bir cadı olarak kavramsallaştırılmış ve dolayısıyla cinsiyetçi bir 

kavramdır. Oysaki örgütlerde kıdemli erkekleri olumsuz olarak 

etiketlemek için kullanılan bir terim bulunmamakta ve bu durumun 

yönetimde, kadınlar için cinsiyetçi statükoyu yeniden üretmeyi 

başardığı ifade edilmiştir (Mavin, 2008). 

Sosyal kimlik perspektifinden bakıldığında, Kraliçe Arı olgusu, 

nispeten düşük cinsiyet kimliğiyle (örneğin, işteyken cinsiyetlerinin 

önemsiz olması gerektiğini düşündükleri için) bir kuruluşa giren ve 

daha sonra kadın çalışanların kariyer başarısı elde etmeye erkeklere 

göre daha az layık olduğunu bildiren bir örgüt kültürü tarafından 

sosyal kimlikleri tehdit edilen kadınların tepkisi olarak görülebilir 

(Derks, Ellemers, Laar, & Groot, 2011). Kraliçe Arı, 

organizasyondaki kıdemli kadınların davranışlarını olumsuz olarak 

tanımlamak için bir etiket olarak kullanılmaktadır (Mavin, 2008). 

Cinsiyetlerinin değersizleştirildiği örgütlerde çalışan kadınlar, bunu 

sosyal kimlikleri için bir tehdit olarak görebilmektedir. Sosyal kimlik 

tehdidiyle karşılaşan herhangi bir kadın, bu tehdide karşı iki farklı bir 

davranış sergileyebilir. Birinde örgütteki diğer kadın çalışanların 

durumunu iyileştirebilmek için mücadele etmeyi (ortak hareketlilik)  

seçebilir. Diğerinde ise kadının sosyal kimliği üzerinde olumsuz etkisi 

olan grup üyeleriyle araya psikolojik olarak bir mesafe koyabilir ve 
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diğer kadınlarla arasındaki farklılıkları vurgulamayı (bireysel 

hareketlilik) tercih edebilir (Derks, Ellemers, Laar, & Groot, 2011). 

İşyerinde başarılı kadınların, kariyerlerinin gelişimi sırasında Kraliçe 

Arılara dönüştüklerinde, alt düzeylerdeki konumlarda görev yapan 

kadınların ilerlemesini engelleyebildikleri ifade edilmiştir (Derks, 

Ellemers, Laar, & Groot, 2011). 

Kadınların erkeklerden daha çok kendi aralarında rekabet etmelerinin 

çok sık rastlanan bir durum olduğu ifade edilmiştir. Çünkü kadınların 

birbirlerini daha iyi tanıdıkları, birbirlerinin zayıflıklarını da daha iyi 

bildikleri ve bunları birbirlerine karşı kullanabildikleri ileri 

sürülmüştür (Gromkowska-Melosik, 2011, akt. Sobczak, 2018). 

SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet rollerinin ötesine geçmeyi başaran kadınlar iş 

yaşamında bir takım cinsiyete dayalı ayrımcı uygulamalara maruz 

kalabilmektedir. Söz konusu uygulamalar, kadınların üst düzey 

yönetici konumlarına erişmesini, erişse bile uzun süre o konumda 

kalmasını engellemektedir. Cam tavan, cam uçurum, cam duvar, cam 

asansör ve kraliçe arı sendromu kadınların karşı karşıya kaldığı bu 

engellerdendir. 

Cam tavan, kadın çalışanlarla yönetici kademesi arasında yer alan 

görünmez bir engeldir. Kadın çalışan, yönetici kademesi için gerekli 

niteliklere sahip olmasına rağmen cinsiyetinden dolayı o konuma 

getirilmemekte, yerine başka bir erkek çalışan getirilmektedir.  
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Cam uçurum, kriz döneminde başarısız olma riski yüksek yönetici 

görevine kadın yöneticinin getirilmesini ifade eder. Kadın yönetici 

başarısız olduğunda bu başarısızlık kadın olmasıyla ilişkilendirilir ve 

deyim yerindeyse yönetici kademesinden bir uçurumdan atılır gibi 

uzaklaştırılır. 

Cam duvar metaforunda, kadınların alt düzey ya da orta düzeydeki 

işler arasında daha basit işlerde görevlendirilmesi, bu işlerle aynı 

düzeyde yer alan ve yönetici kademesine yükselebilecekleri önemli 

işlere yatay geçiş yapmalarının engellenmesi ifade edilmektedir. 

Cam asansör (cam yürüyen merdiven), kadınların çoğunlukta olduğu 

mesleklerde görev yapan erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre 

adeta önüne bir asansör veya yürüyen merdiven konulmuşçasına hızlı 

bir şekilde yükselmesini ifade eder. 

Son olarak kraliçe arı sendromu, erkek egemen bir örgüt kültürüne 

sahip bir işyerindeki kadınların üst konuma yükseldikten sonra kendi 

konumlarını tehlikeye atacağını düşündükleri kadın çalışanlarla 

aralarına mesafe koyarak onların yükselmesini engellemelerini ifade 

eder. 

Kadınların karşı karşıya kaldığı engellere genel olarak bakıldığında, 

üst düzey yönetici pozisyonlarında yer alan kadınların oranının 

oldukça düşük olması beklenen bir sonuçtur. Kadınları yönetim 

kademesinde görev almaktan uzak tutan birbirinden farklı engellerin 

bir anda aşılamayacağı aşikârdır. Ancak bu engellerin aşılması 

yönünde atılacak her bir küçük adımın bile önemi olacaktır. Bu 
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kapsamda öncelikle eğitim kurumlarında, özellikle iş yaşamına atılma 

arifesindeki üniversite öğrencilerine toplumsal cinsiyet içerikli ders 

verilmesi ve ders kapsamında kadınların iş yaşamına katılımının, 

toplumun sosyo-ekonomik düzeyine yapacağı olumlu katkılarının 

anlatılması kadın çalışanlara yönelik önyargıyı kırabilecektir. Yasal 

düzenlemelerle iş yerlerinde cinsiyetçi uygulamaların önüne 

geçilebilecektir. Sneed (2007), eşit istihdam ve pozitif ayrımcılık 

politikalarının uygulanmasında cam duvarın eskisi kadar göze 

çarpmayacağını ileri sürmüştür. Söz konusu düzenlemeler, kadınların 

karşı karşıya kaldığı engelleri tamamen kaldıramasa bile kadınlara bir 

destek sağlayacaktır. Bu destekle, kadın çalışanlar iş ortamında 

önlerindeki engelleri aşmak için bir güç bulacaklardır. 

Kurumlarda cinsiyetçi örgüt kültürünün değişmesi gerekmektedir. 

Miller vd. (1999)’ye göre değişim için engeller yaratan örgüt 

kültürünün varlığında ve/veya belirli bir görevde işleri yapmak için 

gerekli beceriler başka bir yerde çok değerli olmadığında cam duvar 

varlığını sürdürür.  

Geçmişte eğitim-öğretim hakkından da mahrum bırakılan kadınların 

günümüzde kendi iş yerini açarak girişimci kadın olması kadınların 

mücadelesinde başarılı olduğunu göstermektedir. Bu durumun 

kadınların iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları engellerin 

aşılamayacak engeller olmadığının da bir göstergesi olduğu 

söylenebilir. Söz konusu engellere rağmen pes etmeden iş yaşamında 

yükselmek için ısrarlı olan kadınlar, engelleri yıkarak daha güçlü bir 

şekilde yollarına devam edebilmektedir.  
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GİRİŞ 

Her insan doğduğunda ona bir isim verilir ve kimlik kartı çıkartılır. 

Dahası, her insan belli bir dinin, toplumun, kültürün, ulusun ve ceddin 

üyesi olarak dünya da varlık gösterir. Bunlara genel olarak aidiyet 

grupları adı verilir (Bilgin, 236). Bu aidiyet grupları içerisinde bireyin 

bedeniyle ilgili olanlarrmaddi kimliğini; sahip olduğu isim ve imzası, 

gramatik kimliğini; insani hakları ve sorumlulukları, hukuksal ya da 

yasal kimliğini oluşturur. Bireyin doğduğu lokasyon ve ait olduğu soy 

veya ulus; etnik kimliğini oluştururken, toplumdakikyeri ve üstlendiği 

roller toplumsal kimliğini; inançları ve ait olduğuudeğer yargıları 

kültürel kimliğini; siyasal tercihleri, dünya görüşü ve ideolojisi ise 

siyasal kimliğini oluşturmaktadır. 

Bireysel ve kollektif kimliklerin kurgulanması ve düzenlenmesi her 

toplumda, belirli dini, politik, ekonomik ve kültürel koşullara göre 

değişiklik gösterir. Bu faktörler yasal kurallar, siyasî, dini, ekonomik 

durum ve teknolojik gelişmeler gibi daha birçok faktör, kimliklerin 

biçimlenmesinde rol oynar. Değişen koşullar ve kimlikler arasındaki 

dengelerde dinamik bir boyutt,söz konusudur. Kimlikler açısından 

çatışmalar, sadece doğduğumuz veri kimliklerle sınırlı kalmayıp, 

çevresel koşullara göre sonradan kazanılan hatta giydirilen kimlikler 

arasında da yaşanır. Dahası, kimlik meselesine yakından temas eden 

bir başka çatışma ekseni ise, tüm modernizasyon çabalarına ve 

bilimsel gelişmelere rağmen, kadınlık etiketi üzerinedir. Kadın kimliği 

meselesinde, halen geleneksel inanışlar yaygın durumdadır. Toplumun 

kadını konumlandırışı: öncelikle ev içi rollerle sınırlı olan ve belirli 
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kalıplara hapsedilen dar bir yapı içerisindedir. Eril değer yargılarını 

benimseyen toplum, kadına sınırlı bir rol biçer. Kamusal alanın 

dışında tutulmak istenilen kadın, açık veya örtük engellerle 

karşılaşmaktadır. 

Kadın ve erkek arasında yapılan dezavantajlı grup mantığı ile tesahup 

edilen geleneksel inanışların, yapıbozuma uğratılması için sosyoloji ve 

felsefi çözümlemeler yetersiz kalabilmektedir. Bunun için yaşam 

döngüsüne dâhil olabilecek daha fazla disiplinlerde çalışma yapmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan benliğini saran pek çok kimliğin ve 

özelliklede cinsel kimliklerin birbiriyle çatışması, sanat alanında tarih 

boyunca bir tema olarak önemli bir yer tutmuştur. Güncel sanatın 

interdisipliner yapısı, kimlik çatışmaları ekseninde özellikle kadın 

sanatçıların eserlerinde, farklı pratiklerle izleyiciyi, izleyici olmaktan 

çıkararak, mesajların doğrudan muhattabı yapmaktadır. Bu eserlerde 

görsel açıdan bir çok teori yorumlanabilirken alımlayanın, daha sonra 

da toplumun yargılarını değiştirici rol oynaması mümkündür. 

Çalışmada öncelikle kimlik, kimlik çatışmaları, güncel sanatta kimlik, 

kadınlık etiketi kavramları ele alınıp, çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Daha sonrasında güncel sanatta, örnekleme alınan kadın sanatçıların, 

sanat ortamında, kendi cinsiyet duvarlarını görünür kılmaya 

çalışırken, farklı pratiklerle ürettikleri işleri üzerinden, konu görünür 

kılınarak anlamlandırılmıştır. 
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1. GÜNCEL SANATTA KİMLİK VE ÇATIŞMA 

 

Bir kimseyi tanımlamak adına kullandığımız tüm sözcükler, onun 

kimliğini beliryen şahsi özellikleridir: anne, çocuk, doktor, genç, 

İngiliz, Türk gibi zihnimize gelen tüm sıfatlar, kimlik kavramını 

oluşturur. Kimlik bireye yaşam döngüsünde görev verilmesini sağlar. 

Kimlik, şahsın kendi realizasyonunda, onu herhangi biri değil belirli 

“bir kişi” yapması ve diğerlerinden farkını ortaya koyarak, 

mevcudiyet kazanması için zorunlubbir ögedir. Ayrıca, kimliğimiz 

zevklerimize, isteklerimizeearzularımıza, hayallerimize anlam 

kazandıran alanlarda sağlar (Taylor,,1996: 49). 

Kimlik, kendi tanımı içinde, olumlu ya da olumsuz bir. anlam taşımaz. 

Sadece, toplumsal varlık için gerekli bir olgudur. Toplumda birçok 

kimlik çeşidi görülür. Bunlardan birisi bütün insanlar için ortak olan 

insani özellikleri barındıran, “yalın insan kimliği” dir. Bir diğeri ise 

insan iradesi dışında yaradılış modelinin bir parçası olan, fiziksel ve 

genetik özellikleri kapsayan, tamamen genetik yapılanma sonucu olan, 

“ırk kimliği” dir. Bu kimlik yapısının geçmişten günümüze çok sık 

dile gelerek, ayırt edici bir faktör olarak görülmüştür. Bunun nedeni, 

genetik farklılığa ideolojik bir kimlik kazandırılmış olmasındandır. Bir 

diğer kimlik çeşidi ise “toplumsal kimlik”tir.  

Kimlik tanımının kültürel karakteristiği kişiye görevler yükler. Bu 

yapının oluşumunda en etkili faktör bireylerin inanç dünyasıdır. 

Geçmişle bugünün, yerelle küresel olanın, yalınla kazanılmışın, 

bireyselle toplumsalın, erille dişininin ve çoklu kimliklerin 
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oluşturduğu çatışma eksenleri kimlik meselesine dinamizm kazandıran 

temel çatışma eksenleri arasındaayer alır. Öyle ki, çok unsurlu bir 

terkibe ulaşmaya çalışan kimlik süreci, çatışma ve karşıtlık üzerine 

inşa edilir.  

Çoğul kimlikler ve kimliklerin dinamikliği, bu kavramın güncel sanat 

içerisinde irdelenmesini beraberinde getirmiştir. Kimlik, hafıza, 

cinsiyet, feminizm, öteki gibi problemler bazen metaforik bazen de 

öznel değerler ışığında güncel sanatın problematikleriyle paralellik 

göstermiştir. Nitekim sanat ve kimlik meselesi arasında, birbirini 

karşılıklı olarak tesir eden birbirini biçimlendiren bir temas söz 

konusudur. Çünkü sanat, kimligin ifade yöntemlerinden biridir. 

Sanatçılar, yıllardır hem sanat nesnesini, kimliği yorumlamak için, 

hem de kendi subjektif kimliklerini tekrardan tanımlamak için bir çok 

pratikle var olan meziyeti vessüreci tekrar tekrar anlamlandırmaktan 

çekinmemiştir. Bu bağlamda, her sanat nesnesi kuşkusuz sanatçının ve 

yaşadığı toplumun kartvizitini oluşturan eşsiz bir doküman 

niteliğindedir. Bu dokümanın oluşturulmasında sanatçı sadece 

toplumsal bir misyona sahip değil, tarihe de rehberlik edecek bir 

amacı gözetmektedir.  Bu açıdan, güncel sanatçının çoğu kez referans 

aldığı ve incelediği önemli başlıklardan biri de, kimlikimeselesidir. 

Çağdaş sanatçılar çalışmalarında benlik, aidiyet, cinsiyet gibi 

sorunsalları çözümlemeye çalışarak karışık malzeme, medya, ses, 

görsel ve yazılı imgeler, metinlerden yararlanıp pek çok pratiği bir 

arada kullanarak çok kültürlü ve karışık tabakalı bir yapıyı yansıtan 

işler üretmişlerdir. Stuart Hall, kimliği oluşturan konseptleri “geçmiş 
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ve geçmişteki deneyimlerin özeti” şeklinde ifade ederken, güncel 

pratiklerde işler üreten sanatçının vurguladığı kimlik yaklaşımı 

çoğunlukla çoğulcu,bir yaklaşımla oluşurmuştur. Disiplinlerarası 

terimin daha rhat ifade edilebildiği günümüzde, disiplinler melez bir 

görünüm kazanmıştır. Günümüz sanatçıları, digital, edebiyat, sinema, 

video, yapay zeka, süreç ve performans sanatı gibi çoğulcu 

disiplinlerde eklektik imgeleri kullanarak yeni argüman ve verileri 

kendi kimlik süzgecinden geçirerek kimliğe dair seyirciye bilgi 

vermektedir.  

2. KADINLIK ETİKETİ 

 

Etiketlenmenin kadınlık üzerine nasıl ve ne şekilde inşa edildiğini 

anlamlandırabilmek için, ulusların bu kimliklerie verdiği rollere 

bakmak gerekir. Her kültürün kadından beklentileri, görevleri ve onu 

konumlandırışı belli kalıplar içerisindedir. Bütün bireylerin içinde eril 

ve dişil hasiyet, çeşitli miktarlarda bulunur. Kadın, ev içinde ona 

verilen görevlerle kısıtlanarak ayrıştırılır. Dahası, kadın kimliği, 

duygusal, evcimen, kırılgan, sessiz, şefkatli, anaç gibi karakteristik 

hususiyetlerle ilişkilendirilir. Erkek kimliği ise, iktidarı elinde tutan, 

lider, başarılı, dominant, sorunları gerektiğinde şiddet kullanarak 

çözen, duygularıyla değil aklıyla hareket eden, bağımsız ve maceracı 

gibi davranışlarla ilişkilendirilir (Sancar, 2013: 28).  Bireyin kendini 

kadın kimliğinde tanımlaması kadınsı, erkek kimliğinde tanımlaması 

ise onun erkeksi özellikleri taşıması, toplumsal pratikler içinde olagan 

beklentilerdir. Ancak cinsiyet üzerine dikilen bir rolün ya da görevin 

ve ya beklentinin toplumsal olarak kabul görmesi onunasla değişmez 
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olduğunu göstermez. Çünkü toplumlar siyasi ve ya ideolojik gibi 

nedenlerden dolayı zaman içerisinde kültürünüde değiştirebilir.  

Toplumsal cinsiyet konusunda, felsefe alanındaki en önemli 

direnişçilerden biri olan Judith Butler, eril ve dişil ayrımının yanında, 

alternatiflerin normalleştirilmesi gerektiğini anlatmaktadır (Butler, 

2009). Goffman  ise; bireyin ehil olduğu herhangi bir davranışın, 

ondan beklenen rollerle çatıştığında  ait olduğu topluluk tarafından 

damgalandığını belirtirmiştir (Goffman, 2014).  Damga, bir kimsenin 

ait olduğu yalın kimliğin ya da sonradan kazanılan kimliklerin kalıp 

yargılarıyla, davranışlarının ters düşmesinde görülür. Örneğin, bir 

kadının erkek egemen toplumlarda toplumsal normlara göre açık 

giyinmesi sonucunda dövülmesi, şiddete maruz kalması ve daha 

kötüsü öldürülmesi ile sonuçlanabilir. Bu davranışlar söz konusu 

toplumlarda kadınlık kimliğinden beklentilere aykırıdır. Bunlar 

neticesinde, kadının çeşitli sıfatlarla etiketlenmesine, damgalanmasına 

neden olur. Etiketlenmenin kadınlık ve erkeklik üzerinden nasıl inşa 

edildiğini anlamak açısından, toplumsal cinsiyet kalıplarının söz 

konusu kimliklerin nasıl yapılandırdığına bakılmalıdır.  

Toplum tarafından mesleği, cinsel tercihi, kıyafet tarzı gibi nedenlerle 

dışlanan bir kadın, yine kendisini etiketleyen düşünceyi pekiştirebilir. 

Cordelia Fine, bu durumu “çağrışımsal bellek” kavramı ile açıklar 

(Fine, 2011:  28-29). Erkek ve kadın olmaya toplumun yüklediği 

anlamlar, görevler kısaca toplumsal cinsiyet olarak tanımlanır. 

Toplum ya da Becker’ın deyişiyle “ahlak girişimcileri”, ürettiği kültür 

vasıtasıyla kadının ve erkeğin ne düşünmesi, nasıl davranış 
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sergilemesi gerektiğini hem performans sergileyici olarak kişilere, 

hem de seyirci olarak diğer insanlara öğretir. 

3. GÜNCEL SANATTA KADINLIK ETİKETİ  

 

Cinsel kimlik meselesi, güncel sanatın iterdisipliner yapısı içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde özellikle eril toplumlarda 

kalıpları belirlenmiş bir sanatçı profilinden, bahsedilmektedir. Söz 

konusu “sanatçı profili” miti dehayı işaret ettiğinden, eril bir kalıp 

yargıya denk düşerek sanat tarihinden, kadını dışlamış ve onu 

görünmez kılmaya hizmet etmiştir (Barthes, 2008:81-85, Foucault, 

2006: 224-260).  Linda Nochlin’in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı 

Yok?” makalesinde kadınların “büyük sanat eseri” yaratmaktan 

mahrum bırakılmasının toplumsal nedenleri üzerine odaklanır. 

Nochlin makalesinde, sanat tarihinin sınırlarını inceleyerek bu alanda 

başarı elde etmenin kişisel bir dâhiliğe değil, toplumsal ve kültürel 

nedenlere bağlı olduğunu vurgulamıştır. 

Kadın sanat öğrencilerinin çıplak modelden çalıştırılmaması gibi bir 

tek mahrumiyet ya da dezavantaj örneğinin ayrıntılarına girerek, 

kadınların, ne kadar yetenekli veya dahi olurlarsa olsunlar erkeklerle 

aynı ölçüde sanatsal yetkinlik veya başarı elde etmelerinin gerçekten 

de kurumsal olarak olanaksız hale getirilmiş olduğunu göstermeye 

çalıştım. Tarih boyunca, büyük sanatçı ölçeğinde olmasa da bir grup 

başarılı kadın sanatçının varlığı ya da ayrıcalıksız gruplar içinde 

parlamayı başaran birkaç yıldızın varlığı bu gerçeğe gölge 

düşürmüyor (Nochlin, 2010:157). 

 

Kadınlar görsel sanatlarda, Rönesans’a kadar tablonun başına değilde 

ancak sanatçının karşısına model olarak geçebilmiştir. Öyleki 

kadınların sanat akademilerine girebilmeleri 1900’lerde 

gerçekleşebilmiştir. Kadının hayat akışında belirli kallıplara ve rollere 
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büründürülerek kamusal alandan dışlanması hatta bir roman karakteri 

gibi kullanımına  eleştirek bir gözle yaklaşan günümüz sanatçısı bunu 

işlerinde sıklıkla kullanmıştır. Sanatta postmodern süreç temelde dış 

gerçekliğin, verili düzenin bir eleştirisidir. Feminist sanatçılar da bu 

eleştirel söylemin peşinden ilerlemiş, ancak tematik olarak kadın 

üzerine yoğunlaşarak, imajlarını eleştirmişlerdir (Kozlu, 2009: 6). 

Bazı feminist sanatçılar ‘kadınlığın ayırıcı yönlerini’ ortaya çıkarmaya 

çalışırken (Antmen, 2008:2), feminist olsun olmasın bazıları ise bu 

ayrımların nasıl yaratıldığı, kadın kimliğinin nasıl ikincil gruba 

taşındığı gibi problematiklerden yola çıkarak eserler üretmişlerdir.  

Günümüz sanatında, toplumsal kimlik inşasında kendine biçilen rol 

kalıplarının dışında olan özelliklede feminist sanatçılar, eserlerinde 

erkek egemen toplumun yarattığı kadın imgesine karşı çıkarak 

göndermeler yapmıştır. Örneğin fotoğraf sanatçısı olan Diane Arbus, 

genellikle Amerika’da sosyal yaşamın dışında bırakılan kesimleri, 

konu almıştır.  Sanatçı, alternatif kimlikler ile kadın kimliğinin günlük 

yaşam sahnelerini doğal bir yaklaşımla fotoğraflarıyla belgelemiştir. 

Diane Arbus’un Resim 1’de görülen çalışmasında, erkek bir modeli, 

bigudileri, alınmış kaşları ve renkli tırnaklarıyla objektife dişil bir 

ifadeyle bakarken fotoğraflamıştır. Diğer taraftan halen eril 

görünümünü de korumaktadır. Toplumun bedeninden bekledikleriyle 

bedeninin aslında sunmak istediği kadın kimliği arasında sıkışıp 

kalmıştır. “Göstermeye çalıştığım şey tam olarak şu: Hiç kimse 

derisinden kurtulup başka biri haline gelemez. Nihayetinde hepimiz 
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dünyaya kendi trajedilerimizi yaşamak üzere doğuyoruz” (Zaman, 

2014) diyerek durumu özetlemiştir. 

 

 

 
 
 

Resim 1. Diane Arbus, Caddedeki Evinde Bigudili Bir Genç Adam, 1966, Jelatin 

Gümüş Baskı. 

 

İran doğumlu olan Shirin Neshat, sanatçı ve sinema yönetmenidi. 

Farsça el yazısı ile müdahale ettiği ikonik kadın portreleri ile tanınır.   

Çalışmaları, Müslüman toplumlarında politize edilmiş bir coğrafyaya 

ait kadın ve erkek bedeni gibi ikiliklere odaklanır. “Fısıltılar” isimli 

çalışmasında (Resim 2) kadın, seçen değil seçilen, izlenilen bir figür 

pozisyondadır.  İslami fundamentalizm ve militanlık ile ilgili olarak 

kadının toplumdaki yerini ifade etmesi açısından önemli bir 

çalışmadır. Çünkü Neshat, kadın kimlikli bir sanatçı olarak yine 

kadınların tarihe tanıklık eder. Ayrıca çalışma, İslam toplumlarında 

kadınlık deneyiminin toplumsal, politik ve psikolojik boyutlarını ele 

alması açısından da önem arz eder. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman
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Resim 2. Shirin Neshat, Whispers, (Fısıltılar),1997, Fotoğraf. 
 

Paolina Weber’e göre, Neşat’ın yapıtları “Ortadoğu ülkelerindeki 

yasaların özel ve genel sınırlarını konu alır ve Batılıların İslam kadını 

ve İslam kimliğini nasıl klişeleştirdiğini sorgular... Şeriata boyun eğen 

ve kendini modern bir savaş habercisi olmaya adayan kadın paradoksu 

Batılıların feminizm tanımı çerçevesinde anlaşılması zor, garip bir 

feminizm anlayışının habercisidir. (Yılmaz, 206: 493). 

 

Amerikalı kavramsal bir sanatçı olan Barbara Kruger, erkek egemen 

bir toplum yapısına eleştirel bir dille yaklaşan eserler üretmiştir.  

Feminist mücadele içeren ikonografik çalışması  “Biz Hareket 

Etmeme Emri Aldık" izleyeni kadın kimliğine farklı bir gözle 

bakmaya çağırmaktadır. Çalışmanın tam ortasındaki slogan vari kısa 

metinde, topluma, kültüre,  cinsiyetçi ayrımcılığa dair eleştirilerini 

sanat yoluyla izleyene iletmekte olan Kruger’in çalışması, kadınlığa 

yönelik eleştirel bir yaklaşım sergiler.  “Kruger, kadın bedeninin 

fiziksel özelliklerine odaklanmak yerine kadın üzerindeki bir takım 

kültürel kodların sanatsal çözümlemesine yönelmiş, çalışmalarında 

erkek egemen düşünsel yapılara eleştirel göndermelerde bulunmuştur” 

(Sağlık, 2013: 44). 
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Resim 3. Barbara Kruger, "Biz Hareket Etmeme Emri Aldık", Kolaj, 1982. 

 

Kruger’in yine toplumsal sistem içinde kadına yüklenen rolleri 

eleştirel bir dil ve özgün bir üslupla aktardığı “Is This My Only 

Purpose (Bu Yapmam Gereken Tek Şey Mi?)” isimli çalışmasında 

(Resim 4), kadını yemek yaparken betimlemiştir. Kruger kadını 

modern toplumlardaki bir görüntü yerine, tarihsel olarak eski olduğu 

okumasını yapabileceğimiz bir kıyafet ve ortam içerisine bilinçli 

olarak yerleştirmiştir.  Çalışma kadınlara yüklenilen toplumsal rollerin 

tersine dönmesine yönelik bir gönderme olduğu düşünülmektedir. 
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Resim 4. Barbara Kruger, Untitled, Is this my only purpose? (Bu yapmam gereken 

tek şey mi?), 1992. 
 

SONUÇ 

Günümüzün insanının yaşamını kapsayan hemen her konuyu 

malzemesi yapması, Sanat-Yaşam birlikteliği ile yenilenen sanatçı için 

kaçınılmazdır. Güncel sanat sadece yaşama ait düzenleri anlatmaz. 

Aksine ötekileştirilenleri, şiddeti, ayrımcılığıda içerisinde barındırır.  

Bu dönemde önemli teorik sapmaların meydana geldiği farklılaşma 

sonucu kimlik problemi özelliklede kadınlık etiketi, sanatın konu 

içeriğini oluştururan konu başlıklarından birisidir. Bu çalışmada kadın 

kimlikli sanatçıların, özellikle kadın etiketini dikkate alarak, cinsel 

kimliklerine gösterdiği ilgi çerçevesinde geliştirdiği, güncel sanat 

sahnesindeki görünürlükleri dikkate alınmıştır. Postmodern dönem 

içerisinde özelikle 1960’lardan sonra kadın sanatçıların eril-dişil 

ayrımına dayanan eserleri incelenmiş ve farklılık temsillerine dönüşen 
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çalışmaları değerlendirilmiştir. Kadının ötekileştirilmesi algısını 

okumak –anlamak üzerine kullanılacak yeni komponentler geliştiren 

günümüz sanatçısı farkı anlatılar üzerinden temsiller oluşturmuştur. 

Fotoğraf, video, enstelasyon gibi farklı pratiklerle kimlik ve cinsiyet 

kavramınıda sorgulayan bu güncel sanat eserleri, eril ve dişil 

ayrımıyla sabitleşmiş çerçevesini, yapıbozuma uğratmaktadır. 

Cinsiyet üzerine oluşan kalıp yargıların sanatçıyı iki şekilde etkilediği 

söylenebilir: sanatını uygulaması ve kimliğini ortaya koymasında. 

1960’lardan sonra özellikle feminist sanatın, kadın etiketi üzerine 

ürettiği çalışmalar görülmektedir. Ancak Feminizm çatısı altında olsun 

ya da olmasın, bu çalışmalar kendi varoluşsal kimliklerinin bilincinde 

olan, kadın sanatçılar tarafından üretilerek kadın erkek eşitliğini 

savunarak farkındalık oluşturmuştur. Öyle ki daha da öteye giderek 

kadın kimliğini erkekten üstün bir konuma taşımaya dair mesajlar 

vermiştir. Hatta daha ileri giderek, bu anlamda ortaya çıkan eserler 

toplumsal bir farkındalık geliştirme adına önemli bir görev 

üstlenmiştir. Kadınlık etiketi üzerine üretilen çalışmalar kadın 

sorunlarının ötesine geçerek, toplumsal düşünce yapısını sorgulayan 

bir bilinç düzeyine ulaşmıştır. 
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GİRİŞ 

Toplumların insanlık tarihi boyunca kadın ve erkeğe yüklediği roller, 

eşitsizliği beraberinde getirirken, cinsiyetçi dayatma ve ataerkil 

toplumsal düzene dönüşmüştür. Genel olarak erkeğin kadından farklı 

özelliklerle yaratılması ve kadının erkekten türediği vb. gibi 

geleneksel söylemler ataerkil düzeni teşkil edip meşrulaştırmıştır. 

Cinsiyet olgusu toplumda genellikle kadın ve erkeğin toplum 

tarafından ileri sürülen eşit olmayan davranış kalıplarına sokulup 

ayrıştırılması şeklinde söylenebilir. Halihazırda olan toplumsal 

cinsiyet rolleri incelendiğinde sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak 

yetersiz ve erkeğe nazaran zayıf görünen kadının bazı haklarının da 

sınırlı olduğu görülmektedir. Aileyle kadın ayrılmaz bir bütün olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle aileyle kadın özdeşleşmektedir. Kadının en 

geniş yaşam alanı ev ortamı olmaktadır. Bu bağlamda kadını 

ötekileştiren ya da kadını erkeğin yanında “bir adım arka” bir konuma 

getiren bu ataerkil yapı bakımından insan hakları bir nevi suiistimal 

edildiği söylenebilir. 

Kentler, cinsiyetçi düşüncelerin toplumda yeniden yapılan mekanlar 

olarak da karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı iş 

dağılımında da kentsel alanlarda bu düşünce sistemi karşımıza 

çıkabilmektedir. Öyle ki kentsel alanlar, bireylerin kendilerini 

geliştirebileceği ve farklı sosyal aktivitelere dahil olabileceği 

mekanlardır (Kümbetoğlu, 2001: 259, 277; Oğuz, 2016: 155). Bu 

nedenle yerel yönetimler tarafından yürütülen faaliyetler, yapılan 
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hizmetler toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşması bakımından 

önemlidir. 

Yerel yönetim birimlerinde vatandaşa en yakın birim olan belediyeler, 

halka sosyal hizmet faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sosyal hizmet 

desteklerini uygularken sadece bir kesime değil dezavantajlı gruplara 

ayrı ayrı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Halkın ihtiyaç ve 

istekleri doğrultusunda bu faaliyetlerini yerine getirirken bu birimlerin 

uyguladıkları faaliyetlerde birbirinden farklı olabilmektedir. 

Belediyeler, dezavantajlı gruplara yapılan faaliyetlerini bu aşamada 

halka duyurmak ve doğru bilginin sağlanması bakımından web 

sitelerini efektif bir şekilde kullanmaktadırlar. Ayrıca yıllık faaliyet 

raporlarında da yapılan faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmakta 

mümkün olmaktadır. 

Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışma Türkiye’deki 30 büyükşehir 

belediyesinin kadınlara yönelik olarak yürüttüğü faaliyetleri analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın literatür aşamasında ise toplumsal 

cinsiyet bağlamında kadınlara yönelik düzenlemeler ve sosyal 

politikalar üzerine genel bir bakış yapılacaktır. Daha sonra 

belediyelerin web siteleri analiz edilerek genel bir çerçeve çizilerek 

oluşturulan kategoriler kapsamında tablolar analiz edilecektir. 

Bulgular ışığında değerlendirmeler yapılacak ve önerilerde 

bunulacaktır. 
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1- TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK SOSYAL 

POLİTİKALARA GENEL BAKIŞ 

Günümüzde dezavantajlı grupta yer alan kadınlar, engelliler, yaşlılar, 

çocuklar, yoksullar sağlık, sosyal, eğitim ve istihdam gibi alanlarda 

dezavantajlı duruma düşebilmektedirler. Bu alanlarda kadınların 

dezavantajlı durumda olmaları gelenekselleşmiş bir bakış açısı, 

cinsiyetçi görev dağılımı ve bu görev dağılımından kaynaklanan 

toplumsal cinsiyetçi rollerden kaynaklandığı söylenebilmektedir. 

Görev bölümünün cinsiyete dayalı olması cinsiyetler arası 

ayrıştırmayı, sosyal kaynaklara ulaşım konusunda ise eşitsizliği 

beraberinde getirebilmektedir. Ortaya çıkan bu eşitsizlik, cinsiyete 

bağlı olarak ayrımcılık ve bazı engellemelerle güçlenebilmektedir. 

Kadınların yanı sıra yaşanan bu ayrımcılık tüm toplumun sosyal, 

siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmesini de önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir (Özaydınlık, 2014, s. 94-95). 

Türkiye’ toplumsal cinsiyet eşitsizliği yanı sıra ayrımcılığı, çalışma 

hayatından eğitime, sağlıktan sosyal hayata ve karar alma 

mekanizmalarına kadar hayatın her alanında varlığını göstermektedir. 

Bu sebeple gün geçtikçe pek çok alanda kadınların dezavantajlı 

konumunda olması sürmektedir. Bu alanların en başında gelen eğitim, 

kırdan kente kadınların en dezavantajlı oldukları alan olmaktadır. 

Eğitim alanında yaşanan bu cinsiyetçi eşitsizlik eğitim başlangıcından 

üniversite eğitimine ve meslek seçimine kadar süregelmektedir. 

Buradan hareketle toplumda kadınların seçmek istediği ya da 

edineceği mesleklerde cinsiyetçi bağlamda roller etkisini 
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gösterebilmektedir. Dünyanın birçok yerinde genel olarak 

yönetimlerin kadınların hak ve çıkarlarını koruma altına alacak 

nitelikteki politikaları ve uygulamaları ana kalkınma hedefleri içine 

almadıkları görülmektedir (Özaydınlık, 2014, s. 94-95). Bu bağlamda 

kadınlara yönelik olarak ayrımcılığın azımsanmayacak kadar büyük 

olduğu görülmektedir. Değişen ve gelişen dünyada gün geçtikçe 

cinsiyetçi eşitsizliğin ve ayrımcılığın daha az görülmesi adına yeni 

politikalar gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde kadınlar toplumsal hayatta sosyal hayata katılmada bazı 

güçlüklerle ve olumsuzluklarla karşılaşabilmektedirler. Karşılaştıkları 

bu olumsuz durumların ve güçlüklerin başında kuşkusuz şiddet yer 

almaktadır. 5393 sayılı belediyeler kanunu ile nüfusu 100.000’i geçen 

belediyelerin kadın sığınma evi açmaları zorunlu hale gelmiştir 

(Yaman, Aydın, ve Tel, 2015, s. 40-41).  

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olarak da belediyeler ortak 

faaliyetler yürütebilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

kadınlara yönelik olarak faaliyet yürüttüğü müdürlükler; 

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak uygulanan ve 

tamamlanmış bazı projeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 



 
 81 

Tablo 1. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Tarafından Kadınlara Yönelik Projeler 

Devam Eden 

Projeler/Çalışmalar 

Tamamlanan 

Projeler/Çalışmalar 

İlgili Kurumlar Tarafından 

Gerçekleştirilen 

Projeler/Çalışmalar 

Türkiye’nin Mühendis 

Kızları Projesi (2016-

2021) 

Annemin İşi Benim 

Geleceğim Projesi (2013-

2019) 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından Kadın İstihdamının 

Desteklenmesi Projesi  

Kadınların Ekonomik 

Ve Finansal 

Okuryazarlık 

Bakımından 

Güçlenmesi Semineri 

“Uluslararası Bilimde Kadın 

ve Kız Çocukları Günü” ve 

“Uluslararası Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinde 

Kız Çocukları Günü” 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından Çocuk Bakıcılarının 

Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın 

İstihdamının Desteklenmesi 

Projesi 

Kadın Kooperatiflerinin 

Güçlendirilmesi 

Çalışmaları 

"Kadınların Ekonomik 

Fırsatlara Erişiminin 

Artırılması Projesi 

İŞKUR ve Kadının Statüsü 

genel müdürlüğü işbirliğinde 

hayata geçirilen "İş’te Anne 

Projesi" 

Kadınların 

Kooperatifler Yoluyla 

Güçlendirilmesi Projesi 

Birleşmiş Milletler 

Kadınların İnsan Haklarının 

Korunması ve Geliştirilmesi 

Ortak Programı: Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme Projesi 

2015-2018 yılları arasında ILO 

Türkiye Ofisi ve İŞKUR 

işbirliğinde uygulanan “Kadınlar 

İçin Daha Çok ve İyi İşler: 

Türkiye’de İnsana Yakışır İş için 

Kadınların Güçlendirilmesi 

Projesi 

Türkiye’de Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme ve 

Planlama Projesi (2020-

2023) 

 Tarımda Kadın Girişimciliğinin 

Güçlendirilmesi Projesi 

Kapsamında 

  “Kadın Çiftçiler Tarımsal 

Yeniliklerle Buluşuyor” 

Kaynak: (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,2021:44-54) 

Günümüzde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı farklı alanlarda hizmet 

erişiminde bazı engelleri oluşturmaktadır. Bu cinsiyet 
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eşitsizliklerinden en önemli basamağını sağlık alanına erişim 

oluşturmaktadır. Kadınların yaşam süresi erkeklere oranlara fazla 

olmasına karşın kadınlara erkeklere göre daha fazla stres ve hastalık 

belirtilmektedir. Sağlık alanındaki hizmetlere kadınların eksiksiz 

olarak ulaşabilmesi insan haklarının koşulları arasında yer almaktadır. 

Bu hizmetlere tam olarak kadınların ulaşamaması insan hakları ihlali 

sayılmaktadır (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008, s. 5-6). 

Toplumsal cinsiyet, feminist düşünürler tarafından kadın ve erkek 

kimliklerinin çeşitliliklerinin dışında toplumun hem kadına hem 

erkeğe verdiği rollere dikkat çekmek amacıyla yoğun şekilde 

kullanılan bir olgu haline geldiğini söylemek mümkün olmaktadır 

(Ecevit ve Karkıner, 2011: s.6). Toplumsal bakış açısına bağlı olarak 

kadınlar, politika yetersizlikleri ve fırsat eşitsizlikleri gibi nedenlerden 

sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hayata katılım bakımından birçok 

engelle karşılaşabilmektedir. Kadınların önünde varolan bu engeller 

sosyal hayata katılımlarında dezavantajlı durumlarının devam 

etmesine neden olabilmektedir. 

 

Sumbas (2013) ‘ın yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’de belediyelerin 

toplumsal cinsiyetçi politikalar üretilmesi ve hizmet sunumunu 

amaçlayan siyasal ve yasal düzenlemeler incelenmiştir.  Yapılan bu 

çalışmada, yapılan düzenlemelerde kadın sığınma evi dışında, 

toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlarla ilgili kurum, politikalar ya da 

düzenlemeler ve bazı alanların yasal olması zorunlu olmadan 

yöneticilerin insiyatifine bırakıldığı görülmüştür (Sumbas, 2013: 43). 
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Akademik seviyede yapılan çalışmaların yanısıra Türkiye’de son 

yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin halka en yakın yönetim birimi 

olan yerel yönetimlere yansıtabilmesi için yürütülen projelerde de artış 

olduğu görülmektedir. Yürütülen bu projelerden en güncel ve 

farklılarından biri Birleşmiş Milletler kanalından yürütülen ve 

paydaşları arasında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu “Kadın Dostu 

Kentler Projesi”’dir. 2006 yılında başlatılan bu projenin amacı yerel 

yönetimlerin programlama, planlama süreçlerine cinsiyet eşitliği 

prensibini ön plana alma ve bu sürece paralel bir şekilde yerel 

yönetimler ile kadın örgütlerini faal duruma alıp güçlendirmeyi 

sağlamaktır (Özsoy ve Sipari, 2016).  Bu projesinin ilk aşaması 2010 

yılında tamamlanmış ardından 2011 yılı Nisan ayında 2. Aşaması 

başlatılmıştır (http://www.kadindostukentler.com/proje.php).  

2-DÜNDEN BUGÜNE DÜNYA’DA KADIN HAKLARI, SİVİL 

ÖRGÜTLENMELER VE DÜZENLEMELER 

Gelişen ve değişen dünyanın yanında toplumsal ihtiyaçlarında 

çeşitlenmesinden dolayı yeni haklar elde etmek isteyen kadınlara da 

farklı platformlarda düzenlemeler ve iyileştirmeler sağlanmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında başta Birleşmiş Milletler (BM) 

olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları bu konuyla ilgili önemli 

adımlar attıkları görülmektedir. Bu kurumların uluslararası yaptığı 

düzenlemeler şöyle sıralanabilir: 

Toplumsal cinsiyet temelinde kadına yönelik yapılan uluslararası 

düzenlemelerde ilk olarak 1945 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
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yapılan düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenlemeye göre 

kadın erkek eşitliğinin ilkeleri bu belgeyle düzenlenmiştir. 1946 

yılında ise yine Birleşmiş Milletler tarafından kadın haklarını 

iyileştirmek adına kadınların statüsü komisyonu kurulmuştur. 1949 

yılında Birleşmiş Milletler tarafından insan ticaretinin engellemesine 

yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. 1951 yılında ise diğer bir 

uluslararası kuruluş olan Uluslararası Çalışma Örgütü çalışan kadın ve 

erkeğin ücretleri konusunda eşitlik ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. 

1952 yılında Birleşmiş Milletler kadınlara siyasal haklar verilmesi 

noktasında sözleşme yapmıştır. 1960 yılında Uluslararası Çalışma 

Örgütü kadın ve erkekler arasındaki meslek ve iş konusundaki 

farklılaşma konusunda sözleşme yapmıştır. 1962 yılında Birleşmiş 

Milletler evlilikle ilgili düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 1967 

yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara yönelik yapılan 

ayrımcılıklarla ilgili düzenleme yapmıştır. 1972 yılında Birleşmiş 

Milletler 1975 yılının “kadın yılı” olması için çalışmalar yapmıştır. 

1974 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadın Konferansı 

yapılmasına karar vermiştir.1976 yılında ise yine Birleşmiş Milletler 

tarafından kadınlara yönelik olarak sosyal, ekonomik, kültürel haklar 

konusunda düzenlemeler yapmıştır. 1979 yılında yine Birleşmiş 

Milletler tarafından kadına yönelik olarak her türlü ayrımcılığın 

önlenmesi bakımından (CEDAW) imzalanmıştır. Yine eynı yıl 

Avrupa Konseyi tarafından eşitlik komitesinin kurulduğu 

görülmektedir (Bitmez, 2019;53-80). 
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1980 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından Kopenhag’da Dünya 

Kadın Konferansı düzenlemiştir. Avrupa Konseyi tarafından 1981 

yılında kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlemesi adına yapılan 

sözleşme yürürlüğe girmiştir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından Viyana’da düzenlenen insan haklarına yönelik konferansta 

kadın hakları ile ilgili kararlar da alınmıştır. 2002 yılında Avrupa 

Konseyi tarafından kadınların şiddete karşı korunması üzerine tavsiye 

kararları kabul edilmiştir. 2006 yılında Avrupa Konseyi ve diğer 

kuruluşlar tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele 

kapsamında çeşitli kampanyalar başlatılmıştır. Yine aynı yıl yapılan 

bir diğer düzenlemede ise Avrupa Birliği tarafından toplumsal cinsiyet 

eşitliği için enstitü kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 2010 

yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından kadınların güçlendirilmesine 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 2011 yılında Avrupa Konseyi 

tarafından kadına yönelik şiddet, şiddetin önlenmesi ve şiddetle 

mücadele hakkında sözleşme imzalanmıştır (Bitmez, 2019;53-80).  

İnsan Hakları komisyonlarının kurulmaya başlamasıyla beraberinde 

kadın-erkek eşitliği, cinsiyetçi fırsat eşitliği grup farklılıklarını tanıma 

vb. konular gündeme gelmiştir. İnsan hakları uygulamalarının 

temelinde genel eşitlik yaklaşımı olmasından dolayı bazı grup ve 

bireyler üzerinde daha somut ve eşitlik anlayışını diğer bir ifadeyle 

fırsat eşitliğini zorunlu kılmıştır. Günümüzde ise fırsat eşitliğinin 

ötesinde sonuç odaklı eşitlik fikri daha kabul görmektedir (Alcock vd. 

2011: s.139; Koray, 2012: s.257).  
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Türkiye’de 2000li yıllardan itibaren kadınlara yönelik düzenlemeler 

de ise ilk olarak 2003 yılında 4857 sayılı iş kanununda görülmüştür. 

2004 yılında ise emziren ve gebe kadınlara yönelik yönetmeliğin 

çıktığı görülmektedir. Aynı yıl kadın işçilerin gece vardiyasında 

çalışmalarına yönelik bir düzenleme yapılarak yönetmelik 

çıkarılmıştır. Yine aynı yıl içerisinde personel istihdamında kadın 

erkek eşitliğine uygun hareket edilmesi adına bir genelge 

çıkartılmıştır. 2005 yılında ise 5393 sayılı belediyeler kanunu 

kapsamında kadın ve çocuklara konukevlerinin açılmasının zorunlu 

hale gelmesi için düzenlemeler yapılmıştır. 2006 yılında yine 

başbakanlık genelgesi kapsamında töre ve namus cinayetlerinin 

önlenebilmesi bakımından alınacak tedbirler hakkında düzenlemeler 

yapılmıştır. 2009 yılında kadın-erkek eşitliği kapsamında fırsat eşitliği 

komisyonu kurulması için kanun çıkartılmıştır. 2010 yılında ise 

kadınlara yönelik olarak ağır ve tehlikeli işlerde düzenleme 

yapılabilmesi adına yönetmelik çıkartılmıştır. Kadın istihdamının 

arttırılması ve bu alanda da eşitlik sağlanması bakımından 2010 

yılında başbakanlık genelgesi çıkartılmıştır. 6284 sayılı ailenin 

korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına 2012 yılında 

kanun çıkartılmıştır. 2013 yılında kadın konukevlerinin açılması adına 

yönetmelik çıkartıldığı görülmektedir. Kadına yönelik şiddetin 

azaltılması ve müdahale kapsamında 2014 yılında başbakanlık 

genelgesiyle çağrı hizmetleri merkezinin kurulması sağlanmıştır. 2016 

yılında ise şiddet önleme ve izleme merkezleri hakkında yönetmelik 

çıkartılmıştır (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,2021:4-15). 
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Türkiye’de cinsiyetçi eşitlik bağlamındaki politikaların uygulanması 

konusunda ilerlemeler kaydedilmişse de bazı yetersiz kalınan noktalar 

görülebilmektedir. Koray (2011), Türkiye’de cinsiyetçi yaklaşımın ve 

eşitlik anlayışının ve uygulanan politikaların büyük oranda 

“modernleşme” ve küresel gelişmelere “ayak uydurma” olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. cinsiyet eşitliği hedefine bağlılık ve bu 

hedefe ulaşmak için araçsal ve kurumsal gelişmeler sağlandığına 

vurgu yapmaktadır. 

Son yıllarda yerel yönetimlerin de kadınlara yaptığı düzenlemeler hız 

kazandığı görülmektedir. Sosyal, kültürel, ekonomik, istihdam vb. 

alanlarda halka en yakın olan yönetim birimleri bu düzenlemelere 

farklı yenilikler getirmektedir. Günümüzde farkındalığın atmasıyla 

beraberinde kadına yönelik şiddet ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 

Tablo 3’de de görülmektedir. Yapılan yasal düzenlemelerle kadın 

konukevlerinin açılması, kadına yönelik şiddete karşı çağrı 

merkezlerinin kurulması, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin 

oluşturulduğu görülmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın konusu Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin web 

sitelerinin, toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara yönelik 

düzenlemeler ve sosyal politikalar kapsamında faaliyetlerinin ortaya 

konmasıdır. Araştırmanın örneklemi ise içerik analizi kullanılarak 

amaçlı rasgele örnekleme yöntemi seçilip 30 büyükşehir belediyesi 

olarak belirlenmiştir. Bu belediyelerin kadınlara yönelik olarak eğitim 

ve gelişim kapsamında yerine getirilen faaliyetler, sağlık hizmetleri 
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kapsamında yerine getirilen faaliyetler, kültür, spor kapsamında yerine 

getirilen faaliyetler, toplumsal cinsiyete kapsamında şiddeti önleme 

uygulamaları bakımından yerine getirilen faaliyetler, ekonomik 

kalkınma kapsamında faaliyetler 5 başlık olarak incelenmiştir. 

Amaçlı rasgele örneklem sistematik ve rasgele bir şekilde seçilen 

örneklerin araştırılması doğrultusunda amaçlı olarak tasnif edilmesidir 

(Marshall & Rossman, 2014). Bu örnekleme çeşidi, belirlenmiş olan 

durumlardan daha çeşitli verilere ulaşabilmek ve araştırmanın 

inanılırlığını arttırabilmek için yapılmaktadır (Flick, 2014). 

Araştırmacı ilk olarak rasgele yöntemleri kullanarak araştırma 

evreninden örnekleme grubu belirlemekte ve sonrasında bu grup 

içinden araştırmaya katkısının daha fazla olacağı bir alt grup 

seçmektedir (Tashakkori & Teddlie, 2010). Amaçlı rasgele 

örneklemin amacı belli durumları araştırıp inanırlığı sağlamaktadır. 

Ancak bu türden bir araştırmanın istatistiksel olarak temsil durumu 

bulunmamaktadır (Creswell, 2013).  

Bu bağlamda bu çalışmada içerik analizi beş aşamada gerçekleşmiştir. 

İlk aşamada belirlenen 30 büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik 

olarak eğitim ve gelişim kapsamında uygulanan faaliyetleri ikinci 

olarak sağlık hizmetleri kapsamında yerine getirilen faaliyetler, kültür 

ve spor kapsamında yerine getirilen faaliyetler ve toplumsal cinsiyet 

kapsamında şiddeti önleme uygulamaları bakımından yerine getirilen 

faaliyetler web sitelerinde yer alan faaliyet raporları ve büyükşehir 

belediyelerinin web sayfa haberleri analiz edilmiştir. Bu noktada 

oluşturulan kategorilerde Biricikoğlu (2020) ve Ilgın ve Ulupınar 
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(2020) çalışmalarında yer verdikleri kategoriler analiz edilip 

incelenerek oluşturulmuştur. 

Araştırmanın amacına uygunluğu baz alınarak belirlenmiş olan 

kategorilere göre web siteleri analiz edilerek var-yok kriteri göz önüne 

alınarak içerik analizi gerçekleşmiştir. Araştırmanın beş aşamada 

oluşturulan bu kategorilerin temel amacı; büyükşehir belediyelerinin 

web sitelerinin kadınlara yönelik olarak uygulanan sosyal politika 

faaliyetlerine ilişkin bilgi edinmek isteyen kullanıcı açısından 

işlevsellik analiz edilirken diğer taraftan büyükşehir belediyelerinin 

kadınlara yönelik olarak uygulamaya aldığı sosyal politika faaliyetleri 

analiz edilerek kayıt altına alınmasıdır. 

Araştırmada analizler excell programı kullanılarak hazırlanmış 

oluşturulan veriler buradaki tablolarda kayıt altına alınmıştır. 

Analizler 20-26 Eylül 2021 tarihleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın geçerlik ve güvenirlik koşullarını sağlaması bakımından 

geçerlik ve güvenlik modelinde yer alan bilimsel ve doğal terimler 

(Guba, 1981: 80) göz önüne alınarak analizler yapılmıştır. Yapılan 

analizler tutarlılık, inandırıcılık, tarafsızlık ve kriterlerine göre 

gerçekleşmiştir. Verilerin aktarılabilirliği durumunda ise araştırmada 

büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin verilerine isim, zaman 

aralığı ve sosyal politika hizmetleri ve destekler ile yer verilmesi ile 

sağlanmıştır. 

Bu araştırma kapsamında büyükşehir belediyelerinin faaliyet 

raporlarında kadınlara yönelik uygulanan faaliyetler ayrıntıya 

girmeden genel bir çerçevede değerlendirilmiştir. İncelenen faaliyet 
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raporlarının öncülüğünde büyükşehir belediyelerinin uyguladığı 

faaliyetleri ifade azlığı ya da genel bir ifade ile belirten ve kapsamlı 

çalışmalar ile ifade eden büyükşehir belediyeleri aynı kategoride 

değerlendirilmiştir. Bu bakımdan çalışmanın bu safhasında sınırlılıklar 

kaydedilmiştir. 

Araştırma yöntemi başlığı altında verilen bilgiler ışığında Türkiye’de 

bulunan 30 büyükşehir belediyesinin faaliyet raporları web siteleri 

toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara yönelik düzenlemeler ve 

sosyal politikalar kapsamında faaliyetlerinin ortaya konulmasına 

yönelik olarak yapılan içerik analizinin sonucunda elde edilen 

bulgular aşağıda yer almaktadır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bulguları bu bölümde sonuçların tablolar halinde 

verilmesi ve tabloların altına verilerin değerlendirilmesi şeklinde 

aktarılacaktır. Buna göre araştırmanın ilk tablosu olan eğitim ve 

gelişim kapsamında yerine getirilen faaliyetlerin büyükşehir 

belediyelerinin web sitelerinin analiz sonucu yer almaktadır. 
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Tablo 2. Eğitim ve Gelişim Kapsamında Yerine Getirilen Faaliyetler 

Şehirler Meslek 

edindirme 

/Hobi 

/Kurs 

Kişisel Gelişim/ 

Eğitim/Kongre/Panel 

Kadın 

Meclisleri/Komisyonlar 

Diğer 

Adana ✓ ✓ ✓ - 

Ankara ✓ ✓ ✓ - 

Antalya ✓ ✓ ✓ - 

Aydın ✓ ✓ ✓ - 

Balıkesir ✓ ✓ ✓ - 

Bursa ✓ ✓ ✓ - 

Denizli ✓ ✓ ✓ - 

Diyarbakır ✓ ✓ ✓ - 

Erzurum ✓ ✓ ✓ - 

Eskişehir ✓ ✓ ✓ - 

Gaziantep ✓ ✓ ✓ - 

Hatay ✓ ✓ ✓ - 

İstanbul ✓ ✓ ✓ - 

İzmir ✓ ✓ ✓ - 

Kahramanmaraş ✓ ✓ - - 

Kayseri ✓ ✓ ✓ - 

Kocaeli ✓ ✓ ✓ - 

Konya ✓ ✓ ✓ - 

Malatya ✓ ✓ ✓ - 

Manisa ✓ ✓ ✓ - 

Mardin ✓ ✓ ✓ - 

Mersin ✓ ✓ ✓ - 

Muğla ✓ ✓ ✓ - 

Ordu ✓ ✓ ✓ - 

Sakarya ✓ ✓ ✓ - 

Samsun ✓ ✓ ✓ - 

Şanlıurfa ✓ ✓ ✓ - 

Tekirdağ ✓ ✓ ✓ - 

Trabzon ✓ ✓ ✓ - 

Van ✓ ✓ ✓ - 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, eğitim ve gelişim kapsamında kadınlara 

yönelik olarak yerine getirilen faaliyetler meslek edindirme kişisel 

gelişim/eğitim/kongre/panel ve kadın meclisleri ve diğer kategorisi 

bulunmaktadır. Oluşturulan bu kategorilerde 30 büyükşehir 

belediyesinde meslek edindirme (hobi-kurs) ve kişisel gelişim/eği-

tim/kongre ve panel faaliyetlerinin tam olarak uygulandığı 

görülmektedir. Diğer yandan 29 büyükşehir belediyesinde ise kadın 

meclisleri ve komisyonları var iken, Kahramanmaraş büyükşehir 

belediyesinde yapılan araştırmalar doğrultusunda kadın meclisleri ve 

komisyonlarının bulunmadığı söylenebilmektedir. 

Araştırmanın diğer tablosu olan sağlık hizmetleri kapsamında yerine 

getirilen faaliyetlerin büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin analiz 

sonucu yer almaktadır. 

Tablo 3. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yerine Getirilen Faaliyetler 

Şehirler Eğitim/Seminer 

Faaliyetlerinin 

Düzenlenmesi 

Sağlık 

Taramalarının 

Düzenlenmesi 

Diğer 

Adana ✓ ✓ - 

Ankara ✓ ✓ ✓ 

Antalya ✓ ✓ - 

Aydın ✓ ✓ - 

Balıkesir ✓ ✓ - 

Bursa ✓ ✓ - 

Denizli ✓ ✓ - 

Diyarbakır ✓ ✓ - 

Erzurum ✓ ✓ - 

Eskişehir ✓ ✓ - 
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Gaziantep ✓ ✓ - 

Hatay - - - 

İstanbul ✓ ✓ - 

İzmir ✓ ✓ - 

Kahramanmaraş ✓ ✓ - 

Kayseri ✓ ✓ - 

Kocaeli ✓ ✓ - 

Konya ✓ ✓ - 

Malatya ✓ ✓ - 

Manisa ✓ ✓ - 

Mardin ✓ ✓ - 

Mersin ✓ ✓ - 

Muğla ✓ ✓ - 

Ordu ✓ ✓ - 

Sakarya ✓ ✓ - 

Samsun ✓ ✓ - 

Şanlıurfa ✓ ✓ - 

Tekirdağ ✓ ✓ - 

Trabzon ✓ ✓ - 

Van ✓ ✓ - 

 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi sağlık hizmetleri kapsamında kadınlara 

yönelik olarak yerine getirilen faaliyetler bulunmaktadır. Bu 

kapsamda eğitim/seminer faaliyetlerinin düzenlenmesi, sağlık 

taramalarının gerçekleştirilmesi ve diğer kategorisi bulunmaktadır. 

Oluşturulan bu kategorilerde 29 büyükşehir belediyesinde uygulanmış 

olduğu görülmektedir. Hatay büyükşehir belediyesinde ise sağlık 

hizmetleri kapsamında yerine getirilen faaliyetlerde faaliyet raporu 

doğrultusunda eğitim-seminer ve sağlık taraması faaliyetlerine 
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rastlanmamıştır. Diğer kategorisinde ise Ankara büyükşehir 

belediyesinin kadınlar için “Gezici Kadın Sağlığı” başlığı altında 

uyguladığı proje mevcuttur. Araç içerisinde sosyal çalışmacılar, çocuk 

gelişim uzmanları ve sağlık çalışanları halihazırda bulunmaktadır. 

Kırsal mahalleleri gezerek kadınlara üreme sağlığı ile ilgili 

bilgilendirmelerde yapılmaktadır. Resim 1’de gezici kadın sağlığı 

aracı görülmektedir. 

 

Resim 1. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gezici Kadın Sağlığı Aracı 

Araştırmanın diğer tablosu olan kültür, spor kapsamında yerine 

getirilen faaliyetlerin büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin analiz 

sonucu yer almaktadır. 
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  Tablo 4. Kültür, Spor Kapsamında Yerine Getirilen Faaliyetler 

Şehirler Müzik Gezi Eğlence Spor  Diğer 

Adana - - - ✓ - 

Ankara ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Antalya ✓ - ✓ ✓ - 

Aydın - - ✓ ✓ - 

Balıkesir - ✓ ✓ - - 

Bursa ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Denizli ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Diyarbakır - ✓ ✓ ✓ - 

Erzurum - ✓ ✓ ✓ - 

Eskişehir ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Gaziantep ✓ ✓ ✓ - - 

Hatay - ✓ - ✓ - 

İstanbul ✓ ✓ ✓ ✓ - 

İzmir - ✓ ✓ ✓ - 

Kahramanmaraş - ✓ - ✓ - 

Kayseri ✓ - ✓ ✓ - 

Kocaeli ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Konya ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Malatya ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Manisa ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Mardin ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Mersin ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Muğla - - ✓ ✓ - 

Ordu - - ✓ ✓ - 

Sakarya - - - - - 

Samsun - - ✓ ✓ - 

Şanlıurfa - ✓ ✓ ✓ - 

Tekirdağ ✓ - ✓ ✓ - 

Trabzon - - - ✓ - 

Van ✓ ✓ - ✓ - 
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Tablo 4’da görüldüğü üzere kültür-spor kapsamında kadınlara yönelik 

olarak yerine getirilen faaliyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda müzik, 

gezi, eğlence, spor ve diğer kategorileri bulunmaktadır. Oluşturulan 

bu kategorilerde 27 büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik olarak 

en çok spor faaliyetlerinin uygulandığı söylenebilir. Ardından 24 

büyükşehir belediyesinin eğlence kategorisi yer almaktadır. Yapılan 

analizler sonucunda daha çok 8 Mart dünya kadınlar günü 

münasebetiyle eğlence programlarının gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Gezi kategorisinde ise 20 büyükşehir belediyesinin aktif olduğu 

görülmektedir. Kültür-spor kapsamında müzik kategorisi 16 

büyükşehir belediyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Tablodan 

hareketle kadınlara yönelik olarak kültür-spor kapsamında en fazla 

spor kategorisi en az ise müzik kategorisi yer aldığı görülmektedir.  

Spor kategorisinde Kayseri büyükşehir belediyesinin kadınlar spor 

merkezi bünyesinde Türkiye’nin ilk fizyospor merkezinin olduğu 

tespit edilmiştir. Bu merkezde doktor raporu ve görüşleri 

doğrultusunda fizyoterapistler nezaretinde belirlenen programlar 

yapılmaktadır. Resim 2’de Kayseri büyükşehir belediyesi fizyospor 

merkezi görülmektedir. 
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Resim 2. Kayseri büyükşehir Belediyesi Kadınlar Fizyospor Merkezi 

Van büyükşehir belediyesi tarafından kadınlara özel açılan spor 

merkezinde fitness, aeorobik, boks, step ve kardiyo gibi sporlar 

bulunmaktadır. kadınlar tarafından büyük ilgi gören bu spor 

merkezinde spor hocaları tarafından yönlendirmeler yapılmaktadır. 

Sporun yanı sıra ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenme noktasında bilgi 

alabilmektedirler. Ayrıca spor merkezine gelen kadınlar çocuklarını 

merkez içerisinde bulunan kreşe bırakabilmektedirler. 
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Resim 3. Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Yönelik Spor Merkezi 

Araştırmanın diğer tablosu olan toplumsal cinsiyet kapsamında şiddeti 

önleme politikaları bakımından yerine getirilen faaliyetlerin 

büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin analiz sonucu yer 

almaktadır. 
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 Tablo 5. Toplumsal Cinsiyet Kapsamında Şiddeti Önleme Politikaları Bakımından 

Yerine Getirilen Faaliyetler 

Şehirler Kadın Danışma 

Merkezi/Konukevi 

Eğitim/Panel 

Faaliyetleri 

Acil Durum 

Uygulamaları/ 

Butonlar 

Diğer 

Adana ✓ ✓ - - 

Ankara ✓ ✓ ✓ - 

Antalya ✓ ✓ - - 

Aydın ✓ ✓ - - 

Balıkesir ✓ ✓ - - 

Bursa ✓ ✓ - - 

Denizli ✓ ✓ - - 

Diyarbakır ✓ ✓ ✓ - 

Erzurum ✓ ✓ - - 

Eskişehir ✓ ✓ - - 

Gaziantep ✓ ✓ - - 

Hatay ✓ ✓ - - 

İstanbul ✓ ✓ ✓ - 

İzmir ✓ ✓ - - 

Kahramanmaraş ✓ ✓ - - 

Kayseri - ✓ - - 

Kocaeli ✓ ✓ - - 

Konya ✓ ✓ - - 

Malatya ✓ ✓ - - 

Manisa ✓ ✓ - - 

Mardin ✓ ✓ - - 

Mersin ✓ ✓ - - 

Muğla ✓ ✓ - - 

Ordu ✓ ✓ - - 

Sakarya - ✓ - - 

Samsun ✓ ✓ - - 

Şanlıurfa ✓ ✓ - - 

Tekirdağ ✓ ✓ - - 

Trabzon ✓ ✓ - - 

Van ✓ ✓ - - 
 

Tablo 5’de görüldüğü üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme 

politikaları kapsamında yerine getirilen faaliyetler bulunmaktadır. Bu 
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kapsamda kadın danışma merkezi/konukevi, eğitim/panel faaliyetleri, 

acil durum uygulamaları ve diğer kategorileri bulunmaktadır. 

Oluşturulan kategorilerde Kayseri büyükşehir belediyesi ve Sakarya 

büyükşehir belediyesinde kadın danışma merkezi/ konukevinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim/panel faaliyetleri kategorisinde 30 

büyükşehir belediyesinde uygulandığı görülmektedir. Kadınlara 

yönelik olarak acil durum uygulamaları kategorisinde ise Ankara, 

Diyarbakır ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde görüldüğü tespit 

edilmiştir. Ankara büyükşehir belediyesi kadına yönelik şiddetin ve 

cinayetlerin önlenmesi bakımından “Mor Buton” özelliğinin mobil 

uygulamasına dahil ettikleri görülmüştür. Resim 4’de Ankara 

büyükşehir belediyesinin mor buton görseli yer almaktadır. 

 

Resim 4. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mor Buton 
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Diyarbakır büyükşehir belediyesi acil durum uygulamaları 

bakımından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla acil destek hattı 

kurduğu tespit edilmiştir.  

Resim 5’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik 

şiddete karşı acil destek hattı görseli görülmektedir. 

 

Resim 5. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Acil Destek Hattı 

İstanbul büyükşehir belediyesi şiddete maruz kalan ya da kalma 

ihtimali bulunan kadınlara yönelik olarak sosyal, psikolojik ve 

hukuksal boyutta 7 gün 24 saat destek alabilmelerine yönelik hizmet 
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vermektedir. Gerekli görülen durumlarda kolluk kuvveti ve 

cumhuriyet başsavcılığı ile irtibata geçerek acil koruma altına 

alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Resim 6’da İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin kadın destek hattı görseli görülmektedir. 

 

                Resim 6. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek Hattı 

Araştırmanın diğer tablosu olan ekonomik kalkınma kapsamında 

yerine getirilen faaliyetlerin büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin 

analiz sonucu yer almaktadır. 

Tablo 6. Ekonomik Kalkınma Kapsamında Faaliyetler 

Şehirler Kadın İstihdamına 

Yönelik 

Faaliyetler 

Kadın 

Girişimcilerin 

Desteklenmesi 

Diğer 

Adana ✓ ✓ - 

Ankara ✓ ✓ - 

Antalya ✓ ✓ - 

Aydın ✓ ✓ - 

Balıkesir ✓ ✓ - 

Bursa ✓ ✓ - 
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Denizli ✓ ✓ - 

Diyarbakır ✓ ✓ - 

Erzurum ✓ ✓ - 

Eskişehir ✓ ✓ - 

Gaziantep ✓ ✓ - 

Hatay ✓ ✓ - 

İstanbul ✓ ✓ - 

İzmir ✓ ✓ - 

Kahramanmaraş ✓ ✓ - 

Kayseri ✓ ✓ - 

Kocaeli ✓ ✓ - 

Konya ✓ ✓ - 

Malatya ✓ ✓ - 

Manisa ✓ ✓ - 

Mardin ✓ ✓ - 

Mersin ✓ ✓ - 

Muğla ✓ ✓ - 

Ordu ✓ ✓ - 

Sakarya ✓ ✓ - 

Samsun ✓ ✓ - 

Şanlıurfa ✓ ✓ - 

Tekirdağ ✓ ✓ - 

Trabzon ✓ ✓ - 

Van ✓ ✓ - 

 

Tablo 6’de görüldüğü üzere ekonomik kalkınma kapsamında yerine 

getirilen faaliyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda kadın istihdamına 

yönelik faaliyetler, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve diğer 

kategoriler bulunmaktadır. 30 büyükşehir belediyesi bu kategoride yer 

alan faaliyetlerin tam olarak uygulandığı görülmektedir. 
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Gaziantep büyükşehir belediyesi tarafından kadın girişimcilerin 

desteklenmesi adına KAGİDEM kurulmuştur. Bu kadın girişimcileri 

destek merkezi İpekyolu kalkınma ajansı ve Gaziantep sanayi odası 

ortaklığında oluşturulmuştur. KAGİDEM’in amacı iş dünyasında 

katılmak isteyen kadınlara ilk 2 yılda destek olmaktır. Ayrıca bu 

kapsamda kadınlara iş kurması dışında danışmanlık, eğitim ve 

networking sağlayarak destek olmaktadır. Böyle bir kadınlara yönelik 

girişim faaliyetlerinin bir merkez altında olması diğer belediyelere 

örnek teşkil edebilmektedir (https://kagidem.com/KagidemNedir 

erişim tarihi 27.09.2021). 

 

Resim 7. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimci Destek Merkezi 

 

  

https://kagidem.com/KagidemNedir
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SONUÇ  

Toplumda dezavantajlı bir konumda ve destek olunması önemli hale 

gelen kadın, küresel oluşumların yansımalarıyla beraber kalkınmanın 

önemli bir öznesi olarak günümüzde görülmeye başlanmıştır. 

Geçtiğimiz yüzyıl kadına yönelik insan hakları çalışmalarının 

yapıldığı, cinsiyetçi eşitlik üzerinde farkındalığın arttığı ve 

gelenekselleşen düşünce kalıplarının yıkılmaya başladığı bir zaman 

olmuştur denilebilir. Yapılan uluslararası düzenlemeler, çalışmalara 

rağmen yine de toplumda erkeğe tanınan haklarla kadının hakları aynı 

kulvarda olmamaktadır. Tüm dünyada kadınlara yönelik 

gerçekleştirilen düzenlemeleri değişen kadın insan hakları algısı 

toplumlarda sorunu çözüme kavuşturmada tek başına yeterli 

olamamaktadır. Yapılan bu düzenlemeler günlük yaşam rutinine 

entegre edilerek devamlı bir hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu 

noktada yöneticilere düşen görev, kadın haklarını baz olarak yapılacak 

sosyal politika faaliyetlerini yürütmek, toplumun gelenekselleşmiş 

olan kadına bakış açısını en aza indirgemektir. 

Yapılan bu çalışma 30 büyükşehir belediyelerinin kadınlara yönelik 

olarak yürüttükleri uygulamaları kategorize edilerek yapılan 

faaliyetler var-yok olarak gösterilmiştir. Oluşturulan kategorilerle 

eğitim ve gelişim kapsamında yerine getirilen faaliyetlerde meslek 

edindirme, kişisel gelişim eğitimleri, kadın meclislerinin 30 

büyükşehirde aktif olarak yapıldığı görülmüştür. Özellikle meslek 

edindirme kursları büyük oranda kadınların pratik, toplumsal 

ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Diğer bir kategori olan sağlık 
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hizmetleri kapsamında yerine getirilen faaliyetlerde ise eğitim, 

seminerlerin düzenlenmesi, sağlık taramalarının düzenli olarak 

yapılması yer almaktadır. 29 büyükşehirde bu kategorilerdeki 

faaliyetlerin tam olarak yapıldığı görülmektedir. Özellikle Ankara 

büyükşehir belediyesinin “Gezici Kadın Sağlığı” projesi örnek teşkil 

edecek projeler arasında yer almaktadır.  Bu projeyle gezici araç 

içerisinde sosyal çalışmacılar, çocuk gelişim uzmanları ve sağlık 

çalışanları halihazırda bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri belediyeler 

için nicelik anlamında güçlü olduğu alanlardan biri olmamaktadır. 

Ancak bu alanı güçlü kılan sağlık eğitimlerinin ve bilgilendirmelerinin 

yapılması noktasında öne çıkabilir.  

Kültür, spor kapsamında yerine getirilen faaliyetlerde ise müzik, gezi, 

eğlence, spor kategorileri bulunmaktadır. Oluşturulan bu kategorilerde 

büyükşehir belediyelerinde en fazla spor faaliyetlerinin uygulandığı 

görülmektedir. Kadınların spora yönelimlerinin olduğu buradan 

anlaşılmaktadır. Spor faaliyetlerine örnek teşkil edebilecek olan 

Kayseri büyükşehir belediyesinin yaptığı Fizyospor merkezi 

Türkiye’de ilk olma özelliğini barındırmaktadır. Toplumsal cinsiyete 

kapsamında şiddeti önleme politikaları bakımından ise kadın merkezi-

konukevleri, eğitim-panel düzenleme, acil durum uygulamaları gibi 

faaliyetler yer almaktadır. 30 büyükşehir belediyesinde kadın merkezi-

konukevleri, eğitim-panel düzenleme gibi faaliyetlerin tam olarak 

yapıldığı görülmüştür. Günümüzde cinsiyet eşitliği anlayışından yola 

çıkılırsa yapılan bu faaliyetlerin önemi de yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu faaliyetlere ek olarak acil durum uygulamaları da bu kategorize 
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edilmiştir. Edinen bulgulara göre Ankara, Diyarbakır ve İstanbul 

büyükşehir belediyelerinin kadına yönelik şiddet kapsamında mobil 

hatlarının olduğu görülmüştür. Son olarak ekonomik kalkınma 

kapsamında yapılan faaliyetlerde de kadın istihdamına yönelik 

faaliyetler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi kategorize edilmiştir. 

30 büyükşehrin bu faaliyetleri tam olarak uyguladığı görülmüştür. 

Buradan hareketle kadınlara ekonomik anlamda da fırsatların 

verilmesi ve desteklenmesi noktasında güzel adımlar atılmaktadır. 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda kadınlara yönelik düzenlenen 

faaliyetlerde kurs-hobi, düzenlenen eğitimler ve kişisel gelişim 

faaliyetlerin daha aktif ve fazla olduğu görülmüştür. Büyükşehir 

belediyelerinin sağlık alanında eğitim-panel düzenlemeleri ve belirli 

aralıklara tarama testlerinin tam olduğu görülmektedir. Sağlık 

hizmetlerine erişimi olmayan kadınlar için bu alanda yapılan 

faaliyetler önem arz etmektedir. Kültür- eğlence-spor alanında ise 

düzenlenen faaliyetlerde ise en fazla spor alanının aktif olduğu 

görülmüştür. Bu alanda yapılan faaliyetlerin bazılarının ilk olmaları 

diğer belediyelere örnek teşkil etmektedir. Kadın girişimcileri 

destekleme noktasında ise her belediyenin yaptığı farklı bir düzenleme 

bulunmaktadır. Bu alana verilen destekler kalkınmanın öznesi olan 

kadın için oldukça önemlidir. Günümüzde önemini her geçen daha da 

koruyan kadına şiddet için yapılan uygulamalar ön plana çıkmaktadır. 

Bu alanda büyükşehir belediyeleri kadına şiddet eğitimleri, kadın 

konukevleri ve farklı uygulamalar yapmaktadırlar. Bu alanda 

belediyelerin farklı örnek teşkil edebilecek örnekleri bulunduğu 
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görülmüştür. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadına yönelik 

düzenlenen büyükşehir belediyelerinin faaliyetleri farklı, güncel ve 

örnek olabilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Bu uygulamaların 

artması gelecek nesiller için önem arz ederken cinsiyet eşitliğinin 

hatta bazı alanlarda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın da güzel 

yönde ilerleyebileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 
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23.09.2021) 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi https://www.kocaeli.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

23.09.2021)  

Konya Büyükşehir Belediyesi https://www.konya.bel.tr/ (Erişim Tarihi 23.09.2021) 

Malatya Büyükşehir Belediyesi http://malatya.bel.tr/ (Erişim Tarihi 24.09.2021)  

Manisa Büyükşehir Belediyesi https://www.manisa.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

24.09.2021)  

Mardin Büyükşehir Belediyesi https://www.mardin.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

24.09.2021)  

Mersin Büyükşehir Belediyesi https://mersin.bel.tr/ (Erişim Tarihi 24.09.2021) 

Muğla Büyükşehir Belediyesi https://www.mugla.bel.tr/ (Erişim Tarihi 25.09.2021) 

Ordu Büyükşehir Belediyesi https://ordu.bel.tr/# (Erişim Tarihi 25.09.2021) 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi https://www.sakarya.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

25.09.2021)  

Samsun Büyükşehir Belediyesi https://www.samsun.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

26.09.2021)  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi https://www.sanliurfa.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

26.09.2021) 
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi http://www.tekirdag.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

26.09.2021)  

Trabzon Büyükşehir Belediyesi https://www.trabzon.bel.tr/ (Erişim Tarihi 

26.09.2021) 

(https://kagidem.com/KagidemNedir erişim tarihi 27.09.2021). 
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GİRİŞ  

Müzik ve kadın, müziğin yapısında kadın ve kadın müzisyenler 

kavramları müzikoloji, müzik tarihi ve müzik/sosyal bilimler 

ilişkisindeki birçok alanda çeşitli boyutlarıyla incelenmektedir. Kadın 

müzisyenlerin müzik sanatında var olma mücadeleleri dünyanın her 

yerinde olduğu gibi ülkemizde de meşakkatli ve uzun zaman 

içerisinde yavaş adımlarla ilerlemektedir. 

Kadınlar, tarihin hemen her döneminde, birçok sosyal alanda olduğu 

gibi müzik alanında da kendilerine yer bulmakta güçlükler yaşamışlar, 

müziğin sergilenmesi ve eğitimi süreçlerinde büyük engellemelere, 

baskı ve eleştirilere maruz kalmışlardır. Müzisyenliğin toplum 

tarafından kadın cinsiyetine uygun bir meslek olarak görülmediği, 

toplumsal normlar ve eril söylemin baskıları ile kadınların bu alanda 

hak ettikleri yeri bulamadıkları birçok yazılı kaynakta dile 

getirilmiştir. 1950’lerden sonra bir sanatçı olarak kadın isimlerine yer 

verilmeye başlandığı görülmekle birlikte kadınlara ait birçok eser ve 

çalışmanın yok olduğu ya da başka isimlerle kaybolup gittiği 

bilinmektedir. Reich, “tüm kadın müzisyenlerin özellikle de 

bestecilerin, cinsiyetleri yüzünden belirli sınırlamalara maruz 

kaldığını belirtir” (akt. Sakar, 2007: 87). Bu sınırlamalar altında 

kadının müzik yaşamında var oluş sürecine geçmeden önce 

sınırlamanın esas etkeni olan toplumsal cinsiyet kavramına ve 

toplumsal cinsiyet normlarının kadına getirmiş olduğu rol ve 

beklentilere kavramsal açıdan değinmek yararlı olur.  
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1. TOPLUMSAL CİNSİYET 

İnsanın biyolojik cinsiyetine bağlı olarak toplumsal bir kategori 

kapsamında bireye yüklenen beklentiler ve roller toplumsal cinsiyet 

kavramının temelini oluşturur. Biyolojik cinsiyet (sex); kişinin 

doğuşundan itibaren sahip olduğu, her yerde aynı olan bir kavramdır. 

Toplumsal cinsiyet (gender) ise kişinin biyolojik cinsiyetinden farklı 

olarak bulunduğu toplumun, kültürün kendisine yüklediği 

sorumluluklara işaret etmektedir. Ş. Ersoy (2007: 8), Türkçe 

anlamında “cinsiyet teriminin bazen toplumsal cinsiyeti de kapsamak 

üzere” kullanıldığını belirtmekte, bu tür bir farklılığı yansıtacak 

kelimelerin Türkçe içerisine kullanılmıyor olmasını, “insanların 

biyolojik ve toplumsal cinsiyetlerinin birbirlerinden ayrılmaz bir 

bütün olarak” görmüş olmalarına bağlamaktadır. Nicholson’a (akt. 

Dedeoğlu, 2000: 143) göre toplumsal cinsiyet, “kadın ve erkek 

arasındaki her türlü sosyal olarak yaratılan farklılığa hitap ettiği gibi, 

aynı zamanda ‘kadın vücudunu’ ‘erkek vücudundan’ ayıran her türlü 

ayrımlaştırmayı da kapsamaktadır”.  

Bireylerin biyolojik farklılıklarına işaret eden cinsiyet ile toplumsal 

rollerindeki farklılıkları belirten toplumsal cinsiyet birbirleriyle ilişkili 

fakat birbirinden farklı kavramlardır. “Bireylerin hangi cinsiyete sahip 

olacağını doğa belirlerken, cinsiyetlerine uygun olarak sergilemeleri 

gereken davranışları içine doğdukları toplumun sosyal ve kültürel 

özellikleri belirlemektedir” (Açar, 2015: 3). “Biyolojik olarak kadın 

ve erkek olmak, doğal ve doğuştan olarak adlandırılırken, kadınlık ve 

erkeklik ise toplumsallaşma süreciyle beraber kültürel bir 
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yapılanmaya işaret etmektedir” (Hepşen, 2010: 14). Ersoy Çak’a 

(2017: 179) göre toplumsal cinsiyet, “doğaya, sağduyuya ve biyolojik 

farklılıklara dayanıyormuş gibi gözüken birtakım düşünceleri ve temel 

organizasyon ilkelerini kapsar ama aslında kültürel olarak yapılanmış 

ve değişken unsurlar içerir.” 

Bhasin’e (2003: 2-3) göre cinsiyet doğaldır, biyolojiktir, her yerde 

aynıdır ve değiştirilemez. Toplumsal cinsiyet ise sosyo-kültüreldir; 

eril ve dişil niteliklere, davranış modellerine, rollere ve sorumluluklara 

işaret eder; zamana, kültüre hatta aileye göre değişkenlik gösterir, 

değiştirilebilir. Dökmen’e (2015: 25) göre “Biyolojik cinsiyet 

farklılıkları, öğrenilmemiş, doğuştan getirilen özellikler bakımından 

kadınlarla erkekler arasında gözlenen farklılıklardır. Toplumsal 

cinsiyet farklılıkları ise öğrenilen, sosyalleşme sürecinde kazanılan 

özellikler bakımından insanlar arasında gözlenen farklılıklardır.” 

“Toplumsal kültürün etkisinde şekillenen biyolojik cinsiyete zamanla 

toplumsal cinsiyet eklenir” (C. Yılmaz, 2010: 6). Toplumsal cinsiyet 

farklılıkları bireyden bireye, kültürden kültüre bazı değişimler 

göstermektedir. Burada kültürel ve toplumsal farklılıklar önemli bir 

kıstastır.  

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumsal ve 

kültürel olarak belirlenen ve dolaysıyla içeriği yere ve zamana göre 

değişebilen “cinsiyet konumu” ya da “cins kimliği”dir. Yalnızca 

cinsiyet farklılığını belirtmekle kalmaz, aynı zamanda cinsler 

arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de belirtir (Berktay, 2013: 8). “Dünya 

genelinde var olan cinsiyet rejimi, eril değerlere ve hegemonyaya göre 
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dizayn edilmiştir; dolayısıyla kadınlar ve eşcinseller pek çok alanda, 

bu iktidarın yarattığı eşitsizliklerden mağdur olmaktadır” (Sumbas, 

2013: 33). 

Her toplumun kadınlardan ve erkeklerden beklediği belirli tutum ve 

davranışlar vardır. Ecevit (akt. Özkişi, 2012: 2107), “bu beklentilerin 

toplumdan topluma ve aynı toplum içinde bir toplumsal kesimden 

diğerine kısmen değişse de özünde toplumsal cinsiyet temelli 

asimetrinin yani farklılıkların ve eşitsizliklerin olduğu ortak 

noktalarda bulunduğunu ifade etmektedir.” 

Tan’a (1979: 161) göre “Her toplum kadın ve erkeğe ayrılan rolleri, 

geleneksel norm ve değerlere dayalı basmakalıp yargılarla haklı 

göstermeye, kadına ve erkeğe uygun düşen davranışları geleneksel 

imgelerle anlatıma ve sağlamlaştırmaya yönelir.” Ş. Ersoy (2007: 15), 

“Akılcılık, bağımsızlık, hükmetme, saldırganlık, hareketlilik, 

bireycilik, rekabet, sosyal ortamda söz sahibi olma, para kazanma gibi 

sahip olunması gereken davranış biçimlerinin geleneksel olarak 

erkeklere, yardımseverlik, duyarlılık, duygusallık, besleyicilik, 

pasiflik, bağımlılık, ev içi işler, hizmet etmek, sosyal olamama gibi 

özelliklerin kadınlara” atfedildiğini söylemektedir. “Rekabet 

prensibine dayalı olan ekonomik sistem, daha fazla tahakküm kurmak 

adına “zayıf” olan erkeği dışlar ve kadını, eve yorgun gelen 

“savaşçı”ya hizmet edecek biçimde şekillendirilir. Kadın, 

yerleştirildiği bu kalıp içerisinde sistemin işleyişine hayati bir katkı 

sağlar” (Alkar, 2011, 2). “Oyuncak seçiminde kız çocuk için, kedi, 

tavşan gibi daha uysal olan hayvanlar seçilirken erkek çocuk için, 
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aslan gibi gücü ve ataklığı simgeleyen hayvanların seçilmesi hayatları 

boyunca onlardan beklenen davranış biçimlerini şekillendirmektedir” 

(Çayci, 2014: 5). 

 “Araba, kamyon, otobüs kullanma,  küçük  suçlar, polislik ve 

sokağın kendisi erkeğe aittir. Çünkü sokak, ıslık çalıp laf atma 

gibi görece hafif tacizlerden, fiziksel sarkıntılık ve tecavüze 

kadar kadınlara yönelik pek çok sindirme eyleminin 

gerçekleştiği bir ortamdır. Ne var ki bu farklı roller, doğalmış 

gibi görülen ve kadının aleyhine olan bir cinsiyet ayrımı 

oluşturmaktadır” (Connell, 1998: 181). 

Söz konusu ayrım kadın üzerinde eğitim, sosyal yaşam ve örgütlenme, 

çalışma hayatı, siyaset gibi birçok alanda toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini beraberinde getirmektedir.   

Meslek seçiminde de kendini gösteren toplumsal cinsiyet ayrımı 

Dökmen’e (2015: 24) göre “Kadınların daha duyarlı, ilgili ve bakım 

verici olarak algılanmaları; öğretmen, hemşire vb. olmalarının 

beklenmesi, ama erkeklerin bağımsız, atılgan, kuvvetli algılanmaları; 

asker, mühendis, tüccar vb. olmalarının beklenmesi” sonuçlarına 

sebep olmaktadır. 

1.1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

Toplumsal cinsiyet ekseninde kadının konumunun süreç içinde nasıl 

tanımlandığı ile ilgili çeşitli kaynaklara göz atmak yararlı olur. 

“Tarihsel toplumsal olarak oluşturulmuş cinsiyet ayrımıyla kadın 

cinsine biçilen roller hep pasiflik, sakınma, korunma, savunma 
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üzerinedir. Kadının yapması/olması gereken bu vaziyetler, erkeklerin 

meziyetlerine ve onların iktidarına karşıdır” (Bingöl, 2014: 109). 

“Kadının erkeğin bedeninden yaratıldığı hikâyesi, kadını erkeğe 

mahkûm kılan ve kadının varoluş sebebinin erkeğe hizmet etmek olan 

bir toplumsal rolle, tarih sahnesinde yerini almasına sebep olmuştur” 

(Çayci, 2014: 1). Mitchell’in (1975/1998: 32) kitabında bahsettiği 

Aristo’nun “... ve kadın eksik bir erkektir, çünkü dişinin dişi olması, 

belli bir eksiklik dolayısıyladır” sözü de eski çağlardan beri kadınların 

toplum içerisindeki konumlandırılışına örnek olarak gösterilebilir. 

Walters’a (1975/1998: 136) göre 18. yüzyılda kadın ve erkek 

arasındaki ayrım gittikçe daha belirgin bir hal almaktaydı. “Kadınlar, 

kamu işlerinden ve iş dünyasından daha kesin bir biçimde dışlandılar. 

Kadının iş yapmaması, kibarlığın göstergesi ve kanıtı sayılmaya 

başlıyor ve yeni orta sınıflara öğretmek amacıyla, kadına yaraşır 

davranış kurallarını belirleyen sayısız elkitabı ve eğitici dergi 

yayınlanıyordu”. 

“Sanayi Devriminin yaşandığı süreçte kadınlar da erkekler gibi 

devrimin malzemesi olan işçi sınıfını oluşturmuşlardır. Ancak aynı işi 

yapan erkeklere göre daha az maaş almışlar ve daha kötü koşullarda 

çalışmışlardır” (Akalın ve Baş, 2018: 117). “Bütün demokratik 

ülkelerin en yüksek ülkülerinden biri, vatandaşları arasında eşitlik 

sağlamaktır ama yeryüzündeki hiçbir demokratik ülkede kadınlar, 

erkeklerle eşit haklara sahip değildir” (Mitchell, 1998: 25). 

Çakar Mengü (2004: 18) kadının toplumsal süreç içerisinde her zaman 

tarihsel ve toplumsal kültüre göre konumlandırıldığını belirtmiş aynı 
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zamanda bahsedilen tarihsel, toplumsal ve dinsel değerlerin kadına her 

zaman sınırlanmış bir alan yarattığını da eklemiştir. “Kadın tarih 

içerisinde bazen kutsanmış, bereket ve doğurganlığın simgesi olmuş; 

bazen estetik bir varlıkken bazen savaşçı yönüyle öne çıkmış; bazen 

de suçlanmış, hor görülmüştür” (Çayci, 2014: 8). “Tarih boyunca 

kadını temsil eden sembollerin ve kadınlık rollerinin değişimine 

bakarak kadınların gücünün ve toplumsal hayattaki varlıklarının 

zamanla görünmez kılındığını söyleyebiliriz” (Akalın ve Baş, 2018: 

113). 

Toplumların sosyal ve kültürel özellikleri çerçevesinde oluşan 

çizgiler kadın ve erkeğin davranışlarını sınırlayarak onlara 

yönelik toplumsal algıyı belirlemektedir. Özellikle ataerkil 

toplumlarda kadın davranışlarının aile, erkek davranışlarının ise 

çevre faktörü çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu 

durum kadınların daha çok ev içi sorumlulukları, erkeklerin ise 

ev dışı sorumlulukları almasında kendini göstermektedir (Açar, 

2015: 6). 

Toplumsal cinsiyet kapsamındaki roller, beklentiler ve baskılar göz 

önünde bulundurulduğunda, bu yükün yoğunluklu olarak kadınlar 

üzerinde olduğu görülmektedir. “Toplumları geleneksel ve modern 

olarak ayırdığımızda geleneksel kadın kimliği geleneksel toplumlara 

ait bir kavram olarak ortaya çıkar” (Metin, 2011: 83). “Toplum kadına 

ilk olarak kadınlık, annelik ve eş olma rollerini atfetmiştir ve buna 

göre kadın zarif, kibar, duygusal vs. davranışlar sergilemelidir; bunun 

dışında davranan hırslı, kaba, sert kadınlar erkeksi olarak 
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düşünülürler” (C. Yılmaz, 2010: 11). Dökmen’e (2015: 70) göre 

“Kadın cinsiyeti daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkek cinsiyeti 

dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade eder”. Kadına 

yüklenen başlıca toplumsal roller annelik ve ev kadınlığıdır. Bu roller 

sağlıklı bir şekilde yerine getirildiğinde herhangi bir takdir görmeyen 

kadın, rollerden birinde aksama olduğunda bazen sonu fiziksel şiddete 

kadar dayanan olumsuz geri dönüşlerle karşılaşmaktadır. “Gittikçe 

güçlenen ataerkil düzende kadınların kötülenerek toplumsal 

durumlarını sarsma eğilimlerinin neticesinde kadın, cinsellikle 

özdeşleştirilerek küçük düşülme durumuna da maruz kalabilmektedir” 

(Aydın, 2018: 176). 

Ataerkil toplum yapısına ilk karşı çıkış hareketleri arasında görülen 

eşitlikçi düşünce feminizm akımının doğuşunu meydana getirmiştir. 

“Toplumsal cinsiyet çalışmaları feminizm akımıyla daha fazla ses 

getirmiş ve bu kavram üzerinden kadın ve erkek arasındaki konum 

eşitsizliği vurgulanmıştır. Bu kapsamda feminist düşünürler cinsiyet 

ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklılıkları vurgulayarak, toplumsal 

cinsiyet ve cinsiyet farkını ortaya koymuştur” (Akıncı Çötok, 2019: 

75). “Feminist kuramlar, kadına yönelik baskıyı eleştirmenin yanı sıra, 

cinsiyeti kadın olan ve kadın olarak var edilen kişi için geliştirilmiştir” 

(Ersoy Çak, 2017: 178).  

Berktay’ın (2013: 3) deyişiyle feminizm, “Kadınların cinsiyetleri 

nedeniyle maruz kaldıkları baskı ve kısıtlamalara karşı, bu 

haksızlıkları telafi edecek talepler etrafında mücadele ve direnişin 

örgütlenmesini ifade eder ve bu mücadeleyi toplumun maddi 
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koşullarından zihinsel kalıplarına dek uzanan geniş bir yelpazeye 

yayar”. “Feminizm veya feminist teori kavramı genel olarak kadın ile 

ilgili çalışmaların yapıldığı eleştirel ve yorumsamacı okul yöntemiyle 

ilişkili ve içeriden bakışın önem taşıdığı bir yaklaşım biçimidir” 

(Ersoy Çak, 2017: 182).  Şenkal’a (2016: 109) göre feminizmin amacı 

“kadınların, erkekler karşısında ikincil duruma düşürülmesine, edilgen 

bir konumda tutulmasına, kadına yöneltilen geleneksel görüşlere karşı 

çıkmaktır”. 

“On dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başları birinci dalga 

feminist hareketin mücadele alanıdır. Bu süreçte kadınlar, hak ve 

özgürlük mücadelesi, eğitim hakkı, mülkiyet hakkı eşit işe eşit ücret, 

siyasal hakların kazanılması (oy hakkı) gibi taleplerini dile 

getirmişlerdir” (Akalın ve Baş, 2018: 117). Berktay (2010: 95) bu 

taleplerin baskın bir şekilde dile getirilmesine rağmen 20. yüzyıldan 

önce hayata geçmediğini belirtmiştir. 

“Geleneksel Çin 'in ataerkil aile sisteminin, bütün sınıflardan kadınları 

kısıtlaması ve baskı altında tutması” (Davin: 1975/1998: 98) 

toplumsal cinsiyet ayrımına verilebilecek örneklerden bir diğeridir. 

Toplumsal cinsiyet yaptırımlarının dünyanın hemen her coğrafyasında 

devam ettiği, Türkiye’deki durumun da benzer şekilde olduğu 

görülmektedir. 

1.2. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

Cinsiyetin, kişinin üzerine yüklediği anlamlar ve sorumluluklar, 

toplumdan topluma farklılık gösterse de dünyanın birçok yerinde 
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toplumsal cinsiyet ayrımına rastlanmaktadır. Doğduktan itibaren 

çeşitli şekillerde cinsiyet ayrımına maruz kalan kadınların, 

hayatlarının hemen her aşamasında kısıtlama ve yaptırımlarla 

karşılaşmaları günümüzde de devam etmekte, kendilerine toplum 

tarafından görünür ve görünmez kurallar koyulmaktadır.  

Türkiye’de, birçok ülkede olduğu gibi bebekler henüz dünyaya 

gelmeden cinsiyet tahmininden ve beklentilerinden başlamak üzere 

kadın ve erkek olarak rolleri belirlenir. Kız bebekler için seçilen 

pembe renkli eşyaların, mutfak setleri gibi ev işlerini yansıtan 

oyuncakların yerini erkeklerde mavi renge, silah ve araba gibi daha 

sert oyuncaklara bırakması bu duruma örnek gösterilebilir. 

“Geleneksel Türk kültürü içinde kız çocuklarının erkek çocuklara göre 

daha fazla aileye bağımlı kılınmaları onları daha çok 

edilginleştirmektedir” (Çakar Mengü, 2004: 40). Çocuklar bu 

beklentiler doğrultusunda aileleri ve çevreleri tarafından eğitilmekte 

ve hayata hazırlanmaktadır. Özellikle kız çocukları küçük yaşlardan 

itibaren kadın kimliğinin ve bedeninin sorumlulukları konusunda 

telkinler ve uygulamalarla büyütülmektedir. 

“Ülkemizde ve dünyanın genelinde reklamlarda, dizilerde 

kadınlar ya arzu uyandıran, şehvet veren ve kusursuz vücuduyla 

cinselliği çağrıştıran ve erkeği motive eden bir seks objesi ya da 

eşi ve çocukları için her şeyin en iyisini yapan ‘evinin hanımı’, 

eşinin ve çocuklarının ‘’bakıcısı’’ konumunda yer almaktadır” 

(Demirgöz Bal, 2014: 18). 
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“Göçebelik döneminde, Türk kadını o devrin erkeği gibi ata binmiş, 

ok atmış, kılıç kuşanmış ve düşmanla savaşmıştır. Kadınlar, aşiret 

içindeki toplumsal yaşam ve üretime yoğun biçimde katılmışlardır” 

(Doğramacı, 1997 akt. Parlaktuna, 2010, 1220). Göçebelik ve savaş 

dönemlerinde aktif roller üstlenen kadının kültürümüzde öncelikli 

konumu evinin ve çocuklarının bakımı, beslenmesi ve düzenlerinin 

sağlanması üzerinedir.  

Deniz Kandiyoti (akt. Arat, 2010: 87) 1988 yılında The Macmillan 

Press’te yayımlanan “Women and the Turkish State Political Actors or 

Symbolic Pawns” adlı makalesinde, “1926 yılında Medeni Kanun’un 

kabul edilmesi ve 1934 yılında kadınlara oy hakkı tanınması ile Yeni 

Cumhuriyet’in, Orta Asya’daki Türk geçmişini hatırlatarak kadın 

erkek eşitliği ilkesini savunmaya başladığını” belirtmiştir.  

Cumhuriyet sonrasında ülkemizde dünyadaki birçok ülkeden önce 

kadınlara toplumsal ve siyasal alanda erkeklerle eşit haklar 

getirilmiştir. Ancak A. Yılmaz (2010: 192), “Sanayi Devrimi’nden bu 

yana üzerine en çok tartışılan konuların başında gelmiş olmasına ve 

Türk Devrimi sürecinde de önemli bir yer işgal etmiş olmasına karşın; 

özellikle Türkiye açısından bakacak olursak, “Kadın Haklarının 

Tanınması” konusu hala önemli bir toplumsal sorun” olarak karşımıza 

çıktığını vurgulamaktadır. Hukuksal anlamda kadın erkeklerle eşit 

haklara sahip olsa da “Kadına yüklenen roller ve değerler sürekli 

yeniden üretilmektedir. Bu bağlamda, Türk toplumu kendine özgü 

gelenek ve kültürel özelliklerine uygun rol ve değerleri kadına 

yüklemektedir” (Çakar Mengü, 2004: 73). 
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Kağıtçıbaşı, toplum dinamiği ve aile dinamiğinin önemini 

vurgulamakta ve Türk toplumunda kadının statüsünün erkeğe oranla 

çok altta bulunduğuna işaret etmektedir (akt. Uğurlu, 2003: 19). Aydın 

(2018: 173), kadınların içinde bulundukları sosyo-kültürel 

çevrelerinde “kız, genç kız, genç kadın, gelin, dul, anne, karı, avrat, 

hatun, hanım vs. gibi” çeşitli sınıflandırmaların içinde bulunduklarını 

belirtmektedir. Kadınların ekonomik güce sahip olması toplumsal 

yapıyı etkiler ancak geleneksel Türk aile yapısında dini ve kültürel 

anlamda kadın ikinci plandadır (C. Yılmaz, 2010: 12).  

Türkiye’de toplumun yüklediği rollerden sıyrılıp, kendi ayakları 

üzerinde durmak için iş hayatına katılmak isteyen kadınların çoğu 

baba, erkek kardeş veya kocalarından izin almak zorunda, ayrıca 

çevredeki insanların kötü söz ve görüşleriyle mücadele etmektedir. Bu 

durum kadınların çalışma yaşamından dışlanmasına sebep olmaktadır. 

Çakır’a (2008: 27) göre kadının çalışma yaşamında dışlanması, 

“işgücüne katılamama veya işgücü piyasasını terk etme, işgücü 

piyasasında ayrımcılığa maruz kalma” biçimlerinde kendini 

göstermektedir. 

Zafer Toprak, modernleşmeci devletin kendi çıkarlarına aykırı 

gördüğü anda kadınların eylemlerini nasıl dizginlediğinin iki 

önemli örneğini verir: Kadınlar 1923’te bir Kadınlar Halk 

Fırkası kurmak için yetkililere başvurduklarında uygun bir dille 

geri çevrilirler. Müstakbel bir kadın partisinin kısa bir süre sonra 

kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası’na ilgiyi azaltabileceği 

öne sürülür. Türk Kadınlar Birliği de 1935’te Türkiye’de bir 
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Feminizm Kongresi’ne ev sahipliği yapmak üzere dünyanın 

çeşitli yerlerindeki feministlerle işbirliğine girip yükselen Nazi 

tehdidine karşı bir bildiri yayınlayınca, modernleşmeci elit 

bundan hoşlanmaz ve uygun bir gerekçeyle birliği kapattırır 

(Arat, 2010: 90). 

Ülkemizde kadın hareketleri 1980’den sonra artış göstermiştir. “1980 

sonrası dönemde, Türkiye’deki liberal, sosyalist ve radikal feminist 

hareketlerin yoğun bir işbirliğine giriştikleri görülmektedir” 

(Kaçmazoğlu, 1995: 77).  

“1990’lı yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir 

dizi önemli girişim başlatılmıştır. Bunlar arasında “Kadının 

çalışmasını kocanın iznine” bağlayan Medeni Kanun’un 159. 

maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi bulunmaktadır” 

(Günindi Ersöz, 2016: 67). Bu sayede kadınların kendi ayakları 

üzerinde durabilmek için erkeklerden izin almasına gerek kalmamış, 

kendi istekleri doğrultusunda çalışma hayatına dâhil olma hakkına 

kavuşmuşlardır. 

Ünal’a (1994: 37) göre, “Türk kadını evlenme, boşanma, miras, oy 

hakkı, kıyafet, çalışma ve eğitim fırsatları, v.b. çeşitli konularda 

erkeklerle hukuki eşitlik konumuna gelmiştir. Bu hakların 

kullanılması, toplumun değer yargılarıyla sınırlanmış olsa da, 

gelişmenin yönü olumludur ve temposu hızlıdır”.  

Kadının, dünyada ve ülkemizdeki sosyal hayatta toplumsal cinsiyet 

normları açısından varoluş mücadelesini bu şekilde özetlendikten 
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sonra dünyada ve ülkemizde kadının müzik alanında varoluşunu 

değerlendirelim.  

2. KADIN VE MÜZİK 

Yapılan araştırmalar ışığında kadınların geçmiş dönemlerden beri 

müzikle iç içe olduğunu görmekteyiz. Yazılı kaynaklarda isimleri var 

olmasa da müzik tarihinde kadınların özellikle çalgı icrasında var 

olduklarını çeşitli görsel ve yazılı kaynaklardan anlıyoruz. Doğuş 

Varlı (2007: 57), müziğin “kadının toplumsal ve kültürel olarak sosyal 

yapı içinde konumlandırılışını” görebilmemizde önemli bir rolü 

olduğunu vurgulamıştır. Nutku (2010: 137), bilindiği kadarıyla ilk 

kadın sanatçıların İ.Ö. IV. yüzyılda rahibelerden kurulu kadınlar 

korosunda yer aldıklarını belirtmiştir. 

Kadınlar tarihin her döneminde, her alanda olduğu gibi müzik 

alanında da büyük baskılar ve eleştirilere maruz kalarak kendilerine 

yer bulmaya çalışmışlardır.  “Sosyal ortamın her alanında olduğu gibi 

sanat alanında da kadınlar eril söylemin iktidarına maruz kalarak 

kendilerini ikincil konumda bulmuşlardır” (Sankır, 2010: 2). 

Toplumsal cinsiyet rollerinin yüklediği sorumluluklar kadınların 

bazen karma icra ortamlarından bazen ise daha iyi bir müzik 

eğitiminden mahrum kalmalarına sebep olmuştur. “Toplumsal cinsiyet 

rolleri göz önüne alındığında müzisyenlik meslek olarak kadına pek 

uygun görülmez çünkü kadın söz konusu olduğunda müzisyenlik 

“hafif meşrep‟ bir iş olarak görülür” (C. Yılmaz, 2010: 13).  
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“Sanat akademilerine kabul edilmeyen, sanat etkinliklerinde ve 

müzelerde kendilerine yer bulamayan, eserlerine hak ettiği değer 

verilmeyen, hatta yaptıkları eserlerin babaları, kocaları, sevgilileri ve 

hocaları tarafından sahiplenilen kadınlar seslerini ancak 1960’lardan 

başlayarak duyurabilmişlerdir” (Akalın ve Baş, 2018: 127). 

“1970’lerden önce Avrupa müzik tarihi çalışmaları arasında kadının 

ismi neredeyse anılmamış, kadınlarla ilgili tüm çalışmalar yok olmuş, 

konser programları, kütüphane raflarındaki kitaplarda kadın ile ilgili 

hiçbir ipucu kalmamıştır. Kitaplarda kadınlardan nadiren ve ünlü 

erkek bestecilerle ilişkisi olan isimler olarak bahsedilmiştir” (Ersoy 

Çak ve Beşiroğlu, 2013: 55). 

Kadın müzisyenlerin ve özellikle kadın bestecilerin cinsiyetleri 

nedeniyle engellemelere maruz kaldıkları Reich (1993) ve birçok 

yazar tarafından dile getirilmiştir. Kadınların çalgı çalmalarının 

engellendiğinden bahseden Auerbach (2007: 222) Yunanistan’ın kırsal 

kesimlerinde vokal formların bu yüzden korunduğunu öne sürer. 

“Cinsiyet temelinde çalgı seçimine getirilen sınırlamaya örnek olarak 

Brezilya’da çalınan “kagutu‟ isimli flüt ve Güney Cezayir’de çalınan 

“tazammart” isimli flüt verilebilir; bu flütler sadece erkekler 

tarafından çalınır” (Ş. Ersoy, 2007: 27). Çalgı seçiminde cinsiyete 

yönelik yapılan bu ayrım yalnızca Brezilya ve Güney Cezayir’le 

sınırlı değildir. Bir Japon flütü olan “shakuachi” ve Avusturalya 

yerlilerinin ünlü nefesli çalgısı “didgeridoo” da yalnızca erkekler 

tarafından çalınabilen çalgılara örnektir. Bununla birlikte Afrika’da bir 

kabilede “imzad” isimli tek telli yaylı çalgının sadece kadınlar 
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tarafından çalındığını da belirtilmiştir. (Beşiroğlu ve Koçhan, 2007: 

136). 

Scott’a (akt. Özkişi, 2009: 43) göre 18. yy sonlarında Avrupa’da genç 

bir kadının evlenilecek kadın kriterlerini karşılayacak derecede bir 

müzisyen olarak kabul görmesi gerekiyordu. Enstrüman seçiminde 

harp ya da farklı tuşlu çalgılar (harpsikort, küçük klavsen veya 

piyano) kabul görüyordu. Diğer enstrümanlar aşırı derecede güç, 

fazlasıyla geniş ciğerler, ruhsal konsantrasyonun veya kadın şeklinin 

bozulmasını gerektirdiği için (örneğin çello çalmak bacakları bir 

kadına yakışmayan şekilde yerleştirmek; nefeslileri çalmak ise bir 

kadının yüzünü bozması anlamına geliyordu) tercih edilmiyordu.  

“Batı kültüründe de erkek egemen olarak görülen müzik 

profesyonelliği 1850’lerin başlarında, orkestranın çoğunluğunda kadın 

çalışanların reddedilmesiyle açık olarak görülmüştür. Toplum 

içerisinde bir kadının performansı uygunsuz olarak düşünülmekteydi. 

Kadın geleneksel olarak daha çok ev içinde aile ve arkadaşları 

eğlendiren, müzikte ise eşlik edebilmek adına klavye ve arp gibi 

enstrümanları çalmaları için yönlendirilmiştir” (Ş. Ersoy, 2007: 25). 

On dokuzuncu yüzyılda akademik müzikte kariyer yapmak isteyen 

kadınlara bu durumun uygunsuzluğu Johannes Scherr’in (akt. Özkişi, 

2009: 19) söylediği “Kendilerinden istenmediği halde topluma zorla 

girmeye çalışan kadınlar, ya evde kalmış çirkin kız kuruları ya da 

beceriksiz ev kadınları ve sorumsuz annelerdir” gibi sözlerle sıkça 

hatırlatılmıştır. 
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2.1. Türkiye’de Kadın ve Müzik 

Kadın ve müzik ilişkisine Türk müziği tarihinden bakmaya 

başladığımızda kadınlar arasında müzik ve dansın yaygın olduğunu, 

kadınların genellikle haremler gibi iç mekânlarda icra imkânları 

bulduğunu ve Çolakoğlu’nun (2010: 185) belirttiği gibi müzik 

derslerinin haremde günlük bir rutin olduğunu görmekteyiz. Beşiroğlu 

(2006: 6), Osmanlı-Türk musikisinin temel kaynakları incelendiğinde 

kadının Osmanlı dönemi içerisindeki müzikal kimliğinin öneminin, 

görsel ve yazılı belgelerle tespit edilebildiğini belirtmektedir. 

Beşiroğlu, bahsettiği görsel belgeler kapsamında Türk tarihi içerisinde 

tespit edilen, kadın müzisyenlerin bulunduğu ilk minyatürün M.S. 

1341’de Şiraz'da yazılmış bir Şahname'nin minyatürleri arasında 

olduğunu belirtmektedir. Bu minyatürdeki müzisyenler arasında 

bulunan iki kadın müzisyen çeng ve def çalmaktadır. Yine 14. yy. 

Türkmen sarayı haremindeki bir düğün sahnesinde ney ve def çalan 

hanım müzisyenler raks eden diğer bir hanıma eşlik etmektedirler. 15. 

yy da Timur için düzenlenen eğlencede ise çarpara çalan bir rakkaseye 

yine kadın ve erkek müzisyenler birlikte eşlik etmekte ve bu kadın 

müzisyenler kanun ve def çalmaktadır (Beşiroğlu, 2006: 7). 

“Kadınlar binlerce yıldır düğünlerde, bayramlarda, eğlencelerde; 

tarihin belli dönemlerinde karma ortamlarda, çoğu zamansa 

sadece kadınların bulunduğu ortamlarda tef, darbuka gibi 

vurmalı çalgılar çalıyor, bu çalgıların yokluğunda farklı 

malzemeler kullanarak (tencere, tava, elek, sini vb.) bunları 
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yeniden icat ediyor ve bu çalgıların ritimlerine sesleriyle, 

şarkılarıyla eşlik ediyorlar” (Özgün, 2009: 25). 

19. yy başından itibaren Osmanlı Sarayı’nın batı etkisi altında 

kalmaya başladığını belirten Beşiroğlu (2006: 13), piyanonun saraya 

girmesiyle birlikte hem sultan kızları hem de cariyeler piyano eğitimi 

aldıklarını, bununla birlikte kadınlardan oluşan bir “fanfar” 

orkestrasının kurulduğunu ayrıca bale heyetinin saray etkinliklerinde 

görev aldığını belirtmiştir. Bu gelişmelerden anlayacağımız üzere 

batıdan etkilenmeye başlayan Osmanlı Sarayı’nda dönemin 

padişahlarının da desteklemesiyle kadınlar müzik alanında kendilerini 

geliştirecek ve icralarını sergileyecek daha geniş ortamlar 

bulmuşlardır.  

Cumhuriyet döneminin ünlü müzikologlarından Gazimihal (akt. 

Çolakoğlu, 2010: 189), bahsi geçen kadın fanfar orkestrasıyla ilgili 

şunları söylemiştir: 

“Abdülmecid hareminin süslü genç kızlar bandosu hiç olmazsa 

şu tek hakikatin tecrübeyle anlaşılmasına yaramış olsa gerekti: 

Boru sazları kadın nefes tahammülü için fazlasıyla tehlikelidir. 

Çünkü erkek ciğerine göre gelişerek ayarlanmıştır; bando 

muzikası erkek gücünün sanatıdır. Müzikte, kadın, orkestradaki 

erkek meslektaşları yanında kısmen -ve bazı sazlarda- 

yardımcılık edebilir. Keman ve hele piyanoda şansı olabileceği 

tecrübelerle sabittir; bahusus ki “an” sanatında –koro ve 

operada- rakipsiz rolü vardır: fakat, nefes sazlarının bugünkü 
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çetin şartları mevcut oldukça, kadın musikici sivil armoni 

orkestralarında bile sürekli ve dayanıklı bir rol oynamayacaktır: 

Bünyevi sebepler kadar sosyal artlar da bu konudaki güçlükleri 

her yerde arttırmakta devam edecektir”. 

Bu bilgiler doğrultusunda azalmış dahi olsa yine de kadın 

müzisyenlerin cinsiyet ve çalgı ayrımına maruz kaldığını görmekteyiz. 

Bu ilerlemeci tutum toplum tarafından kabul görmekle birlikte 

Anadolu’da halk kültürü ve halk ürünleri içerisinde kadının müzik 

alanında halen engelleme ve gizlenmelerle yol alabildiğini söylemek 

mümkündür. “Sanat tarihinde de bilindiği üzere bazı kadın sanatçılar, 

kabul göremeyeceklerini düşündükleri için kimliklerini gizlemiş ve 

eserlerini erkek isimleri ile imzalamışlardır. Günümüzde dahi erkek 

isimleri ile imzalanmış kadın sanatçıların eserleri olma ihtimali 

oldukça yüksektir” (Akalın ve Baş, 2018: 119). Öyle ki sanat eğitimi 

almak için ailesinden gizli başvurular yapan, etkinliklerde yer alan, 

etkinliklere izleyici olarak katılan kadın örnekleri oldukça fazladır. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte açılan sanat eğitimi kurumlarının 

sayılarının artması Cumhuriyet döneminde yapılan geliştirmeler ve 

iyileştirmelerle kadınlar müzik eğitimine ve hayatına daha aktif 

katılabilme imkânı bulmuşlardır. Yeni müzik okulları kurulmuş, 

konservatuvarlar açılmış ve kız-erkek karışık öğrenci almaya 

başlamış, “Özellikle saray içerisinde “erkek egemen” sınıfa çoğu 

zaman “erkeklerce” yorumlanan Klasik Türk Müziği, Cumhuriyet 

sonrasında değişen konumu ve statüsüyle kadın vokaller tarafından da 

seslendirilmiştir” (Güloğlu, 2006: 176). 
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İnan, bu sevindirici gelişmeyi zamanı anlatan şu sözleri ile 

aktarmaktadır: “Ankara Konservatuarı, Devlet Tiyatromuza kültürlü 

ve bilgili sanatkârlar yetiştirmektedir. Kadın sanatkarlarımız halk 

tarafından sevilen ve beğenilen kişilerdir. Bu mesleğe konservatuarda 

ilk giren kız öğrenciler, arkadaşları, sonra aileleri ve çevreleri 

tarafından olumlu karşılanmadıkları halde, bugün hepsinin ayrı ayrı 

toplum hayatında değerli bir yer kazanmış olmaları yeni yetişeceklere 

örnek ve teşvik edici olmaktadır. Sosyal bünyemizde ilk olumlu 

görülmeyen zihniyet ise yavaş yavaş kaybolmuştur” (İnan; 1975:155).  

Cumhuriyetle beraber kurulan çağdaş eğitim kurumları sayesinde 

kadınların müzik alanında eğitimi erkeklerle beraber alma sansını 

yakalamış olmaları kadınların icra alanında ürünler vermelerine ve bu 

ürünlerin sergilenmesine de olanak tanımıştır. Kadınlara ait ilk 

çoksesli eserlerin ve icraya yönelik performansların Cumhuriyetin 

erken yıllarında ortaya çıkmış olması verilen eğitim ve cumhuriyetle 

birlikte gelen yaşamsal değişikliklerin yansımaları olarak 

nitelendirilebilir.   Ancak, kadınların özellikle bestecilik alanında 

erkek besteciler kadar iyi koşullara sahip olamamaları, performansa 

yönelik fırsatlarda geriye itilmeleri günümüzde halen devam eden bir 

sorundur. Bu alanda yapılan birçok araştırma kadınların söz konusu 

yavaş ilerlemeye yönelik sorunlarını ortaya koymaktadır. Bunlara 

örnek olarak “bir üniversitenin Müzik Bölümü’ndeki kişisel 

eğitmenlik gözlemleri de, bestecilik olmasa bile farklı çağdaş müzik 

dallarında yaratıcı olarak çalışabilecek kişileri yetiştirme amacındaki 

bölüm öğrencileri içinde çok küçük bir bölümünün kızlardan 
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oluştuğunu ortaya koymaktadır” (Gülün’den akt. Makal, 2020, 753). 

Benzer şekilde kadın bestecilerin hayatlarının çeşitli dönemlerinde 

cinsiyet ayrımcılığına uğradıklarını veya bir hemcinslerinin cinsiyet 

ayrımcılığına uğradıklarına şahit olduklarını beyan etmişlerdir 

(Erişkin Karabey, 2019, 121).  

Eğitim ve çoksesli müzik alanında kurumsal olarak yaşanan hızlı ve 

başarılı gelişmeler uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 

sekteye uğrasa da belirli bir yol alındığı görülmektedir. Cumhuriyet 

sonrasında kadın müzik eğitimcilerinin öğretmen atamaları ile 

Anadolu’nun birçok yerine dağılması sayesinde halk bazında kadın 

müzik eğitimcileri gittikleri yörelerde kabul görmüşlerdir.  Eğlence 

sektöründe ve halk kültüründe kadın müzisyenlerin konumu ise 

toplumsal yaptırımlarla zorlu sürecine devam etmektedir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğlence sektöründe çalışmakta olan 

kadınların ağır prosedürlerle ve kontrollü olarak çalışmalarına izin 

veren hükümler, kadınların sahne hayatında var olabilmeleri için 

belirli bedeller ödemeleri gerektiğini göstermektedir.1934 yılında 

yürürlüğe giren Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ilgili 

hükümlerince, eğlence yerlerinde müzik ve sahne sanatçısı olarak 

çalışan kadın sanatçıların, valiliklerden ve kaymakamlıklardan izin 

almaları gerekmekte, emniyetten “çalışma izin belgesi” ve “sağlık 

karnesi” çıkarmak zorundadırlar.  

Söz konusu madde şu şekildedir: 
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“Yirmi bir yaşından küçük olmamak şartı ile kız ve kadınların gazino, 

bar, kafeşantan ve içki ruhsatı almış yerlerle, banyo, hamam ve 

plajlarda çalışabilmeleri için bunların veya bunları çalıştıracakların, 

dilekçe ile başvurmaları, bu dilekçede çalışacakların kimlikleriyle 

görecekleri işleri açıkça göstermeleri gerekir. Polis bunların doğru 

olup olmadığını saptayarak merciine bildirir. İzin en büyük mülki 

amirince verilir. Bu yerlerde izinsiz kız ve kadın çalıştırıldığı 

görüldüğü takdirde menedilmekle beraber bu yerleri işletenler ve 

izinsiz çalışanlar hakkında yasal işlem yapılır” (Polis Vazife ve 

Salahiyet Nizamnamesi) 

Bunların yanı sıra 2002 yılına kadar kadın sanatçıların, her üç ayda bir 

zührevi ve fuhuş yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden sağlık 

kontrolüne tabi tutulmakta olduklarını belirten Müzik ve Sahne 

Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Çırıka, “Sanatçıların 

onurunu kıran ve onları genel kadınlar gibi gören bu anlayışın 

sonuçları sadece bu boyutta kalmamış, toplumda vesikalı olarak 

aşağılanan kadın müzik sanatçılarının emniyet müdürlüklerinde 

düzenli kayıtları tutulduğunu, hatta çocuklarının dahi özellik 

gerektiren mesleklerde görev yapmalarının engellendiğini” eklemiştir 

(Çırıka, Hürriyet, 2011). Yakın bir geçmiş olan 2002 yılından itibaren 

bu madde yürürlükten kalkmış olsa bile sahne sanatçısı olarak çalışan 

kadınların zorlu çalışma şartları ve pek çok açıdan engelleyici 

yaptırımların varlığı kadınların müzik alanında varoluş sürecinin 

zorluklarını da gözler önüne sermektedir. Eğlence sektöründe 

kadınların fiziksel görünümlerinden dolayı solist olarak öncelikli 
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tercih edilmeleri yine cinsiyetçi bir tutumun göstergesidir. “Cinsiyet 

ayrımcılığının sektörde ‘kadını metalaştıran’ düzlemde olduğu 

görülmektedir. Sahne çalışmalarında, özellikle solistler söz konusu 

olduğunda, kadın solistlerin tercih edilmesi sık rastlanan bir durum 

olarak göze çarpmaktadır” (Durmaz, 2015, 269).  

Buraya kadar anlatılmış olan toplumsal cinsiyetçi yaptırımlara rağmen 

müzik dünyası içerisinde besteci, şarkıcı veya enstrümanist olarak var 

olmaya çalışan kadınlar, erkekler içerisinde kendilerini kabul 

ettirebilmek adına çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Eğlence 

sektöründe olduğu kadar mevzuata dair engellemelerle karşı karşıya 

kalmanın ötesinde halk kültüründe kadınların icracı ya da solist olarak 

yer almaları oldukça zor koşullarda gerçekleşmektedir. Özellikle 

kadın saz sanatçılarının, müzisyenlerin, düğün ve organizasyonlarda 

sahne alan kadınların ve kadın aşıkların yaşadıkları toplumsal 

yaptırımlar birçok kadının mesleği bırakmasına, ailesi ile ilişkilerinin 

bozulmasına meslek alanlarını sınırlandırmalarına ve bezdirme ile 

gelen psikolojik sorunlara yol açmaktadır.  

Ülkemizde sanatlarını icra edebilecek ortam bulmak adına çeşitli köy, 

kasaba, kahvehaneleri dolaşan kadın âşıkların mahlaslarına 

cinsellikten uzak olan “bacı”, “ana” kelimelerini eklemeleri onlar için 

bir sığınma, gelebilecek cinsiyetçi tacizlere bir kalkan ve akraba 

yakınlığı hissi uyandırma amaçlı mahlaslardır.  Kadın aşıkların icra ve 

atışma ortamlarında erkek dinleyiciler ya da erkek aşıklar tarafından 

cinsiyetçi söylemlere maruz kaldıkları, bilerek ve isteyerek kadını zor 

durumda bırakmak adına uygulamalar ve davranışlarda bulundukları 
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kadın aşıklar tarafından belirtilmiştir. “Çok sayıda âşığın bir araya 

geldiği yarışmalarda kadın âşıkların kasıtlı olarak seviyesiz, ağzı 

bozuk ve kinayeli sözler eden âşıklarla eşleştirildiği, bu tür 

olumsuzlukların kadın âşıklar için motivasyon kırıcı ve üzücü bir hal 

aldığı söylenebilir. Bazı erkek âşıkların kadının fiziksel özelliklerini 

dile getirdiği, kadının dış görünüşü hakkında küçümseyici sözler 

kullandıkları belirtilmiştir” (İstanbullu, 2017, 157).  Rock Müzikte de 

durum farklı değildir. Rock müzikte yükselen kadınların, toplumun 

dayattığı kibar, sakin, zarif kadın rolünün aksine sert, agresif bir 

yapıda olması benzer amaçlı korunma örnekleri olarak gösterilebilir.  

SONUÇ 

Toplumsal yaşamda cinsiyete dayalı hak arama ve edinme 

mücadelesini içine alan ve kültürlerarası bir geçişle sınırlarını 

genişletmeye çalışan toplumsal cinsiyet kavramı yazında olduğu kadar 

yaşamda olması gereken etkiyi yansıtamamış bir yapıdadır.  Müziğin 

her alanında bütün toplumlarda etkilerine rastladığımız ve tarihten 

gelen cinsiyetçi engellemeler altında kadınların sanat ve müzik 

alanında çok yavaş adımlarla yer edinmeye çalıştığı görülmektedir. Bu 

durumu yalnızca sanat ve müzik alanında sınırlamak doğru bir 

yaklaşım olamaz. Müziği oluşturan; eğitim, uygulama, müziksel 

ortam, dinleme, katılım, sergileme, tanıtma ve icra alanlarında 

toplumsal yaşamın zorlukları ile baş etmek, öncelikle cinsiyetçi 

tutumlardan sıyrılıp amaca ulaşabilecek koşulları sağlayabilmek, 

kadının müzik üretiminden önce geçmesi gereken aşamalar olarak 

sıralanabilir. Toplumumuzda en sık rastlanan kadın müzisyen 
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görünümü solistliktir. Kadınların orkestra elemanı, bestecilik, orkestra 

şefliği gibi müziğin diğer alanlarında kendilerini gösterebilmeleri, 

almakta oldukları eğitim imkanları ile orantılı olarak ilerlemektedir. 

Ancak bu konuda beklenen düzeyde bir gelişimin olmasının uzun 

zaman alacağı öngörülebilir. Müzik eğitimi veren kurumlara yerleşen 

kız öğrenci sayısının giderek artıyor olması sevindirici bir gelişme 

olmakla beraber müzisyenliği profesyonel ya da amatör olarak icra 

eden kadınların söz konusu engellemelere doğrudan ya da dolaylı 

olarak halen maruz kalıyor olmaları bu konuda yapılan araştırmaların 

sonuçlarına yansımaktadır.   

Kadınların müzik yaşamında var olma süreci hem toplumsal rolleri 

olarak üzerlerine yüklenen annelik, ev işleri gibi özel yaşam 

konularında hem de müziksel üretim, eğitim, icra gibi alanlarda 

verdikleri mücadelelerle devam etmektedir. Kadınların cinsiyetleri 

üzerinden simgeleştirilmeden, yalnızca ürettiği işlerle 

değerlendirildiği bir müziksel yaşama geçmelerinin önünde halen 

birçok toplumsal engel olmasına rağmen özellikle 20. yüzyıldan 

itibaren müzik alanında önemli çalışmalara imza atmışlardır. İstenilen 

düzeyde olmasa da kadınların özgür, eşitlikçi bağımsız bireyler olarak 

attıkları adımlar karşılık görmüş, toplumsal birçok alanda olduğu gibi 

müzik alanında da kadına özgü ve kadınların yer aldığı sanatsal 

yaratılara, icra performansları, sanat ve eğlence ortamlarına 

kavuşulmuştur.  
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GİRİŞ 

Kooperatif, en basit anlamıyla bireylerin birlikte çalışmalarıdır. Bir 

amaca ulaşmak için çalışan iki veya daha fazla kişinin dayanışması 

anlamına gelir. Kooperatif birlikleri işbirliği faaliyetlerinin 

uygulandığı veya gösterildiği kurumlardır. (Ezeokafor,vd.,2021;2). 

Kooperatifler, belirli bir amaca ulaşmak için, güven sağlayan 

bireylerin, tek başına başaramayacakları işlerini yada beraber 

yapılması daha faydalı ve verimli olacak faaliyetlerini maliyet fiyatına 

yapmak için birlikte dayanışma ile ekonomik güçlerini bir araya 

getirmeleridir (Mülayim,2016:49). 

Ekonomik kalkınmayı amaçlayan bireyler bir araya gelerek dayanışma 

ve grup bilincini harekete geçirmektedir. Ortaya çıkan güç birliği tek 

bireylerin dayanışma isteğiyle bir güç bloğu oluşturabileceklerini 

göstermektedir. Kooperatifler ülkelerin demokratik bilinçlerinin 

gelişmesine de dolaylı katkı sağlamaktadır. Bu demokratik ve 

katılımcı siyasi kültürün ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. 

Üyelerinin kendileriyle ilgili aldıkları kararlar kendileri tarafından 

bizzat almalarından dolayı doğrudan demokrasinin beşiği kabul 

edilmektedir (Tekin, 2015:135). Kooperatifi diğer kuruluşlardan 

ayıran özelliklerinden biri ihtiyaçlarını karşılamak için üyeler 

tarafından oluşturularak sahip oldukları ve üyelerince kontrol 

edilebilen bağımsız bir girişim olmasıdır. Bir işletme olarak, 

kooperatifler yerel, ulusal ve dünya çapındaki pazarlarda aktiftir. 

(Ezeokafor, 2021:3). Kooperatifler bireylerin birlikte yaşamalarını ve 

birbirlerine yardım etmelerini sağlar. Bölgelerin kalkınmasında ve 
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refah düzeylerinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

İşbirliği, bireylerin ihtiyaç duyduğu konularda birlikte çalışmalarını ve 

birbirlerine yardım etmeyi sağlayan grup içgüdüsüdür. Tarih boyunca 

dayanışma, bireylerin yaşantılarının her alanında yer almıştır. Modern 

uygarlığın tarihi işbirliğinin de tarihidir, çünkü işbirliği olmaksızın 

sosyal ve ekonomik ilerleme imkansız olurdu 

(Ghebremichael,2013:2).  

Devlet, kooperatiflerin aktif faaliyetlerini desteklemektedir. Özellikle 

sürdürebilirliği sağlamak için kadınların aktif görev aldığı 

kooperatifleri teşvik etmektedirler. Bu kooperatifler, kadınlara 

istihdam sağlamaktadır (Yıldırım,2020:161). Kadın üyelerin 

kooperatife üye olduklarından bu yana gelişen güvenleri, müzakere 

becerileri, üye olmayanlara becerileri aktararak toplumlarına hizmet 

edebilmeleri ve belirli ev kararlarının kontrolünü ele alabilmeleri gibi 

çeşitli sosyal faktörleri kooperatifler aracılığıyla başarabileceklerdir. 

Pozitif etkileri sadece parasal olarak ölçülmesi anlamına 

gelmemektedir. Kooperatifler geniş bir etkileme potansiyeline 

sahiptir. Sosyal düzenlemeler ve üyelerine kazandırdığı maddi 

olmayan faydalar daha fazla güçlenmelerine s ve bu da daha yapıcı 

sonuçlara ilham verebilmektedir (Ferguson, Kepe, 2011:422). 

Kooperatifler üyelerine sosyal gelişim sağlamış, özellikle toplum 

kadınlarına faydalı olmuştur. Bu çalışmada kendine güvenmiş, birlikte 

çalışabilen ve yetki verilmiş kadınlara yardım etmede örnek model 

olarak Kütahya ilinde yer alan kadın kooperatiflerinin ekonomik ve 

sosyal rolü incelenecektir  
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1.BÖLGESEL KALKINMA VE KADIN KOOPERATİFLERİ 

Bölgeler kalkınma için, bölgede yaşayan bireylerin refah ve mutluluğu 

sağlanmalıdır. Bunun içinde sahip olunan kaynakları en verimli 

biçimde kullanılması zorunludur. İktisadi yapısı içerisinde;üretim, 

değişim, bölüşme ve tüketim gibi temel ekonomik faaliyetler, sistemli 

ve dengeli devam ediyorsa, bölge ekonomisinin sağlıklı olduğu 

söylenebilir (Tolunay ve Akyol, 2006:1). Bölgelerin gelişmişlik 

düzeylerinin artırılması ve ilerlemesi için ekonomisinin istikrarlı, 

sistemli ve eşit bir temelde büyümesi gerekmektedir. Bir bölgenin 

kalkınmasının sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin, bölgesel 

planlama, girişimciliğin artırılması amacıyla teşvikler, kamu 

yatırımları, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji 

bölgeleri, serbest bölgeler, sivil toplum kuruluşları ile özellikle 

kooperatifler stratejik aktörleri oluşturmaktadır (Tutar,vd., 2014). 

Kalkınma, iktisadi büyüme ile birlikte toplumsal, kültürel ve ahlaki 

değerleri de kapsamaktadır. Bölgede yaşayan bireylerin hayat 

seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde istihdam 

yaratma, ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmede 

kooperatifçiliğe önem verilmeye başlanmıştır. Kooperatifler, geçim 

kaynaklarını etkin kullanmada etkili bir yol oynamaktadır. Kamu 

sektörünün tam olarak ulaşamadığı bölgelerde ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı sağlayan araçlardan biri olarak da görebiliriz. Kurulmuş 

oldukları bölgelerde, temelinde yardımlaşma ve dayanışma olan 

yoksul olma durumu ile işsizlik gibi ekonomik problemlerden de çıkış 

noktası olabilecektir (Tutar, vd., 2014:503). Örgütlenmelerini ulusal 

düzeyde etkili yapan hususlar; ülke kalkınmasında, istihdamın 
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sağlanmasında ayrıca kırsaldan kentlere göçü azaltarak kırsalda 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktadır. Bu görevleri yüklendikleri 

için önemli ve işlevsel biçime getirmektedir. (Tekin,2015:138). 

Ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınmayı ortaya koyabilmesi için 

bireylerin sosyal ve iktisadi açıdan sürece dahil edilmesi 

gerekmektedir. Nüfusu oluşturan tüm kesimler toplumsal, ekonomik 

ve siyasi süreç boyunca aktif bir biçimde yer alabilmelidir. 

Toplumlarda cinsiyet rollerini belirleyen sosyal normlar ve 

öngörülerle birlikte, ailenin içerisinde cinsiyete ve yaşa bağlı olarak 

ortaya konan eşitsiz güç dengeleri bulunmaktadır. Kadın ile erkeğin 

yanı sıra kadınlar arasında oluşan yapısal eşitsizlikler kadın 

yoksulluğunu yaşama tarzlarını da farklılaştırmaktadır (Bradshaw ve 

Linnekar, 2003:9). İşyerlerinde genel olarak aynı işi yapan erkek 

çalışanlar kadın çalışanlardan daha fazla kazanmaktadır. Liderlik ve 

yönetici pozisyonlarına bakıldığında da erkekler daha fazla görev yer 

almaktadırlar (Ryder, 2015). TÜİK‟ten alınan verilere göre 

Türkiye‟de kadınların oranı % 49, 9, erkeklerin oranı % 50, 1 

olmasına karşılık, istihdam oranı kadınlarda % 28,7 erkeklerde ise % 

63,1 olarak açıklanmıştır. İstihdama katılım oranı kadınlarda % 34.4, 

erkeklerde bu oran % 72‟dir. Kadın istihdamının ekonomiye 

kazandırılabilmesi, toplumsal, kültürel açıdan desteklenmesi 

gerekmektedir. Kırsal kesimde kadınlar sadece ev işleri ile değil, zirai 

ve ticari üretim yapabilecek, işleyerek, pazarlayabilecek bir kapasiteye 

sahiptirler. Yalnızca tüketici olarak değil hizmet ve mal üretiminin her 

kademesinde aktif katılmaktadırlar. Buna rağmen kadınlar ülkenin 

ekonomik durumlarından en çok etkilenenler içerisinde yer 
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almaktadırlar. Kadınların ev işleri yanında üreten hizmet eden olması, 

eğitim seviyesinin düşüklüğü, iş imkanlarının bulunmaması önemli bir 

eksikliktir. Bu nedenlerden dolayı bölgelerde hayatını sürdüren ve 

çalışan kadınların pozisyonlarının belirlenmesi önem taşımaktadır 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın fırsatlarından tam olarak 

yararlanamamaktadırlar. Kadınlar yaşantılarını değiştirmek, ekonomik 

gelir elde etmek için güçlü ve uygulanabilir ekonomik alternatif olarak 

kooperatifleşmeyi tercih edebilmektedirler. Ayrıca kooperatif üyeleri 

diğer üye kadınlarla güçlü bağlar kurabilmektedir. Bu yüzden 

kooperatifler, farklı kültür ve farklı bölgeden gelen kadınlarla 

aralarında köprü görevi de görmektedirler (Çınar., vd.2019:2). 

Devletimiz son yıllarda bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. 

Gerekli düzenlemelerle bu birlikler sosyal refahın ve aile 

ekonomisinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olmuşlardır. Tek 

başına ulaşılamayacak hedefler, birlikte daha güçlü bir biçimde 

ekonomik hayatta uygulanabilmektedir. Kütahya bölgesinde 

kalkınmanın sağlanması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haneye 

destek sağlayabilmesi gibi nedenlerle kooperatif kuran kadınlar her 

geçen gün kendilerini geliştirmekte ve güçlerini artırmaktadırlar. 

2.KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu‟nda “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere 

ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve 

geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 

dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara 

kooperatif denir” olarak tanımlanmıştır.” Türkiye Cumhuriyeti 
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Anayasa‟da 1982 tarihli 2709 nolu maddesinde “V. Kooperatifçiliğin 

Gelistirilmesi” başlığı altında “Devlet, milli ekonominin yararlarını 

dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını 

amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirler alır” 

denilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilk 100 günlük icraat programı içerisinde 

Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aile Bakanlığı 29. Maddede 

kadın kooperatifleri yer almaktadır.Kadın kooperatiflerinin 

güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal 

kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin artırılmasına önem 

verilmiştir. (https://www.tccb.gov.tr). 

 

Cumhurbaşkanlığı ilk 180 günlük icraatı programı kapsamında “Kadın 

Kooperatifleri III. Bölgesel Buluşması” İzmir'de gerçekleştirilmiştir. 

Ege Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması toplantısına katılan 

zamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk görüşlerini "Her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları 

oluşturduk. Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. Yeni 

kooperatiflerimizle birlikte yüzde 32 artış sağlandı. Kooperatiflerimiz, 441 

kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam 

ediyor. Ege'de 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kooperatif var. Birlik ve 

beraberlik içerisinde bu sayıyı daha ileri noktaya taşıyacağız. Üretimlerini 

artırıp pazarlarını kolaylaştırmak, onlara yeni sayfalar açmak önemli. Egeli 

kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik ruhuna güveniyorum. Ege’nin bizim 

yüz akımız olacağına inanıyorum. Yeter ki inanalım, birlik olalım".  



 
 153 

Kooperatifçiliğin, işsizliğin önlenmesinde, yoksullukla mücadelede, 

sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir 

enstrüman olarak değerlendirilmiştir. (https://www.tccb.gov.tr) 

 

Kooperatifler, Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın sorumluluğu altında 

çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizde 26 farklı kolda 84.232 

kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatiflere kayıtlı ortak sayısı 

8.109.225‟tir.. Kadın kelimesi geçen 192'si aktif durumda bulunan 227 

kurulmuş kooperatifi faal durumdadır. Ülkemizde ilk kadın 

kooperatifi 2001 yılında kurulmuştur. Kadın Emeğini Değerlendirme 

Vakfı” KEDV aracılığıyla kadın kooperatifi hareketi dar gelirli 

kadınlara bölgesel bir teşkilatlanma örneği olarak ortaya çıkmıştır. 

2008 yılında 60 kadın kooperatifinin üye olarak katıldıkları kadın 

kooperatifleri iletişim ağı oluşması sağlanmıştır. 2009 yılında ise 

kooperatiflerin sermaye payları ile alakalı kampanya ve savunma 

faaliyetleri hazırlanmıştır. Aynı dönemde kadın kooperatifleriyle ilgili 

bakanlıklar arasında ilk kez toplantı yapılmıştır. KEDV hedeflerine 

ulaşabilmek için üç temel alanda çalışmalarına devam ettirmektedir. 

“1-Tabandaki kadınların ortak ihtiyaçları etrafında yoksulluğa karşı 

örgütlenmelerini ve kooperatifleşmelerini desteklemek; 

2-Kalkınmada ve dayanıklı toplumlar oluşturulmasında kadınların 

öncülüğünü ve ekonomik güçlenmelerini teşvik etmek; 

3-Afet ve göç yönetiminde kadınların rolünü güçlendirmek.” 

(https://www.kedv.org.tr/)  

https://www.kedv.org.tr/
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2014 yılında Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği kurulmuştur. Birlik 

ile kadın kooperatiflerinin toplumsal ve ekonomik etkilerini artırılması 

hedeflenmiştir. Kurumsal kapasitelerinin artırılması, kooperatiflerin 

ülkenin ekonomisindeki payının yükseltilmesi, ortak ihtiyaçların ve 

hedeflerinin belirlenerek güç birliği yapmaları istenmektedir. 

Aralarında iletişimi güçlendirebilmek, ulusal ve uluslar arası seviyede 

benzerleri ile bilgilerini ve deneyimlerini paylaşma olanakları 

yaratmak amacı da bulunmaktadır. Birlik, kadın kooperatifleri 

dayanışma platformudur. (https://simurg.org.tr) 

Kalkınma Bakanlığı “On Birinci Kalkınma Planı‟nda kadın 

kooperatifleri hakkında “Özellikle kadın istihdamı ve yoksulluğunun 

önlenmesi bakımından kadın kooperatiflerinin diğer politika araçlarına 

ilaveten önemli katkılarda bulunabileceği” değerlendirilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı “Kooperatifler yoksulluktan çıkışın yoludur. Kendine 

özgü modelleri ile; kadınlar, yerli halk ve diğer zayıf gruplar için 

karşılaştırmalı üstünlük sağlar.” Kadın girişimi üretimi ve işletmeleri 

kooperatiflerini Ticaret Bakanlığı, sözleşmelerini hiçbir değişikliğe 

gidilmeksizin kabul edilmesi koşuluyla serbest bırakılma hakkını 

illerde ticaret il müdürlüklerine bırakmışlardır. 2012 yılında 

oluşturulan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016” 

“3.7 Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide 

bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında 

örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır. İlgili diğer kuruluşlar 

ile de işbirliği yapılarak kadınlarımızın daha fazla kooperatifler çatısı 

altında örgütlenebilmeleri ve bu şekilde ekonomik refah seviyelerinin 
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yükselmesi için çalışmalarda bulunulacaktır” yer almaktadır 

(https://ticaret.gov.tr.). 

 

Kadınların sosyal statüleri ne olursa olsun, geleneksel açıdan esas olan 

işletme hanenin idaresini yüklenen ve genellikle kıt imkanlarla 

ailesinin günden güne zorlaşan geçiminin sağlamasını devam 

ettirmektedir. Buna rağmen bu girişimler toplum karşısında 

girişimcilik olarak düşünülmez. Bu faaliyetler kadınların ekonomik 

değeri olmayan, “doğal” vazifeleri olarak görülmektedir. Risk taşıyan 

piyasaya girmek kadınlar açısından daha zor görünmektedir. 

Günümüzde kadın girişimciliğin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, 

desteklenmesi ve özendirilmesi gerekmektedir. Bölgelerde ortaya 

konulacak politikalarla, programların amacı kadın emeğini pazara 

sürmek değil, bu süreçte kadınları daha güçlü kılmak olmalıdır. Bu 

nedenle kadın girişimci1iğinde örgütlü dayanışma yaklaşımı tavsiye 

edilmektedir. (Ertürk, 20212:61). Kadın üyelerin büyük kısmı 

bağımsız olarak ilk gelirlerini kooperatifler, kazanmış oldukları 

kaynaktır. Bu gelirleri ile hane halkı ve öz değerleri bakımından da 

önem taşımaktadır. Kadın kooperatiflerinde önemli dayanakları 

kendileridir. Bu dayanakları eğitim almaları, maddi kaynaklar veya 

dayanışma olmaktadır. Ülkemizde genel kooperatifçilik sektörüyle 

kamu kurumları ilişkileri çok kuvvetli değildir. Birçok zorluklarla da 

karşılaşmaktadırlar. En önemli güçlükleri sermaye ortaya koyma ve 

kooperatife yönelik bilginin eksik olmasıdır. On Birinci Kalkınma 

Planı “Kadının Kalkınmadaki Rolü Ankara Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu”nda gelecek yıllarda kadın üretiminin fark oluşturacağı, bu 
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farkın da hizmet ve mal üzerinde etkin rol oynayacağı 

düşünülmektedir. Kadınlar birlikler sayesinde elde ettiği fırsatlar 

maddi kazançlarının önüne geçebilecektir. Üye olduktan sonra 

özgüvenleri ve becerileri daha fazla artacaktır. Bu faktör bölge 

kalkınmasında yardımcı olacaktır. Kadın kooperatiflerinin bir avantajı 

da yarı zamanlı işlerle profesyonelleşmeleridir. Farklı kesimlerdeki 

kadınlar bir araya gelerek gelir kaynağı yaratmaktadırlar. Ayrıca 

kooperatifler, kuruldukları bölgelerin "alternatif turizm" haritasına 

yerleştirilmesine de imkan sağlamaktadır (Iakovidou, 2002:13). 

Kadın kooperatiflerinin kurumsal çerçevelerinin güç kazanmasına 

değer veren Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Kooperatiflerin 

Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)” yaklaşık 150 bin liraya yaklaşan 

hibe destekleri verebilmektedir. Bakanlık bu kapsam içerisinde 57 ilde 

faaliyette bulunan 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği 

sağlamaktadır. Bu konudaki projelerin maddi tutarı 16 milyon 690 bin 

TL’dir. Bakanlığın sağladığı hibeleri 12 milyon 590 bin TL seviyesindedir. 

Bunun yanı sıra KOOP-DES programlarıyla ortaklarının büyük kısmını 

kadınların oluşturduğu, kadınların emeklerine değer katma amacı güden 

kooperatiflerin; 

-Makine ile bunlarla bağlantılı mal alışlarına, 

-Üyelerinin % 90’ını kadınların oluşturmuş olduğu kooperatiflerin 

işletecekleri yaşlılar ile engellilerin rehabilitasyon ve bakım merkezleri, 

ayrıca çocuk kreşleri, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri ve demirbaş 

eşya özelliği olan yatırım malı alışlarına, 

-Ürettikleri ürünlerin tanıtılması, pazarlanmasına yardımcı olacak panayır, 

sergi ve fuar katılımları için hizmet alışlarına, 
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-Projelerle ilişiği olan, nitelikli istihdama destek vermektedir.” 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 30 Temmuz 2013 tarihinde 

Resmi Gazete‟de yayınlanan Kooperatifçilik Proje Destek 

Yönetmeliği “Kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet 

alımlarında hibeye esas proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde % 

75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı 

aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu 

kooperatiflerde ise % 75’i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. Hibeye 

esas proje tutarının kalan kısmı proje yürütücüsü kooperatifçe karşılanır” 

yer almaktadır.  

3.ÖRNEK OLAY 

 Çalışmada ülkemizde kadın girişimcilik kooperatiflerine başarılı bir 

model olan Kütahya Kooperatifleri incelenecektir. Kooperatifin 

kurucuları ile üyelerin görüşlerine yer verilecektir.  

Kütahya ili Ege Bölgesinde yer almaktadır. Kütahya SEGE-2017 

illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 

araştırması, illerin sosyo-ekonomi gelişmişlik sıralamasında 37. sırada 

0,170 skorla ve 3. kademede yer almaktadır. Orta derece gelişmişliği 

temsil etmekte olan üçüncü, dördüncü, beşinci gelişmişlik kademeleri 

çoğunluğu oluşturan İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgesi illeri yer almakta olup İç Ege Bölgesi‟nde bulunan 

Kütahya, Afyon ve Uşak bu grupta bulunmaktadır (SEGE, 2017: 35). 

Kütahya Valiliği‟nde alınan verilere göre nüfus 576.688‟dir. Bu 

nüfusun, 284.575 erkek ve 292.113 kadınlar oluşturmaktadır. Yüzde 

olarak ifade edildiğinde nüfusun %49,35 erkek, %50,65 kadındır. 
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TÜİK verilerine göre TR33 bölgesinde işsizlik oranı yüzde 6,8‟dir 

Ülkemizde iş arayan sayısı 2019 yılında 4 milyon 394 bin kişi olarak 

açıklanmıştır. 2018 yılında işsizlik oranı yüzde 9.8 „dir. Verilere 

baktığımızda ilde iş arayan kişi sayısı Türkiye ortalaması oranının 

altında kalmaktadır. Kadın işgücüne bakıldığında erkek işgücüne 

kıyasla iş bulma oranları daha düşük kalmaktadır. Kadın kooperatifleri 

bölgedeki kadın işsizliğine çözüm olabilecek bir alternatif olarak 

düşünülebilir.  

Kütahya Valiliği tarafından Kütahya‟da yer alan kooperatiflere büyük 

destek verilmiştir. Kütahya Valisi Ali ÇELİK tarafından Kadın 

kooperatifleri ekonomide kadın işsizliğine çare olacak, kadın 

istihdamını sağlayacak sacayağı olarak nitelendirilmiştir. Kadın 

kooperatiflerinin üretime katkısı dile getirilmiş, ilin kalkınmayla 

ilişkilendirmiştir. Kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının Türkiye‟de 

birçok soruna çözüm olacak temel mekanizmalardan biri olacağını, bu 

girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Dünyada 

ve ülkemizde kadınlara uygulanan negatif ayrımcılığın ve şiddetin 

nedensellik içerinde çözüme ulaşılmasında önemli bir katkı sunacağını 

değerlendirilmiştir. Kütahya‟da doğru bir perspektifle kadın 

kooperatifleri için Kütahya Valiliği olarak her türlü desteğe devam 

edeceklerini belirterek bu girişimlere desteğini belirtmiştir. 

(www.kutahya.gov.tr) 

Kütahya Ticaret Müdürlüğü‟nden alınan bilgiye göre 2021 yılında 

merkez ve ilçelerinde on kadın kooperatifi bulunmaktadır. Kütahya 

Aslanapa ilçesinde Valilik ve Aslanapa Kaymakamlığı‟nca 
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projelendirilen “Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme 

Kooperatifi” kurulmuştur. Denetim kurulu üyesi ve Seramik ve Cam 

Teknolojisi Çini Usta Öğreticisi Kısmet Yılmaz ile görüşme 

yapılmıştır. “Kooperatif kadınların toplumsal, bireysel yaşamlarını 

iyileştirmek ve desteklemek, üretime teşvik etmek, yaşam kalitelerini 

artırmak için çeşitli proje etkinlikleri gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedir. Son zamanlarda Ticaret ve Gümrük Bakanlığımızın 

kadınlar ile ilgili yayınladığı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi Ana Sözleşmesi kadınlarımıza çok büyük bir güç ve yön 

vermiştir. Bakanlığımızın bu gayretine biz Aslanapa‟lı kadınlar olarak 

bir katkıda bulunmak ve bizde varız diyerek kooperatif kurmuş 

bulunmaktayız. Amacımız; kadınlara iş sağlamak. sosyal açıdan 

güçlendirmek, ortak sorunlarına çözüm bulmak, el becerilerini 

destekleyici kurslar düzenlemek, geleneksel gıda ve yöresel el 

sanatlarını üretmek ve pazarlamaktır. Kooperatifimizce lokantacılık 

hizmetleri yapılması planlamaktadır-Üyelerimizin hizmetlerini 

organize etmek, yurt içi ve yurt dışı fuar, festival, kermes, sergi vb. 

etkinlikler düzenlemek gibi çalışmaları planlanmaktadır 

Kooperatifimiz çok yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen bazı 

faaliyetler gerçekleştirerek İşkur destekli kurslar açılmıştır. 

Kooperatifimiz, İşkur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği 

yaparak çini-seramik, dikiş ve nakış kurslarına yaklaşık 60 bayanı 

kursiyer olarak alırken, kaz yetiştiriciliği kursu ile ilçemizin en büyük 

köyü olan Ören Köyünde 20 bayana kurs verilmiştir. Kursiyerlerimiz 

hem meslek öğrenmiş olup hem de ev ekonomilerine katkıda 

bulunmuşlardır. Aslanapa Kaymakamlığı Kadın Kültür Evimize çini 
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fırını alarak kadınlarımızın ürettiği ürünleri aynı yerde çizip, boyayıp, 

fırınlama imkanı sağlamıştır. Kooperatifimizde kadınlarımız gönüllü 

bir şekilde görev almaktadırlar. Sonuç olarak Aslanapa kadınlarına 

destek olmak için bu kooperatifi kurmuş bulunmaktayız.”  

“Emet Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi” 21.08.2017 

yılında Emet ilçesinde kurulmuş olup, aktif üye sayısı 22' dir. Emet 

Kaymakamlığı “Kadın üreticilerimizin ürünlerini daha geniş ve etkin 

pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, 

daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunması için 

gerekli desteği vereceklerini” belirtmiştir. İlçede kooperatife kayıtlı 

üye bayanlar hem üretimleri ile ekonomilerine destek olmakta, hem de 

evde çocuk yetiştirmektedirler. Kooperatif eski başkanı “aynı ürünü 

üreten dar gelirli üreticilerin, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir 

araya geldiklerini ifade ederek, kooperatifler arasında il genelinde 

sadece Emet ilçesinde bulunan kooperatif çiniden elişine, tarhanaya ve 

benzeri yöresel ürünlere geniş bir yelpazede oluşturdukları ürünlerini 

bir araya getirerek etkin bir pazar oluşturduklarını, üretimleriyle ev 

ekonomilerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını” ifade 

etmiştir (www.emet.gov.tr). 

“Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim 

ve İşletme Kooperatifi” Kütahya Belediyesi desteği ile 02.03.2020 

tarihinde faaliyetine başlamıştır. Kütahya‟da belediye öncülüğünde ilk 

defa bir kooperatif kurulmuştur. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 

kooperatifinin asıl amacının “ ilde el emeği göz nuru döken tüm 

kadınların ileride bir çatı altında kooperatif üyesi olarak yer almaları 
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halinde üretimlerini daha iyi değerlendirmek, daha kaliteli üretim 

yapmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda önce eğitim verilerek 

daha kaliteli ürünleri mal ve hizmet olarak şehre kazandırmak” olarak 

ifade etmiştir. Kooperatif başkanı Cemile Gül ile görüşmemizde 

“Kooperatifimiz ortaklarımızın ve özellikle dezavantajlı 

kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik 

faaliyetleri kapsamında yer alan mal- hizmet üretimi ve bunların 

pazarlamasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini 

desteklemek, üretim ve işletme becerilerini geliştirerek ortaklarımızın 

ve Kütahyalı kadınlarımızın ekonomik çıkarlarını koruyup daha 

sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamak, sosyal barışın 

pekişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere 

çini, seramik, ahşap, gümüş işlemeciliği, keçe, takı, dikiş, nakış, 

moda, ev tekstili, yöresel yemekler, unlu mamuller, mantar ve 

endemik bitki üretimi ile her türlü dönüşümden elde edilecek ürünleri 

üretme, yurt içinde ve dışında pazarlama çalışmaları yapacaktır. 

Kooperatif ortağı olan- olmayan kadınlarımız için ihtiyaç duyuldukça 

farklı konularda Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla eğitim 

kursları düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Kadınlarımızın ve ailelerinin 

bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmek, desteklemek, üretime 

teşvik etmek, yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli eğitim 

projelerimizi gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Kadınlarımıza 

kooperatifçilik, İngilizce, desen, çini, ileri düzey çini, tüzük ve proje 

yazma, sosyal medya kullanımı, muhasebe kurslarıyla kooperatifimize 

bilinçli bir şekilde başlanmasını sağladık. Çok yakında satışlara 

başlanmak üzere CERATURK adıyla internet sitemiz kurulacaktır.” 
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Hisarcık ilçesinde “Hisarcık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi” faaliyetlerine devam etmektedir. Kooperatifçe üretilen ve 

pazara sunulan organik gıdalara talep oldukça fazladır. “Hisarcık 

Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi” Başkanı Yardımcısı 

Müjgan Kurt ile yaptığımız görüşmede “ Kooperatif 14.06.2021 

tarihinde eski kaymakamımız Sn.Buğra Karadağ önderliğinde 7 

girişimci ve üretim yapan kadın tarafından kurulmuştur. Amacımız 

kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması ve kadının güçlenmesini 

sağlamaktır. Bu bölgelerde bir kadının çalışması kentsel bölgelere 

göre biraz daha zordur. Kırsal kesimde kadın sadece ev işleri 

yapmaktan sorumludur. Biz bu iş sayesinde kadınlarında var olduğunu 

ve onlarında bir birey olduklarını gösterdik. Kadınlarımız daha 

güçlendi. Hisarcık gibi küçük bir bölgede kadınlara karşı ön yargıları 

kırdık. Kadın kooperatifçiliği kadınlarımızın gücüne güç kattı. 

Tamamen doğal organik el yapımı gıda ürünleri satışını yapmaktayız”.  

“Yeşil Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 

Kooperatifi” Simav ilçesinde faaliyetine devam etmektedir. 

20.01.2021‟de kurulmuş olup 7 aktif üyesi bulunmaktadır. 

(https://simav-yoresel.business.site/) Kooperatif başkanı Tülay 

Erdoğan  ile görüşmemizde “Daha güçlü bir ülke için , kadınlarımızın 

ekonomiye katılmaları gerekmektedir. Üretimde aktif  rol almaları 

stratejik  önem arz etmektedir. Kooperatifimiz, bölge  kadınlarımızın 

iktisadi hayata katılımlarını sağlamaktadır. İşbirliği ile  dayanışma 

isteğiyle bir araya gelmiş olan  kadınlar kalkınmada önemli rolleri 

bulunmaktadır. Kadınlarımızın  toplumsal  ve ekonomik açıdan  

https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des
https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des


 
 163 

güçlenmesine de yardımcı olacaktır.  Kadınlarımız fedakarlıkla, 

sabırla, dayanışma  duygusuyla birbirine bağlanarak destek 

olmaktadırlar. Kadınlarımız yorulmayarak, yıkılmayarak  mücadele 

ederek paylaşmaktadırlar. Her kesimde yaygın olan cinsiyete bağlı 

ayrımcılık problemi engeli azaltılarak,  girişimcilik faaliyetlerini  

lehlerine   çevirerek fırsat eşitliğinin sağlanabilecektir. Kadının emeği 

birliğin temeli diyerek yöremizde yetişen ürünlerle üretime başladık. 

Demirciköy‟de kullanılmayan bir okulu ihale ile alarak gerekli 

onarımları yaptıktan sonra kooperatifimizin üretim merkezi haline 

getirdik. Bizim için her bir kadın çok değerlidir ve bu değeri fark 

etmeleri hem kendileri hem de toplumumuz için çok önemlidir. Bu 

sebeple, kadınların içlerindeki değeri ortaya çıkarmak için eğitimlerle 

destek olmak amacıyla  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat ve 

Coca Cola'nın Kız Kardeşim Hibe Destek Programına katıldık. 

Finansal bilinç eğitimi, mobil fotoğrafçılık eğitimi, diital dünyada 

güvenlik eğitimi alarak, kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru 

yönetme, girişimcilik farkındalığının artması gibi konularla, bilgi 

teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak 

kadınların var olan potansiyellerini keşfetmelerinde önemli bir yol 

gösterici olan bu eğitimlerden faydalanıp sertifikalarımızı aldık. 

Üyelerimizin dışında bölgemizden 45 kadınımızı da bu eğitimlerden 

faydalandırdık. Hedefimiz kadınlara istihdamı sağlamak, sosyal olarak 

güçlendirmek, sorunlarına ortak çözüm bulmak, kurslar düzenlemek, 

yöresel ürünleri işlemek, yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler düzenlemek ve 

bu tür etkinliklere katılmak, e-ticaret sitesi oluşturmak, ürünlerimize 
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katma değer kazandırıp ihracat yapmak, tanzim satış noktaları 

oluşturarak ekonomiye fayda sağlamaktır.” 

 “Sınırlı Sorumlu Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi ve İşletme 

Kooperatifi” Simav ilçesinde, 11 26.01.2021 tarihinde kurulmuş 

olup, üye sayısı 11‟dir. Simav Kaymakamlığı açıklamasında “İnsanlar 

yeniden yöresel ürünlerin kıymetini anladılar ve tarım ile toprağa 

yöneldiler. Bu heyecan ve heves oluşturdu. Ülkemizde görmek 

istediğimiz, bu heves heyecandır. İnsanlar yeniden yöresel ürünlerin 

kıymetini bildiler. Atadan, dede'den, nene'den yani büyüklerden 

öğrenilen ürünler yeniden yapılmaya başlamıştır. Kooperatif aracılığı 

ile yalnızca imalatta değil, bu ürünlerin ilk önce bölge pazarına daha 

sonra ulusal pazarlara yönlendirilmesi güzel gelişmeler olarak 

görülmektedir.Tarım konusunda güzel gelişmelerin eşiğindeyiz” 

(www.haberturk.com).               

 Çavdarhisar ilçesinde ''Sınırlı Sorumlu Aizanoi Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi" 22.02.2021 tarihinde 7 girişimci kadın 

tarafından kurulmuştur. Kooperatif Başkanı Serap Yiğit ile 

görüşmemizde “İlçenin küçük olması dolayısıyla iş sahası oldukça 

sınırlıdır. Bizler ev hanımlarına istihdam sağlayarak hem ekonomik 

katkı hem de sosyalleştirmek adına kooperatifimizin ilk adımlarını 

atmış bulunmaktayız. Kooperatif adına sosyal medyada sayfa açılarak, 

ürün resimleri paylaşılmıştır. İş kur destekli çini kursu devam 

etmektedir. Elişi hediyelik ve gıda reyonları düzenlenerek mağnet, 

hediyelik örgü sepet, nazar ağaçları, bileklikler, trikotaj örgüleri, çini, 

seramik eşyalar, yöresel pancar turşusu ile yöresel gıdalar satışı 
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yapılmaktadır. Kooperatifimiz kurs açarak hem üyelerimize hem ilçe 

bayanlarına meslek edindirmeyi amaçlamaktadır. Kooperatif 

parolamız “azdan çok kazandırır” Hedefimiz fabrikasyondan daha çok 

el emeğimizi öne çıkartmaktır. Kooperatif olarak simit fırını alarak 

günlük taze simit çıkarmak amaçlanmaktadır. İlçede henüz pasta tatlı 

imalatı yapılmamaktadır. Kooperatif olarak kadınlarımıza aşçılık 

kursu açarak tatlı ve pasta çeşitleri öğreterek satış yapmaktır. 

Marketlerle anlaşarak ürünlerimizi seri satışını sağlamak, 

organizasyonlarda (düğün sünnet toplu yemek) hediye siparişlerini 

almak da planlarımız içerisindedir. Kooperatifimizde şu an üye 

sayımız 10 olup ilerleyen zamanlarda daha fazla ev hanımına 

dokunmayı istemekteyiz.” 

Kütahya Üretkenler Kadın Kooperatifi 12.02.2019 tarihinde 7 

girişimci ve üretim yapan kadın tarafından kurulmuştur. Bugün ise, 

aynı amaç çerçevesinde farklı kesimlerden gelen 40 kadın üreticinin 

bir araya geldiği bir kooperatiftir. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı, 

kadınlar ile ilgili son zamanlarda yayınladığı ana sözleşme, üretici 

kadınlara çok büyük bir güç ve yön verdiği bir gerçektir. Bakanlığın 

bu çabasına Kütahya‟da yaşayan kadınlara bir katkıda bulunmak ve 

bizde varız diyerek Üretken Eller Kadın Kooperatifi‟ni kurmuşlardır. 

Kooperatif başkanı Aylin Girgin Oğuz ile yaptığımız görüşmede 

“Kütahya da ikamet eden tüm kadınların ve ürettiği ürünlere 

kooperatifin kapısı açıktır. Başlıca ürün grupları; gümüş tel kari takı, 

gümüş takı aksesuarı, ebru ve keçe ürün ve ev aksesuarları, yöresel el 

sanatları (çini nakış seramik iğne oyası ahşap oyma vb ürünler) 

yöresel gıda ürünlerinden oluşmaktadır.” Üretilen ürün grupları 
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artarak devam etmektedir. Amacımız, kadınlara istihdam imkanları 

yaratmak, toplumsal bakımdan güçlendirmek, ortak meselelere çözüm 

yolları üretmek, topluma hizmet etmek, bölgeye ürün temin etmek, el 

becerilerini destekleyici kurslar düzenlemek, geleneksel gıda, giyim 

ve geleneksel eşya üretmek ve pazarlamak olarak belirlenmiştir. 

Üyelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık işlemlerini (kültürel, toplumsal, 

hukuki, teknik üretim ve geliştirilmesi) hizmetlerini organize etmek, 

yurt içi ve dışı fuar festival kermes sergi etkinlikleri düzenlemeleri 

yapmak ve etkinliklere katılmak yada üyelerin katılımını sağlamak 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Kooperatif yakın bir geçmişe sahip 

olmasına rağmen birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. İşkur destekli kurs 

açılmıştır. Keçe sanatı ve Ebru kursları düzenlenmiştir. Bu kurslardan 

yaklaşık 40 kadın kursiyer yararlanmıştır. Kooperatif, Kütahya Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İşkur arasında düzenlenen protokolle 

kursiyerler günlük ücret alarak hem meslek öğrenmiş hem de evlerine 

gelir sağlamışlardır. İnternet sitesi kurulmuş ve internet üzerinden 

satışa başlamışlardır. Satış noktaları oluşturulmuştur. Türkiye 

genelinde düzenlenen kadın kooperatiflerine yönelik faaliyetlere 

(fuar,festival seminer) üyelerin ve ürünlerinin katılımları sağlanmıştır. 

Girişimciliğin kadın eliyle buluştuğunda bir değer katacağı güzel 

eserler üretileceğini biliyoruz.Hep beraber üretmeliyiz. Kütahya ili 

kültürün ve sanatın şehridir. Kadın kooperatifleri markalaşmanın 

öncülüğünü yapacak kapasitedir.” ifade etmiştir. 

Pazarlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 30.03.2021 

yılında 9 ortakla kurulmuştur. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 

Zafer Kalkınma Ajansı ve Pazarlar Belediyesinin desteğiyle yürüttüğü 
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Glütensiz Mutfak projesi kooperatif ile hayat geçirilmiştir. 

Kooperatifte glütensiz gıda üretimi eğitimi alan 11 bayan yer 

almaktadır. Proje ile Türkiye'deki çölyaklılara hitap etme 

hedeflenmiştir. Projenin büyümesi ve üretimin sürekliliğinin 

sağlanması için çeşitli kurumlarla görüşmeyi sürdürülmektedir. Zafer 

Kalkınma Ajansı proje kapsamında 750 bin TL hibe kaynağı tahsis 

etmiştir. (www.dpu.edu.tr) 

Apayrı Yaşam Tarımsal Ve Hayvansal Ürünler Kadın Girişimi Üretim 

Ve İşletme Kooperatifi 2020 yılında Simav‟da hayata geçirilmiştir. 

Kooperatif yetkilileriyle yaptığımız görüşmede kapanma kararı 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

Kütahya‟da kooperatifler de genel olarak, üye kadınlar ailelerine 

destek olabilmek, çevrelerindeki kişilerin kendilerine bakış açılarını 

değiştirebilmek ve bölgelerinde hayat standartlarını yükseltmek için 

kooperatife katılmışlardır. Kooperatiflere genelde erkek üye kabul 

edilmemektedir. Kütahya eski valisi Toraman, kadınların 

kooperatifçilikte başarısına değinen ve ülkede başarılı örneklerinin 

bulunduğunu ifade etmiştir. Kadınların kurucusu ve paydaşı olduğu 

birlikler ve kooperatifler başarılı neticeler ortaya koyabilmektedir. 

Ülkemizde çok güzel modelleri bulunmaktadır. Bölgesel kalkınmayı 

sağlamak, refah sağlamak için üretmek ve çalışmak gerekmektedir. 

Kadın işgücünü daha aktif kullanmaya başladık. Kadın istihdamı 

tarım, hizmet sanayi ve ticaret sektörlerinde çok daha fazla oranlara 

ulaşmaktadır şeklinde konuşmuştur (www.kutahya.gov.tr). Üye 

kadınların büyük kısmı evde, bir kısmı da dernek tarafından tahsis 
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edilen işyerlerinde üretim yapmaktadırlar. Kadınların evlerinde 

sorumlu oldukları işlerini yapmada ve çocuklarını büyütmede 

herhangi bir aksamaya yol açmadan kooperatif çatısı altında 

çalışmalarına devam etmektedirler. Birçok kadının evlerinde aile 

bütçelerine katkı olması amacıyla üretim yaptığını ancak pazarlama 

sorunu yaşamaktadır. Kadın Kooperatifleri önderliğinde girişimcilik 

fikirleri hayata geçirilerek, kendi işletmelerini kurabileceklerdir. 

Bunun yanı sıra kadınlar elde ettikleri başarılarla sadece kendilerini 

değil aile bireylerini de motive edebileceklerdir. Kendi ayakları 

üzerinde durabilen kadınlar ailelerine ve bölgelerine çok daha yararlı 

bireyler olacaklardır. 

KOOPDES Programı kapsamında Kütahya da 2 tane kadın girişim ve 

üretim kooperatifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

1-Kütahya Üretken Eller Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 

Kooperatifi  

2-Emet Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi 

SONUÇ 

Gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasında, kadın kooperatifleri 

aracılığıyla örgütlenmeler alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadın girişimci kooperatiflerinin sayılarının artması, ekonomik gelirin 

artmasını sağlayacak, yeni istihdam imkanları da yaratacaktır. 

Kooperatiflerin esasları içerisinde en önemlisi olan toplumsal 

sorumluluk ilkesi, üyeleri ait oldukları bölgenin sürdürülebilir 

kalkınmasında önemli derecede katkı sağlayacaktır. (Çetin, 2009:39). 
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Devlet destekleriyle kadın girişimci kooperatiflerini desteklemesi 

gerekmektedir. Bu destekler kooperatifleri daha güçlendirecektir. 

Ülkemizde kadınların üretime yaptıkları katkılar ile bölgesel 

kalkınmada ortaya koydukları hizmetler oldukça önemlidir. 

Kooperatifler bölge kalkınmasında stratejik rolü bulunmaktadır. 

Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını 

desteklemek, üretime teşvik ederek ekonomik yapılarını 

güçlendirmek, yaşam kalitelerini arttırmak amacını gütmektedir. 

Kütahya‟nın merkez ve ilçelerinde ve ülkedeki kadınlara yaşamlarının 

her alanında destek olabilmek ve üretimi özendirmek hedefiyle 

projeler ortaya koymayı hedeflemektedir Çalışmada kadın 

örgütlenmesini sağlayacak, kadınlara farkındalık yaratmak için 

Kütahya kadın kooperatifleri analiz edilmeye çalışılmıştır. İstihdam 

yaratma, ekonomik kazanç ve sosyal faydalarından dolayı Kütahya 

ilinde kadın kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi 

gerekmektedir. İlde yapılan kamu planlama politikalarına kadın 

kooperatifleri de katılmalıdır. Ajans destekleri artırılmalıdır. Merkez 

ve ilçelerinde kadın kültür evlerinin oluşturulması sağlanmalıdır. 

Kadınlara gerekli eğitimler verilerek bu konuda bilinçlenmeleri 

sağlanmalıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar 

bilgilendirilmelidir. Kütahya‟da kooperatifler tek çatı altında 

toplandığında daha güçlü duruma gelebileceklerdir. Üreten kadın 

çevresine, bölgesine ve ülkesine refahı, bölgesel kalkınmayı, 

demokratikleşmeyi beraberinde getirecektir. 

 



 
170 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

KAYNAKÇA 

Bradshaw, Sarah ve Linneker, Brain (2003).,Challenging women's poverty: 

Perspectives on gender and poverty reduction strategies from Nicaragua 

andHonduras. CIIR-ICD Briefing, CIIR-ICD London. 

Ryder, Guy (2015). Leveraging the cooperative advantage for women‟s 

empowerment and gender equality. Cooperatives and The World of Work 

No.1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/ 

coopdocuments/publication/ wcms_307217.pdf (2 Ekim 2017). 

Çetin, H. (2009). Kalkınma Sürecinde Kooperatifçiliğin Sosyal, Ekonomik ve 

Demokratik Etkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve 

Kalkınma Dergisi, 4(2):36-50. 

Çınar, S. K., Akyüz, S., Uğur Çınar, M., & Öncüler Yayalar, E. (2018 ). Faces and 

Phases of Female Empowerment: The Case of Women‟s Cooperatives in 

Turkey. Midwest Political Science Association (MPSA) (7 Nisan 2018), 

Chicago, USA. https://hdl.handle.net/11511/72009 

Demircan Yıldırım, P. (2020). Kırsal Kalkınmada Kadın Kooperatiflerinin Rolü: 

Ahatlı Kadın Kooperatifi Örneği . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0-11, 159-170. 

Erdoğan, Tülay (2021) Mülakat, Gülten Şen, 19.09.2021 

Ertürk, Y. (2012). Kadın Girişimcilerinden Girişimcilikte Örgütlü Dayanışma 

Yaklaşımı: Hindistan'dan Bir Örnek . Kadın Araştırmaları Dergisi , 0 

(2),61-66 .  

Ezeokafor Uche R, Jacobs Chineze J., Ekwere Gabriel E. (2021), Influence of 

Cooperative Society on Women Empowerment in Nigeria Journal of 

Applied Agricultural Economics and Policy Analysis. 2021, 4(1), 25-33. 

DOI: 10.12691/jaaepa-4-1-3. 

Ferguson, Hilary, and Thembela Kepe. 2011. Agricultural cooperatives and social 

empowerment of women: a Ugandan case study. Development in Practice 

21 (3): 421–29. 

 

https://simav-yoresel.business.site/
https://simurg.org.tr/


 
 171 

Ghebremichael, B., The Role of Cooperatives in Empowering Women , Journal of 

Business Management & Social Sciences Research , 2319-5614, 2-5,  

Gül, Cemile (2021) Mülakat, Gülten Şen, Kütahya, 18.9.2021. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016), Ankara, 2016. 

Iakovidou, O.(2002). Women's Agrotourist Cooperatives in Greece: Key Elements 

for Their Successful Operation, Aristotle University of Thessaloniki, 

Greece, Journal of Rural Cooperation, 30(1): 13-24. 

K Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) . 

Kooperatifler Kanunu (1 )(2 )(1163 Sayılı Kanun) Resmi Gazete, 10 Mayıs 1969. 

Kurt, Müjgan (2021)Mülakat, Gülten Şen, Kütahya, 21.09.2021. 

Mülayim, Ziya Gökalp. (2006),Kooperatifçi Atatürk ve kooperatifçilik Yetkin 

Yayınları, Ankara. 

Oğuz, A. G. (2021). Mülakat, Gülten Şen, Kütahya, 25.08.2021.  

SEGE-(2017)-İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması, https://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/89/sege-2017_ 

1581687211. pdf 

Tekin, H.H., Devlet Ve Birey Arasında Bir Güç Alanı Olarak Kooperatifler, Üçüncü 

Sektör Sosyal Ekonomi, 2015, 50, (2) : 135-151. 

Tolunay, A. & Akyol, A. (2009). Kalkınma Ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar 

Ve TanılarmTurkish Journal Of Forestry , 7 (2) , 116-127 .  

Toraman, Ö.,(2019) http://kutahya.gov.tr/uretken-kadinlar-sertifikalarini-torenle-aldi 

(Erişim Tarihi 20.08.2021). 

Tutar, Filiz; Alpaslan, Cemile; Tutar, Erdinç ve Turgut Ahmet (2014). “Türkiye‟de 

Yerel Kalkınmanın Yeni Aktörü Üçüncü Sektör: Kooperatifler.” Akademik 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2 Sayı:1 ss:501 – 524. 

Yılmaz, Kısmet (2021)Mülakat, Gülten Şen, Kütahya, 21.09.2021. 

Yiğit, Serap (2021) Mülakat, Gülten Şen, Kütahya, 19.09.2021. 

 

 

https://ticaret.gov.tr/
https://www.tuik.gov.tr/
http://www.dpu.edu.tr/
http://www.emet.gov.tr/
http://www.haberturk.com/
http://www.kutahya.gov.tr/


 
172 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

İnternet Kaynakları 

https://simav-yoresel.business.site/ 

https://simurg.org.tr 

https://ticaret.gov.tr. 

https://www.kedv.org.tr 

https://www.tuik.gov.tr 

www.dpu.edu.tr 

www.emet.gov.tr 

www.haberturk.com  

www.kutahya.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 8 

 

ETKİLEŞİMLİ TALEP PROPAGANDASI BAĞLAMINDA 

ÇİNLİ KADIN ASKERLER 

 

Dr. Caner ÇAKI1 & Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bağımsız Araştırmacı, caner_caki@hotmail.com, Ankara, Türkiye, ORCID: 0000-

0002-1523-4649 
2 Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Akçadağ Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü, mehmet.gulada@ozal.edu.tr, Malatya, Türkiye, ORCID: 

0000-0001-8233-2321 



 
174 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 175 

GİRİŞ 

Etkileşimli talep (bandwagon effect), bir diğer adıyla sürü psikolojisi, 

insanların çoğunun yapmış olduğu belirli davranışları, tarzları veya 

tutumları benimseme eğilimini tanımlamak için kullanılan terimdir. 

Etkileşimli talepte insanlar, onlar gibi olmasalar da çevresindeki 

insanların düşünce, tutum ve davranışlarını izleyerek onlar gibi olma 

eğilimi içerisine girebilmektedir. Propagandanın altın çağı olarak 

kabul edilen 20. yüzyılda insanların tutum ve davranışları üzerindeki 

etkisi nedeniyle etkileşimli talep, ikna temelli bir iletişim türü olan 

propaganda amacıyla sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle, dünyanın pek 

çok ülkesinde iktidarlar, etkileşimli talep propagandasından, halkları 

üzerinde otorite kurma ve ideolojik söylemlerini benimsetme 

sürecinde etkili bir şekilde yararlanmıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 20. yüzyılda etkileşimli talep 

propagandasından etkili bir şekilde yararlanan ülkelerden biri 

olmuştur. 1 Ekim 1949 tarihinde ÇHC’nin ilanından sonra ülkede 

komünist rejiminin ideolojik söylemlerinin benimsetilmesinde 

etkileşimli talep propagandasından sıklıkla yararlanılmıştır. Çin 

medyasında Çin halkının komünist rejimin söylemlerini 

benimsediğine, Mao’nun kült liderliğini kabullendiğine ve ÇHC’nin 

düşmanlarına karşı savaşa hazır olduğuna yönelik çeşitli konularda 

algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte Çin medyası, Çinli 

kadınların yeni ideolojiyle birlikte toplumdaki yeni rollerinin 

inşasında da etkileşimli talep propagandasından yararlanmıştır. 

Özellikle ÇHC’de komünist rejimin savunulması adına kadınlara 
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yönelik militarist söylemlerde etkileşimli talep propagandası sıklıkla 

kullanılmıştır. Etkileşimli talep propagandası üzerinden Çinli 

kadınların savaşçı yönleri ortaya çıkarılarak, savaşma isteklerinin 

arttırılmasına çalışılmıştır. Bu dönemde ÇHC yönetimi tarafından 

etkileşimli talep propagandasında posterler etkili bir propaganda aracı 

olarak kullanılmıştır.  

Çalışmada ÇHC’de Çinli kadınların etkileşimli talep propagandası 

üzerinden savaşmaya ne şekilde teşvik edildiği ve savaşa yönelik 

söylemlerin ne yönde meşrulaştırılmaya çalışıldığı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Böylece ÇHC’de Çinli kadın askerler özelinde etkileşimli 

talep propagandasının kadınların toplumdaki konumlarının 

şekillenmesindeki rolünün açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

ÇHC’de Çinli kadın askerleri konu alan propaganda posterleri, 

etkileşimli talep propagandası bağlamında göstergebilim yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir.   

1. 20. YÜZYILDA ETKİLEŞİMLİ TALEP PROPAGANDASI 

Etkileşimli talepte (bandwagon effect) bir kişinin çoğunluğun 

davranışına göre hareket etmesi söz konusudur (Korkmaz ve Dal, 

2020: 90). Etkileşimli talep, birçok insanın aynı şeyleri yaptığı ve 

inandığı gerçeği üzerinden diğer insanların belirli düşünce, tutum ve 

davranışları benimsemesini ifade etmektedir. Etkileşimli talep 

teorisine göre, bireyler nispeten daha yüksek popülariteye sahip öğeyi 

seçme eğilimindedir ve bu nedenle popüler öğeler daha da 

yayılabilmektedir (Wang ve Zhu, 2019: 34). Etkileşimli talep 

içerisinde insanlar, belirli bir konunun esasını incelemeden kalabalığı 
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takip etme eğiliminde olabilmektedir. Etkileşimli talep, bireysel 

düzeyde bir olguyu ifade etmekte, oy seçiminde veya katılım 

kararında daha fazla veya giderek daha popüler bir adaya yönelik 

olumlu bir değişiklik içermekte ve popülerlik yoluyla motive 

edilmektedir (Barnfield, 2020: 555). Etkileşimli talebin davranışsal 

psikolojide birçok uygulaması bulunmaktadır. Etkileşimli talep, 

davranışların ya da inançların insanlar arasında yayılmasıyla ve 

modada olduğu gibi bireylerin bir durumu benimseme olasılığının 

bunu yapanların oranı arttıkça artmasıyla meydana gelebilmektedir. 

Diğer yandan etkileşimli talep, dinamik ve sosyal bir süreçtir (Fu ve 

Sim, 2011: 2383). Bu açıdan etkileşimli talep, kendi kendini 

güçlendiren bir mekanizma aracılığıyla çalışmakta ve olumlu bir geri 

bildirim döngüsü aracılığıyla hızla ve geniş ölçekte yayılabilmektedir. 

Bir durumdan ne kadar fazla kişi etkilenirse, diğer insanların da 

bundan etkilenmesi daha olası hale gelebilmektedir. İnsanlar, 

çoğunluğun desteğini alan bir otoriteye destek vermese de çoğunluğun 

desteği alması nedeniyle otoriteye saygı duyabilmektedir. Tüm bu 

süreç etkileşimli talebin propaganda amaçlı sıkça kullanılmasına yol 

açmıştır.  

Propagandanın tek yönlü iletişim sürecinden oluşması nedeniyle 

(Avcı, 2018: 76) etkileşimli talep propagandası da kaynaktan alıcıya 

tek yönlü bir süreçten meydana gelmektedir. Etkileşimli talep 

propagandasının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için egemen 

güçlerin mümkün olduğunca kitle iletişim araçlarına hâkim olması 

gerekmektedir. Nitekim kitle iletişim araçlarının kontrolünü elinde 

bulunduran egemen güç, kitlelerin düşünce, tutum ve davranışları 



 
178 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

üzerinde doğrudan kontrol kurma imkânı bulabilmektedir. Bu 

aşamada medyanın kontrolünü ele geçiren iktidar, kitle iletişim 

araçları üzerinden halkın geniş bir kitlesinin kendisine destek 

verdiğine ve kendisine karşı olanların da halkın geniş bir kısmı 

tarafından dışlandığına yönelik algı meydana getirebilmektedir. Diğer 

yandan medya üzerinde sansür uygulayarak etkileşimli talep 

propagandasının etkisini azaltabilecek her türlü muhalefeti 

önleyebilmektedir.  

20. yüzyılda etkileşimli talepten propaganda çalışmalarında etkili bir 

şekilde yararlanılmıştır. Etkileşimli talep propagandasında taraflar 

mümkün olduğunca büyük kalabalıkları bir araya getirerek, halktan 

geniş ölçüde destek aldıklarına yönelik algı oluşturmaya çalışmıştır. 

Bu açıdan geniş kitlelerin katıldığı siyasi mitingler, etkileşimli talep 

propagandası için önemli bir süreci ifade etmiştir. Naziler tarafından 

gerçekleştirilen Nürnberg Mitingleri bunun en bilinen örneklerinden 

birini oluşturmaktadır. Nürnberg, yıllık Nazi Partisi mitinglerinin yeri 

olarak kullanılmış (Hagen ve Ostergren, 2006: 157), Naziler, Alman 

halkı nezdinde geniş bir desteğe sahip olduklarını gösterebilmek için 

Nürnberg şehrinde geniş kalabalıkları toplamıştır. Nürnberg 

Mitingleri’ne katılan geniş kalabalıklar, Adolf Hitler’e bağlılıklarını 

sunmuş, bu şekilde Hitler’in Almanya’da güçlü bir desteğe sahip 

olduğu vurgulanmıştır.  

Etkileşimli talep propagandası mitinglerin dışında seçimlerde de etkili 

bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle otoriter rejimlerde siyasi liderin 

halktan aldığı kimi zaman %90’ların üzerine çıkan oy oranları, halkın 
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lidere olan desteği olarak sunulabilmekte, bu şekilde siyasi liderin 

aldığı kararların halk nezdinde meşrulaştırılmasına çalışılabilmektedir. 

Neticede liderin kitleler nezdinde yüceltilmesiyle liderin savunduğu 

ideolojinin kitleler tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır 

(Çalışkan ve Yılmaz, 2020: 79). Seçimler öncesinde anketlerde çıkan 

yüksek oy oranları da yine etkileşimli talep propagandasında 

kullanılabilmektedir. Kimi zaman siyasi liderin elde ettiği yüksek oy 

oranları üzerinden etkileşimli talep propagandasında iktidara gelen 

siyasi liderlere karşı muhalifler engellenerek, lidere karşı eleştirilere 

izin verilmeyebilmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek etkileşimli 

talep propagandasında siyasi liderin aldığı desteğe vurgu yapılarak 

muhalifler vatan hainliği ile suçlanabilmektedir.  

Etkileşimli talep propagandasında siyasi otoritenin kitleler nezdinde 

etkinliğinin arttırılabilmesi için siyasi lider ülkesinde kült lider olarak 

inşa edilebilmektedir. Bu süreçte siyasi liderin resimleri ve 

fotoğrafları, devlet dairelerine asılabilmekte, isminin yer aldığı 

marşlar hazırlatılabilmekte ve heykelleri meydanlara 

dikilebilmektedir. Etkileşimli talep propagandasında kült lider haline 

getirilen liderin doğum günü ve kazandığı zaferlerin yıldönümleri de 

geniş halk kitlerinin katıldığı törenlerle kutlanabilmektedir. 

Gerçekleştirilen bu propaganda sürecinde siyasi liderin geniş kitleler 

tarafından desteklendiğine vurgu yapılmaktadır. Bu süreçte liderin 

kitleler üzerinde etki oluşturması (Karaca, 2018: 1204) ve alınan 

kararlarda kamuoyu desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Etkileşimli talep propagandası her ne kadar bir kişi veya bir gurubun 

kitleler nezdinde yüceltilmesi sürecinde kullanılsa da aynı zamanda 

bir kişi veya bir gurubun kitleler nezdinde itibarsızlaştırılması 

sürecinde de kullanılabilmektedir. Bu aşamada medya üzerinden bir 

kişiye, bir guruba veya bir ülkeye karşı nefret söylemine 

yönelinebilinmekte ve yine medya üzerinden bu nefret söylemine 

halkın geniş bir kısmının destek verdiği algısı oluşturulabilmektedir. 

Böylece düşman olarak ön plana çıkarılan tarafın ülke içerisindeki 

destekçileri olumsuz bir şekilde ötekileştirilerek sessiz kalmalarına, 

dışlanmalarına ya da çeşitli yaptırımlara maruz bırakılmalarına yol 

açılabilinmektedir.  

2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE ETKİLEŞİMLİ TALEP 

PROPAGANDASI 

7 Aralık 1949 tarihinde Çin İç Savaşı, Mao Zedong liderliğindeki Çin 

Komünist Partisi’nin (ÇKP) zaferiyle sonuçlanmış ve Çan Kay Şek 

liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi’nin (Kuomintang) güçleri Tayvan 

adasına yerleşmiştir. Mao, Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) kurmuş ve 

ÇHC’ye ÇKP’nin liderliğinde komünist bir rejim hâkim olmuştur. 

ÇHC yönetimi, Çin’de Kuomintang’ın etkisini ortadan kaldırmak ve 

Çin halkının Komünizm ideolojisini benimsemesini sağlamak için 

yoğun bir propaganda faaliyetine girişmiştir. Bu süreçte ÇHC 

yönetimi, etkileşimli talep propagandasını kullanarak Çin 

kamuoyunda Çin halkının genelinin Komünizm ideolojisini 

benimsediğine ve gerektiğinde komünist rejimin varlığı için savaşa 

hazır olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışmıştır. Bu algının 
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meydana getirilebilmesi için de ÇHC’deki komünist rejim Mao ile 

özdeşleştirilmiş ve Çin halkının Mao’ya olan bağlılığı komünist 

rejime olan bağlılığı olarak sunulmuştur. Çin propagandası Mao’yu 

ülkede kült lider olarak inşa ederek, Mao üzerinden Çin’de komünist 

rejiminin sağlam temellere oturtulmasını amaçlamıştır. Bu süreçte Çin 

medyasında sık sık Çin halkının Mao’ya sevdiği duyduğu ve onun 

ideolojik fikrini benimsediği yansıtılmaya çalışılmıştır (Arıca, 2019: 

405). Mao’nun Çin halkı tarafından sevildiğinin ve fikirlerinin 

benimsendiğinin ortaya konulabilmesi için de Küçük Kırmızı Kitap 

olarak bilinen Başkan Mao'dan Seçme Sözler (毛主席语录) adlı 

kitaptan etkileşimli talep propagandasında yararlanılmıştır. Özellikle 

Çin Kültür Devrimi sırasında hazırlanan propaganda posterlerinde Çin 

halkının Mao’ya bağlılığının ortaya konulması için sık sık Çin 

halkının Küçük Kırmızı Kitap’ı okuduğuna yönelik mesaj verilmiştir. 

Çin Kültür Devrimi posterleri, genellikle bireysel sanatçılardan ziyade 

işbirlikçi ekipler tarafından üretilmiştir (Powell ve Wong, 1997: 791). 

ÇHC’de etkileşimli talep propagandası Kore Savaşı ve Vietnam 

Savaşı sırasında Çin kamuoyunda Çin halkının komünist rejime 

desteğini arttırmak amacıyla da kullanılmıştır. Etkileşimli talep 

propagandası üzerinden Çin halkının ABD’ye karşı olduğu ve Kuzey 

Kore ve Kuzey Vietnam’a destek verme konusunda istekli olduğuna 

yönelik algı oluşturulmaya çalışılmıştır. ÇHC yönetiminin etkileşimli 

talep propagandasından yararlandığı bir diğer konu da Sovyet 
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Revizyonizmi olmuştur. Sovyetler Birliği liderliğine Nikita 

Kruşçev’in gelmesinden sonra Joseph Stalin dönemine yönelik 

eleştiriler, ÇHC’de sert şekilde tepki çekmiştir. Bu süreçte ÇHC 

yönetimi, Sovyetler Birliği’nin uygulamalarına karşı çıkmış ve Çin 

propagandası, Çin halkının Sovyet Revizyonizmi’ne karşı olduğuna 

yönelik algı oluşturmaya çalışmıştır (Türk vd. 2021: 164). Bu 

dönemde ÇHC’de etkileşimli talep propagandasında posterler etkili 

bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Nitekim 1949 yılından bu 

yana ÇHC'deki sözde propaganda sanatı, halkı harekete geçirmek için 

tasarlanmış birçok kampanyada önemli bir destekleyici rol oynamış ve 

propaganda posteri, model davranışı iletmek için tercih edilen araç 

olmuştur (Landsberger, 2001: 541). 

1949 yılında ÇHC'nin kurulması, yeni Çin'de ulus inşa etme 

çabalarına hizmet etmek için propaganda afişlerinin üretiminde ve 

dağıtımında bir artışın meydana gelmesine yol açmıştır. ÇKP, 

ideolojik değişimin her türlü toplumsal değişimin temeli olduğuna 

inandığından, ideolojik düzeyde yeni bir çıkış meydana getirmeye 

çalışmıştır (Suglo, 2021: 2). Bu aşamada Çin halkın desteğinin yeni 

rejiminin arkasında olduğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen 

etkileşimli talep propagandasında posterler büyük rol oynamıştır. 

Etkileşimli talep propagandası bağlamında komünist yönetim altında 

kadınların toplumsal rollerinin ortaya konulmasında da posterlerden 

etkili bir şekilde yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında ÇHC’nin Çinli 

 
 Sovyet Revizyonizmi, Sovyetler Birliği liderliğine Nikita Kruşçev’in gelmesinden 

sonra Sovyetler Birliği’nde ÇHC’nin karşı çıktığı siyasi değişime verilen ismi ifade 

etmektedir. 
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kadınların askerlik rollerini benimsemelerinde posterler üzerinden 

etkileşimli talep propagandasından nasıl yararlandığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

3. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ÇHC’de kadın askerleri konu alan propaganda 

posterleri, Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nden 

elde edilmiştir. Çalışmada Çinli kadın askerleri konu alan toplam 85 

propaganda posterine ulaşılmıştır (CP, 2021). 85 propaganda 

posterinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak, doğrudan 

etkileşimli talep propagandası bağlamında hazırlanan 10 propaganda 

posteri çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışmada 

propaganda posterleri etkileşimli talep propagandası bağlamında 

Roland Barthes’ın göstergebilim anlayışı ışığında analiz edilmiştir.  

Barthes, göstergebilimde İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün 

etkisinde kalmış, bu nedenle göstergebilim analizinde Saussure’ün 

gösteren ve gösterilen kavramlarından yararlanmıştır. Bunun yanında 

Barthes, göstergebilim analizinde düz anlam ve yan anlam 

kavramlarını da kullanmıştır. Düz anlam, göstergenin gerçeklik 

anlamı olarak kabul edilmektedir (Barthes, 2016: 19). Yan anlam ise 

göstergenin öznel anlamına vurgu yapmaktadır (Barthes, 2014: 25). 

Yan anlamda kültürden kültüre değişen anlama atıfta bulunulmaktadır. 

Barthes’ın üzerinde durduğu bir diğer kavram ise mit olgusudur. Mit, 

insanların gerçeklik arayışı içerisinde ortaya çıkan belirli 

anlamlandırmalara vurgu yapmaktadır. Barthes, mitler üzerinden 

kültür içerisinde kavramların nasıl anlamlandırıldığına 
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odaklanmaktadır (Keskin Yılmaz vd., 2020: 1092). Mitler de 

kültürden kültüre farklılaşabilmektedir (Gazi, 2020: 212). Barthes, 

egemen güçlerin ideolojik söylemlerinin kitlelere aktarılmasında mitin 

bir araç olarak kullanılabileceğini ileri sürmektedir.  

Çalışmada ÇHC’nin propaganda posterleri ilk olarak Barthes’ın düz 

anlam ve yan anlam kavramları üzerinden analiz edilmiş ardından 

propaganda posterlerindeki görsel ve yazılı göstergeler üzerinden 

etkileşimli talep propaganda bağlamında inşa edilen propaganda 

mitleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında aşağıda 

yer alan soruların yanıtlanması amaçlanmıştır: 

- ÇHC’de etkileşimli talep propagandası bağlamında Çinli kadın 

askerler ne şekilde sunulmaktadır? 

- ÇHC’de etkileşimli talep propagandası bağlamında Çinli kadın 

askerler ve Komünizm ideolojisi arasında nasıl bir ilişki 

kurulmaktadır? 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde ÇHC’de Çinli kadın askerleri konu alan on 

propaganda posteri göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

4.1. Birinci Propaganda Posteri 

Birinci propaganda posteri, 1962 yılında Zheng Jie tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Vatanı inşa et ve vatanı savun 

(建设祖国保卫祖国)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021a). Düz 

anlam boyutunda posterde sırtlarında tüfek bulunan biri kadın iki 
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sivile yer verilmektedir. Tüfek taşıyan erkek sol elini havaya 

kaldırmakta, tüfek taşıyan kadının ise elinde bir tarım aleti 

bulunmaktadır. Tüfek taşıyan kadın gülümsemektedir. Posterin arka 

planında ise bir tarafta tarla ve tarladaki işçiler, diğer tarafta ise atış 

talimi yapan insanlar bulunmaktadır. Posterin fonunda ÇHC bayrağı 

yer almaktadır.  

 

Resim 1. Birinci Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021a) 

Propaganda posteri yan anlam boyutunda incelendiğinde posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan sivillerin Çin halkının 

metonimi olarak ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterde yer 

alan bayrak ise doğrudan ÇHC’yi simgelemektedir. Posterdeki yazılı 

ve görsel göstergeler bir bütün olarak ele alındığında Çinli erkeklerin 

ve kadınların hem tarlada üretime katıldığı hem de silahlanarak 

vatanını savunduğu mesajı verilmektedir. Bu aşamada posterin bir 

tarafındaki tarla ve tarladaki işçiler üretim, posterin diğer tarafındaki 

atış talimi yapan insanlar ise savunma rolünü temsil etmektedir. 

Posterdeki kişilerin yüzlerinin gülümsemesi, Çinli erkeklerin ve 

kadınların hem tarlada çalışmayı hem de atış talimi yapmayı 
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memnuniyetle gerçekleştirdiklerine yönelik mitin oluşmasına yol 

açmaktadır. Poster üzerinden kadınların da erkekler gibi tarlada 

çalışmasının yanında aynı zamanda silahlanarak ülkesini savunması 

gerektiğine yönelik de mesaj verilmektedir. Bu aşamada hem tarlada 

çalışan hem de ülkesini savunun kadın rolü, Çinli kadınlar nezdinden 

idealleştirilmektedir.  

4.2. İkinci Propaganda Posteri 

İkinci propaganda posteri, 1964 yılında Shen Shen tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Tarlalar arasında dinlenme (田

间休息)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021b). Düz anlam açısından 

posterde bahçeye benzer bir yerde bulunan kadınlar resmedilmektedir. 

Kadınlardan bazılarında tüfek bazılarında ise tarım aleti 

bulunmaktadır. Posterin ön planında el bombası tutan iki kadın ve iki 

kadının çevresinde el bombaları olduğu yansıtılmaktadır. Posterde yer 

alan kadınlar gülümsemektedir. 

 

Resim 2. İkinci Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021b) 

Propaganda posteri yan anlam üzerinden ele alındığında posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan kadınların ÇHC’de tarlada 

çalışan kadınların metonimi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Poster 
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üzerinden Çinli kadınların hem tarlada çalıştığı hem de silahlanarak 

ülkelerini savunduğu mesajı verilmektedir. Bu aşamada kadınların 

tarladaki işlerinin dışında kalan boş vakitlerini silahlarla bir arada 

geçirdiklerine yönelik algı oluşturulmaktadır. Posterde kadınların 

silahları tutarken gülümsemesi, Çinli kadınların boş vakitlerinde 

silahlarla bir arada olmaktan mutlu olduğuna yönelik mitin meydana 

gelmesine neden olmaktadır. Posterdeki yazılı göstergeler üzerinden 

Çinli kadınların tarladaki işlerinin dışındaki boş vakitlerini silahlarla 

iç içe olarak geçirmelerinin teşvik edildiği ortaya çıkmaktadır.  

4.3. Üçüncü Propaganda Posteri 

Üçüncü propaganda posteri, 1965 yılında Wang Dejuan tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Başkan Mao kadın milislerle 

birlikte (毛主席和女民兵在一起)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 

2021c). Düz anlam boyutunda posterde Mao ve tüfek taşıyan sivil 

kadınlar bir arada resmedilmektedir. Mao ve kadınların arkasında kızıl 

bayraklar bulunmaktadır. Mao’nun çevresindeki kadınlar 

gülümsemektedir.  

 

Resim 3. Üçüncü Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021c) 
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Propaganda posteri yan anlam boyutunda incelendiğinde posterdeki 

görsel göstergelerden Mao’nun Çin yönetiminin ve kadınların ise 

Çinli kadınların metonimi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Posterde yer alan kızıl bayraklar ise Komünizm ideolojisini 

simgelemektedir. Mao’nun ve kızıl bayrakların bir arada olmasıyla 

Mao ve Komünizm ideolojisi özdeşleştirilmektedir. Posterde 

kadınların Mao’nun yanında olması ve gülümsemesi, Çinli kadınların 

Mao’ya sevgi beslediklerine yönelik algının oluşmasına yol 

açmaktadır. Diğer yandan kadınların kızıl bayrakların önünde olması, 

Çinli kadınların Komünizm ideolojisini benimsediğine yönelik diğer 

bir algının medyana gelmesine neden olmaktadır. Posterde kadınların 

silahlı bir biçimde gülümsemesi, Çinli kadınların milis olmaktan 

mutlu olduğuna yönelik mitin oluşmasına yol açmaktadır. Posterde 

Çinli kadınların Mao’nun liderliğinde, komünist rejim altında 

ÇHC’nin düşmanlarına karşı savaşmaya hazır olduğuna yönelik mesaj 

verilmektedir. 

4.4. Dördüncü Propaganda Posteri 

Dördüncü propaganda posteri, 1965 yılında Gao Zhemin tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Milyonlarca gencin Wang Jie 

gibi büyümesine izin verin! (让千千万万个王杰式的青年成长起来

!)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021d). Düz anlam açısından posterde 

Wang Jie ve onunla birlikte yürüyen erkek ve kadın siviller 

resmedilmektedir. Posterde yer alan kişilerin kararlı bir şekilde 

oldukları yansıtılmaktadır. Posterdeki görsel kodlardan Wang Jie’nin 

yanındaki kişilerin işçi ve köylüleri yansıttığı anlaşılmaktadır. Posterin 



 
 189 

arka planında büyük boyutta Wang Jie’nin kitap taşıyan bir temsiline 

yer verilmektedir. Wang Jie’nin arkasında ise Mao’nun görseli ve kızıl 

bayrak bulunmaktadır.  

 

Resim 4. Dördüncü Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021d) 

Propaganda posteri yan anlam üzerinden ele alındığında posterdeki 

görsel göstergelerden Mao’nun Çin yönetiminin, Wang Jie’nin Çin 

ordusunun, sivillerin ise Çin halkının metonimi olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Posterde yer alan kızıl bayrak ise Komünizm 

ideolojisini simgelemektedir. Wang Jie (1942-1965), Halk Kurtuluş 

Ordusu'nun zırhlı bir biriminin Mühendislik Taburu 1. Bölüğü'nün bir 

müfreze lideridir. Jiangsu Eyaleti, Beixian'daki Zhanglou Komünü'nde 

milisleri mayın kullanma konusunda eğitmek için yardım ettiğinde, 

kazara bir dinamit patlaması meydana gelmiş, milisleri ve etraftaki 

masum insanları korumak için kendini feda etmiştir. Bundan dolayı 

ÇHC’de Wang Jie’ye büyük saygı atfedilmektedir. Posterdeki Wang 

Jie’nin elinde bulunan kitap üzerinden Küçük Kırmızı Kitap’a vurgu 

yapılmaktadır. Küçük Kırmızı Kitap, Mao’nun kült liderlik 

propagandasında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Posterde erkek ve 

kadınların kararlı bir şekilde Wang Jie ile birlikte yürümesiyle Çin 

halkının Wang Jie gibi ülkesini canı pahasına savunmaya hazır olduğu 
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algısı oluşturulmaktadır. Bu aşamada Wang Jie, Çin toplumunda 

idealize edilen bir asker olarak ön plana çıkarılmaktadır. Posterde Mao 

ve kızıl bayrağın bir arada kullanılmasıyla Mao yine Komünizm 

ideolojisiyle özdeşleştirilmektedir. Mao’nun görselinin, Çinli sivillerin 

üstünde aktarılmasıyla doğrudan Mao’nun kült liderliğine vurgu 

yapılmaktadır. Böylece poster üzerinden Çinli kadınların Komünizm 

ideolojisi altında Mao’nun liderliğinde ÇHC’nin düşmanlarına karşı 

kararlı bir mücadeleye hazır olduklarına yönelik mit oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. 

4. 5. Beşinci Propaganda Posteri 

Beşinci propaganda posteri, 1966 yılında Ma Yuru ve Hu Zhenyu 

tarafından hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Savaşa hazır, 

saldırganlar yok edilecek! (严阵以待，来者必歼！)” yazısı 

bulunmaktadır (IISG, 2021e). Düz anlam boyutunda posterde silah 

taşıyan iki asker, bir pilot, silah taşıyan bir işçi ve silah taşıyan bir 

kadın görseline yer verilmektedir. Posterin arka planında kızıl bayrak, 

gemiler, uçaklar ve namlusunu doğrultan toplar resmedilmektedir. 

Posterdeki kişiler, aynı yöne kararlı bir şekilde bakmaktadır.  

 

Resim 5. Beşinci Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021e) 
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Propaganda posteri yan anlam boyutunda incelendiğinde posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan askerlerin Çin ordusunun, 

gemilerin Çin deniz kuvvetlerinin, pilot ve uçakların Çin hava 

kuvvetlerinin, işçi ve kadının ise Çin halkının metonimi olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Posterde yer alan kızıl bayrak ise 

Komünizm ideolojisini simgelemektedir. Poster üzerinden ÇHC’nin 

rakiplerine karşı askeri gücü ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Posterde askerlerin yanında sivillerin de silahlı şekilde sunulmasıyla 

Çin halkının olası bir savaşa topyekûn bir şekilde hazır olduğuna 

yönelik mesaj verilmektedir. Posterdeki silahlı kadın temsili üzerinden 

de kadınların da erkekler gibi mücadeleye hazır olduğu algısı 

meydana getirilmektedir. Diğer yandan posterdeki yazılı 

göstergelerden ve kızıl bayrağın ön plana çıkarılmasından, Çinli 

kadınların Komünist rejim altında olası bir savaşta kararlılıkla 

mücadele etmeye hazır olduğuna yönelik mit inşa edilmektedir. Çin 

propagandasın tarafından inşa edilen mit üzerinden kadınların gönül 

rızasıyla savaşa katılacaklarına yönelik algı meydana getirilmektedir.  

4.6. Altıncı Propaganda Posteri 

Altıncı propaganda posteri, 1974 yılında Zhao Songsheng tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Devrimci geleneği devralın ve 

savaşa hazırlık eğitimini güçlendirin (继承革命传统加强战备训练)” 

yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021f). Düz anlam açısından posterde 

silah taşıyan erkek ve kadın sivillerin deniz kıyısına benzer bir yerde 

bir arada oldukları yansıtılmaktadır. Posterde bazı sivillerin kızıl 
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bayrak, bazı sivillerin de hedef tahtası taşıdıkları resmedilmektedir. 

Posterdeki siviller gülümsemektedir.  

 

Resim 6. Altıncı Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021f) 

Propaganda posteri yan anlam üzerinden ele alındığında posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan sivillerin Çin halkının 

metonimi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Posterde yer alan kızıl 

bayraklar ise Komünizm ideolojisini simgelemektedir. Posterde 

sivillerin kızıl bayraklarla bir arada yansıtılmasıyla ÇHC’deki 

komünist rejime vurgu yapılmaktadır. Diğer yandan posterdeki 

silahlar ve hedef tahtaları üzerinden Çinli kadınların Çinli erkekler 

gibi atış taliminde bulunduğu algısı oluşturulmaktadır. Posterdeki 

yazılı göstergelerden Çin halkı, devrimci mücadeleye çağrılmakta bu 

nedenle olası bir savaşa hazır olmaları için silah eğitimi almaları 

teşvik edilmektedir. Poster üzerinden olası bir savaşta Çin halkının 

topyekûn bir mücadeleye hazırlandığına yönelik mesaj verilmektedir. 

Bu aşamada posterde kadınların gülümsemesi üzerinden Çinli 

kadınların olası bir savaş için askeri eğitim almaktan memnun 

olduğuna yönelik mit inşa edilmektedir. Böylece Çinli kadınların 

herhangi bir baskıya maruz kalmadan ülkelerini savunmak için 

mücadeleye istekli olduklarına yönelik algı meydana getirilmektedir. 
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4.7. Yedinci Propaganda Posteri 

Yedinci propaganda posteri, 1975 yılında Wu Qizhong, Lin Yong ve 

Zhou Bo tarafından hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Pekin'den 

hediye (北京送来的礼物)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021g). Düz 

anlam boyutunda posterde deniz kıyısına benzer bir yerde bir askerin 

çevresinde erkek ve kadın siviller resmedilmektedir. Posterdeki 

askerin elinde bir kağıt olduğu ve çevresindekilerin de ona baktığı 

aktarılmaktadır. Posterdeki sivillerin bazılarında silah bulunmaktadır. 

Posterde bulunan sivillerin bir tanesinin elinde de kırmızı kurdeleye 

sarılı dört kitap bulunmaktadır. Posterdeki sivillerin yanında da bir 

ağır top yer almaktadır. Posterdeki siviller gülümsemektedir.  

 

Resim 7. Yedinci Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021g) 

Propaganda posteri yan anlam boyutunda incelendiğinde posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan Çinli askerin, Çin ordusunun, 

sivillerin ise Çin halkının metonimi olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Posterdeki sivillerin, askerin etrafında toplanması ve 

elindeki kâğıda bakmasıyla Çin halkının Komünist yönetime bağlı 

olduğuna yönelik mesajın verilmeye çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Posterde silahların bulunduğu bir alanda kadınların da erkeklerin 
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yanında olması üzerinden Çinli kadınların, Çinli erkekler gibi olası bir 

savaşa hazırlandığı algısı oluşturulmaktadır. Diğer yandan posterde 

kadınların gülümsemesi üzerinden kadınların, askeri eğitim alma 

konusunda istekli olduklarına yönelik mit inşa edilmektedir. Bu mit 

üzerinden de Çinli kadınların askeri eğitim almaları teşvik edilmeye 

çalışılmaktadır. 

4.8. Sekizinci Propaganda Posteri 

Sekizinci propaganda posteri, 1975 yılında Zhao Shuqin tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Sosyalist anavatanı savunmak 

için asker-sivil ortak savunmayı güçlendirmek (加强军民联防保卫社

会主义祖国)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021h). Düz anlam 

açısından posterde sivil kadınların deniz kenarına benzer bir yerde 

silahlarını temizledikleri resmedilmektedir. Posterin arka planında ise 

suyun içerinde hedef tahtalarının olduğu aktarılmaktadır. Posterdeki 

kadınlar gülümsemektedir.  

 

Resim 8. Sekizinci Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021h) 

Propaganda posteri yan anlam üzerinden ele alındığında posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan kadınların, Çinli kadınların 

metonimi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Posterde kadınların 
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silahlarının bakımlarını gülümseyerek gerçekleştirmeleri üzerinden 

Çinli kadınların silah eğitimi alma konusunda istekli olduğuna yönelik 

mit meydana getirilmektedir. Posterdeki görsel göstergeler üzerinden 

silah bakımının Çinli kadınların günlük hayatının bir parçası haline 

geldiğine yönelik algı oluşturulmaktadır. 

4.9. Dokuzuncu Propaganda Posteri 

Dokuzuncu propaganda posteri, 1977 yılında tarafından Luo Weiqing 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Ordu ve halk birlikte talim 

yapıyor (军民同练)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021i). Düz anlam 

boyutunda posterde üç sivil kadının bir askerin talimatıyla bir silahı 

kullandıkları resmedilmektedir. Posterdeki asker elindeki kırmızı 

bayrağı kaldırmaktadır. Posterde yer alan asker ve sivil kadınların 

yanında ise başka siviller bulunmaktadır. Posterin arka planında 

fabrika görselleri yer almaktadır. Posterdeki kişilerin kararlı oldukları 

yansıtılmaktadır.  

 

Resim 9. Dokuzuncu Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021i) 

Propaganda posteri yan anlam boyutunda incelendiğinde posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan askerin Çin ordusunun, 

sivillerin Çin halkının ve arka plandaki fabrikaların ise Çin’in ağır 
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sanayisinin metonimi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Posterde 

kadınların Çinli askerin talimatını kararlılıkla uygulamaları üzerinden 

Çinli kadınların olası bir savaşa kararlılıkla hazır olduğuna yönelik 

mit inşa edilmektedir. Diğer yandan posterdeki fabrika görselleri 

üzerinden Çinli kadınların ÇHC’nin üretim merkezlerini savunma 

görevi üstlendiklerine yönelik algı meydana getirilmektedir. Bu 

şekilde Çinli kadınların Çinli erkekler gibi ülkeleri için zorlu 

görevlerde yer alabildiği mesajı verilmektedir.  

4.10. Onuncu Propaganda Posteri 

Onuncu propaganda posteri, 1978 yılında Zheng Xiaojuan tarafından 

hazırlanmıştır. Propaganda posterinde “Dongting Gölü'nden kadın 

milisler (洞庭女民兵)” yazısı bulunmaktadır (IISG, 2021j). Düz 

anlam açısından posterde deniz kıyısına benzer bir yerde bir kadın 

asker ve sivil kadınlar resmedilmektedir. Posterdeki kadın asker elinde 

kırmızı bir bayrak tutmakta ve çevresindeki sivil kadınları 

yönlendirmektedir. Posterde yer alan kadınlar gülümsemektedir. 

 

Resim 10. Onuncu Propaganda Posteri (Kaynak: IISG, 2021j) 
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Propaganda posteri yan anlam üzerinden ele alındığında posterdeki 

görsel göstergelerden posterde yer alan kadın askerin Çin ordusunun, 

kadınların ise Çinli kadınların metonimi olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Posterde silahlı kadınların, kadın askerin talimatını 

takip etmeleri ve gülümsemeleri üzerinden Çinli kadınların olası bir 

savaşa hazırlanmaktan mutlu olduğuna yönelik mit inşa edilmektedir. 

İnşa edilen mit üzerinden de Çinli kadınların herhangi bir baskı 

olmaksızın talim yaptığı algısı oluşturulmaktadır. 

5. Etkileşimli Talep Üzerine Akademik Çalışmalar 

Uluslararası literatürde etkileşimli talebi konu alan çeşitli akademik 

çalışmalar yapılmıştır (Zech, 1975; Biddle, 1991; Xia vd., 2008; 

Shaikh vd., 2017; Stolwijk vd., 2017; Magnier-Watanabe, 2020; 

Oyedele ve Goenner, 2021). Bu çalışmalar içerisinde: 

• Coldwell (1993), iş etiği ve etkileşimli talebi; 

• Murphy vd. (2003), otellerinin web sitesi ve e-posta yönetimi 

üzerinden etkileşimli talebi; 

• Rohlfs (2003), yüksek teknoloji endüstrilerinde etkileşimli 

talebi; 

• Fu ve Sim (2011), çevrimiçi videoların görüntülenmesinde 

etkileşimli talebi; 

• Hodgson ve Maloney (2013), seçimlerde etkileşimli talebi; 

• Kiss ve Simonovits (2014), iki turlu seçimlerde etkileşimli 

talebi; 

• Choi vd. (2015), e-pazarlama amaçları için etkileşimli talebi; 
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• Evrenk ve Sher (2015), stratejik oylama ile etkileşimli talep 

arasındaki farkı; 

• Wu ve Lin (2017), eWOM ve çevrimiçi marka mesajlaşmasının 

etkileri boyutunda etkileşimli talebi; 

• Niesiobędzka (2018), gösterişçi tüketimde etkileşimli talebi; 

• Barnfield (2020), etkileşimli talebe ilişkin araştırmalarda 

kavramların açıklığa kavuşturulmasını; 

• Farjam (2021), siyasi örgütlerle etkileşimli talebi; 

• Lim vd. (2021), sosyal medyada kar amacı gütmeyen kuruluş 

reklamlarında etkileşimli talebi incelemiştir. 

Çalışma kapsamında etkileşimli talebin propaganda boyutu ele 

alınmaya çalışılmıştır. Bu aşamada propagandanın altın çağı olarak 

kabul edilen 20. yüzyılda etkileşimli talep propagandasını etkili 

şekilde kullanan ÇHC özelinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan 

çalışmada elde edilen bulgular üzerinden hem etkileşimli talep ile 

propaganda arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılırken hem de ÇHC’de 

militarist söylemlerde kadının temsilinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu şekilde çalışmanın, propaganda, ÇHC ve kadın 

temsili üzerine çalışan araştırmacıların yararlanabilecekleri bir kaynak 

olması hedeflenmiştir.  

SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen propaganda posterlerinde genel olarak 

Çinli kadın askerler silahlı bir şekilde olası bir savaşa hazırlık 

içerisinde sunulmaktadır. Posterlerde resmedilen kadın görselleri, 

Çinli kadınları temsil ettiği için posterler üzerinden propaganda mesajı 
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doğrudan Çinli kadınlara aktarılmaktadır. Posterlerde silahlı Çinli 

kadın askerler, ya mutlu ya da kararlı bir şekilde resmedilmektedir. Bu 

açıdan etkileşimli talep propagandası bağlamında değerlendirildiğinde 

posterler üzerinden Çinli kadınların silah taşımaktan ve silah eğitimi 

almaktan mutlu olduğuna yönelik algı oluşturulurken aynı zamanda 

olası bir savaşta da Çinli kadın askerlerin kararlı bir şekilde mücadele 

edeceklerine yönelik algının meydana getirilmeye çalışıldığı ortaya 

çıkmaktadır. 

Posterlerdeki görsel göstergeler üzerinden Çinli kadın askerler 

Komünizm ideolojisiyle iç içe olarak yansıtılmaktadır. Bu şekilde 

posterler üzerinden Çin propagandası, Çinli kadın askerlerin 

ÇHC’deki komünist rejime bağlı olduğu aynı zamanda olası bir 

savaşta da komünist rejimi korumak için savaşa hazır olduğu mesajını 

verdiği ortaya çıkmaktadır. Posterlerde Mao ve Komünizm 

ideolojisinin özdeşleştirilerek sunulmasıyla da Çinli kadın askerlerin 

komünist rejimle birlikte Mao için de savaşmaya hazır olduklarına 

yönelik algı oluşturulmaktadır. Ayrıca posterlerde Çinli kadın 

askerlerin ülke savunmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulanarak, 

Çinli kadınlar askeri eğitim alma konusunda teşvik edilmektedir. 

Diğer yandan posterlerde hem tarlada çalışan hem de boş 

zamanlarında silah eğitimi alan kadınların ideal Çinli kadın olarak 

sunulduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece Çinli kadınların, askeri eğitim 

alma konusunda daha istekli olmalarının amaçlandığı ileri 

sürülebilmektedir.  
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Çalışmada analiz edilen propaganda posterleri genel olarak 

değerlendirildiğinde Çin propagandasının Çinli kadınların gönül 

rızasıyla silah eğitimi aldığı ve savaşa hazırlık yaptığı mesajını 

vermeye çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Böylece ÇHC’deki kadın asker 

eğitiminin ülke genelinde meşrulaştırılmaya çalışıldığı ileri 

sürülebilmektedir. Diğer yandan ÇHC yönetimi Çinli kadınların 

baskıya maruz kalmadan kendiliğinden silah eğitimi aldığına yönelik 

algı oluşturarak ülke genelinde kadınların benzer şekilde askeri eğitim 

almalarını teşvik etmeye çalıştığı belirtilebilmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Çin propagandasının Çinli kadın askerlere 

yönelik de ülke genelinde Mao’nun ve komünist rejimin kitleler 

nezdinde yüceltilmesine benzer şekilde etkileşimli talep propagandası 

yürüttüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer yandan çalışma sonucunda 

posterler üzerinden askeri eğitimlerin, Çinli kadınların günlük 

hayatının bir parçası haline getirilmeye çalışıldığı da ortaya 

çıkarılmaktadır.  

Çalışma, ÇHC’deki kadın askerlere yönelik etkileşimli talep 

propagandasını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

Gelecek çalışmalarda ise etkileşimli talep propagandasının Çin Kültür 

Devrimi özelinde incelenmesinin ÇHC’nin etkileşimli talep 

propagandasının daha kapsamlı olarak ortaya konulmasını sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Türk toplumunda kadın Tanzimat‟la birlikte kendini kamusal alanda 

hissettirmeye başlamıştır. Bu süreç ileriki dönemlerde kadının 

geleneksel rolüne yönelik yapılan yayınlarla devam ettirilmiş, kendine 

açılan alanı gittikçe genişleten kadın toplumsal hayatta görünürlüğünü 

artırarak, sanat dünyasında olduğu gibi edebiyatta da kendini kabul 

ettirmiştir. 

I. Meşrutiyet Dönemi‟nde değişen sosyal ve siyasi şartlar kadınların 

yaşam alanlarını da genişletmiş; Zafer Hanım Aşk-ı Vatan‟ı (1877) 

yayımlamıştır. Hemen ardından Türk edebiyatında ilk kadın romancı 

olarak kabul edilen Fatma Aliye Hanım Muhadarat‟ı (1892) 

okuyucularla buluşturmuştur. Bu yıllarda kadınlar gittikçe 

etkinliklerini artırmıştır. Şair Nigâr Hanım, Makbule Leman, Emine 

Semiye gibi isimler, Türk edebiyatında kendini göstermiş ve 1910‟da 

Halide Edip Adıvar Türk edebiyatında bir kadın tarafından yazılan ilk 

hikâye kitabı Harap Mabetler‟i yayımlamıştır. Bu yazarların 

öncülüğünde Cumhuriyetteki ataerkil yapının kırılmasına paralel 

kadın yazarlar gittikçe artmış, Türk edebiyatında hatırı sayılır bir yer 

edinmişlerdir. Bu gelişime paralel olarak öykü alanında da kadın 

öykücülerde artış gözlemlenmiştir
2
. 

                                                            
2 Dünyada kadın yazarların feminizmin etkisiyle cinsel kimlikleriyle edebiyat 

dünyasında kendilerini kabul ettirme mücadelesi içerisinde oldukları görülür. 

Türkiye‟de ise kadın yazarların edebiyat dünyasında kendini kabul ettirme süreci 

Batı model alınarak şekillendirilen toplumsal yapıya uyum sağlama ya da 

Batılılaşma biçiminde olmuştur. 
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Bu silsileyi 1923‟te Suat Derviş, 1928‟de Şukufe Nihal, 1934‟te 

Güzide Sabri, 1939‟da Perihan Ömer, 1943‟te Kerime Nadir, 1944‟te 

Mükerrem Kamil Su, 1945‟te Halide Nusret Zorlutuna … 1989‟da 

Gülseren Engin, Jale Sancak … 1990‟da Tansu Bele, Feride 

Çiçekoğlu vb. isimler izlemiştir. Türk edebiyatında ilk öykü kitabının 

yayımlandığı 1910‟dan 2005‟e kadar 276 öykü kitabı yayımlanmıştır 

(Su, 2005: 39). Bu yazarların içinde muhafazakâr
3
 kesime mensup 

öykücüler ve onlar tarafından çıkartılan kitap sayısı oldukça azdır. 

Bunun sebebi Osmanlı'nın son döneminde gelişen zengin tartışma 

ortamı ve bu kapsamda muhafazakârlık içinde sayılabilecek fikirlerin 

                                                            
3 Muhafazakârlığın, ilk olarak Edmund Burke‟te görüldüğü söylenmiştir. Türkiye‟de 

ise bu kavram Cumhuriyet Dönemi‟nde ortaya çıkmıştır. Terim siyasi, ideolojik, 

insani bir tutum ya da hayat tarzı olarak birbirinden farklı tanımlara sahiptir. 

Muhafazakârlığın temelinde, insan aklının sınırlılığı; her şeye kadir olmayışı ve 

insanoğlunun geçmişten bugüne getirdiği kurum ve geleneklerin sonraki nesiller 

tarafından benimsenip geleceğe taşınması anlayışı yatar (Burke, 2016: 9). 

Muhafazakârlık, kapitalist modernleşme süreci karşısında, bu sürecin çözdüğü 

siyasal, toplumsal ve kültürel yapıların, belki daha doğrusu o yapılara yüklenen 

anlam ve değerlerin sürekliliği adına gösterilen tepkiye dayanır. “Eski” ve yerleşik 

olanın, geleneksel ve kutsalın devamlılığını modern koşullarda sağlamaya 

çalışmanın iradesine ve yeteneğine sahiptir (Bora, 2003: 54). Türkiye‟de ise 

kavramının tam olarak neyi ifade ettiği karmaşık bir meseledir. Muhafazakârlık, 

Türkiye‟de genel olarak din ile bağlantılı bir kavram ya da tutucu bir tavır olarak 

anlaşılmakta ve genellikle yanlış kullanılmaktadır. Bu durum, muhafazakârlığın ne 

olduğunun ülkemizde tam olarak bilinmemesi ya da yanlış bir bağlamda 

değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Batıdaki anlamıyla örtüşmediği de 

söylenir. Cumhuriyet döneminde Türk siyasasının ideolojik tipografisini 

şekillendiren bütüncül modernlik isteği bir yandan kökleri Osmanlı dünyasında 

yatan İslâmcılık, Türkçülük gibi eski ideolojilerin hesaplaşmaları gereken yeni 

ekonomik, sosyal/kültürel ve siyasal gerçekleri ortaya çıkarmıştır (İrem, 2011: 30). 

Bu hesaplaşma pek çok noktada birleşen muhafazakâr olarak isimlendirilen İslamcı 

ve milliyetçi tarafından yapıldığı için Türkiye‟de muhafazakârlık genel olarak milli 

değerleri korumacı, gelenekçi ve dini hassasiyeti olanları ifade etmek için 

kullanılmıştır. Bunlar çoğu zamanda iç içe geçmiştir. Bu yüzden burada temelinde 

dini hassasiyeti olan fakat gelenekçi, milli değerleri korumacı refleksleri de 

olmasından dolayı bu yazarlar için muhafazakâr kavramı kullanıldı. 
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görünürlüğünü kaybetmesi, resmi ideolojiyle örtüşmeyen ya da 

onaylanmayan düşüncelerin kamusal alanda dile getirilemeyişi 

(Burke, 2016: 6), bunlara bağlı olarak 2000 öncesinde muhafazakâr 

kesime mensup kadınların sosyal yaşama tam anlamıyla 

katılamamasıdır.  

Kadının bedeni dün olduğu gibi günümüzde de de toplumsal tercih 

meselelerine sahne olmuştur. Özellikle Müslüman ülkelerde, yükselen 

İslamcı hareketlerle modernist seçkinler arasında kadının toplumsal ve 

hukuki statüsü doğrudan siyasi kavga meselesine dönüşmüştür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bayramlardaki şortlu kızların medeniyet 

değişimini gösterdikleri gibi 1980'li yıllarda da türbanlı kızlar da bu 

değişimin reddini ifade etmektedirler. Şort ve türban, Batıcı ile 

İslamcı ideali dışa vurmaktadır (Göle, 2016: 117). 

Cumhuriyet reformları kadını dinin etkisinden kurtarmayı 

hedefleyerek, toplumsal görünürlük kazandırmayı amaçlamış aynı 

zamanda fiziksel görünürlüğü de teşvik etmiştir. Kadınların gerek 

gövdesel (peçe ve çarşafın kaldırılarak), kentsel ve kamusal (kadın 

erkek bir arada) olarak, gerekse yurttaş olarak eşit siyasi haklar elde 

ederek görünürlük kazanmasını Cumhuriyet teşvik etmiş, 

meşrulaştırmış, bunun hukuksal temellerini atmıştır. Yeni Medeni 

Kanun bu duruma bir örnektir. Cumhuriyet kadın tiplemesi bir yandan 

meslek sahibi olunmasını, bencillikten (bireysellikten) uzak bir 

biçimde, ulusal misyon ve vazife duygusuyla meşrulaştırmakta, diğer 

yandan ciddiyet, ağırbaşlılık, mütevazılık, sadelik gibi vasıflara sahip 

olarak kadınlığını hatırlatacak işaretlere izin vermemektedir. 
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Yüklendiği görevin önemine karşın, kadınlığı geri plandadır. Hem 

analık rolünün devamı olarak eğitici ve müşfik hem de Cumhuriyetin 

medeniyet projesinin baş aktörleri olarak resmi (tayyör, kısa saç, hafif 

makyaj) bu kadınlar, düşünsel ve anaç kimlikleri dışında “cins olarak” 

görülmemiştir (Göle, 2016: 99-102). Öte yandan kentleşmeyi ve 

modernleşmeyi temsil eden bu kadın imgesi Cumhuriyetin bir diğer 

kadın imgesi ahlaken bozulmamışlık, namus, şeref, çalışkanlık ve 

fedakâr annelik niteliklerine sahip “Anadolu kadını”yla farklılaşmıştır 

(Köse, 2014: 56). 

Menderes döneminde halka verilen birtakım dini özgürlüklerle daha 

önce sessiz kalan kesimler kamusal alanda kendilerini ifade 

edebilseler de Türkiye yüzünü tamamen Batıya dönmüştür. 1950 

sonrası Demokrat Parti iktidarıyla başlayıp 1980 sonrası (Özal‟la 

birlikte) hızlı bir şekilde gelişen liberal ekonomiyle tüketim kültürü 

Türkiye‟de yerleşmiş ve birçok toplumsal değişime sebep olmuştur. 

Bu değişimlerle birlikte, tüketim toplumunun sunduğu olanaklarla 

kadının bireyselliği yok olmuş bedeni öne çıkarılarak 

yapaylaştırılmıştır. Modern kadın “bedenim benimdir” sloganından 

yola çıkmasa da bedeninin moda pazarlama, tanıtım, reklam, 

pornografi sektörünün aracı hâline gelmesine ne engel olabilmiş ne de 

itiraz edebilmiştir (Aktaş, 2019: 81). Tüketim endüstrisinin nesnesi 

durumuna getirilip vitrine çıkarılan beden makyaj, estetik 

operasyonlar, kuaförler, kozmetik, manikür, diyetisyen, giyim 

endüstrisini vb. kazanç kaynağı olmuştur. Amaç genç, dinamik ve 

arzu edilebilir bir varlık olarak kalmak olurken kadın kendini topluma 
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görünümüyle kabul ettirir hâle gelmiştir
4
. Dişiliğini bedenine ve 

giyimine özenerek sergileyen bu modem kadın silueti karşısında, 

Müslüman kadın örtünerek dişiliğini gizlemiş, “estetik” gövdenin 

karşısına “kutsal” gövdeyi çıkararak, Batı modernizmini karşısına 

almıştır. Örtünen kadın, kendisinden önce gelen kadınlardan pek de 

farklı olmayarak, “dişilik değil kişilik” sloganıyla kamusal yaşama 

dâhil olmuştur (Göle, 2016: 77). Bu kadınlar modernliğin ölçütü olan 

kent ve eğitim alanlarına girdikçe, İslami değerlerden ve ifadelerden 

bağımsızlaşmaları beklenmiş ancak onlar İslami kimliklerine bir hak 

arama, dava hareketi çerçevesinde sarılmışlardır. Üniversitelerde, 

kentsel mekânlarda, siyasi yaşamda siyasi-dini kimliklerini afişe 

ederek yeni bir Müslüman kadın tipi çizmişlerdir (Göle, 2016: 133). 

Bu yüzden Türkiye‟de 1950‟lerde belirginleşen 1970‟te hızlanan 1980 

sonrası giderek güçlenen İslami hareketler Batıcı seçkinler tarafından 

kamusal alana bir tehdit olarak algılanmış ve 28 Şubat darbesiyle 

bastırılmıştır. Bu süreçten en çok etkilenen kesim kadınlar olmuştur.  

Dini kimliğinden dolayı birçok kadın (başörtüsü) eğitimine ara 

vermek zorunda kalmış, kamusal alanda dışlanıp ötekileştirilmiştir. 

Kendilerini ifade etmekte güçlük çekip ötekileştirilen bu insanlar 

yeteneklerini gösterebilecekleri edebi ortamlardan da mahrum 

                                                            
4 Baudrillard uzun bir püritanizm çağından sonra günümüzde fiziksel ve cinsel 

özgürleşme biçimi altında bedenin “yeniden keşfini” ve reklamda, modada, kitle 

kültüründeki (özellikle de dişil bedenin) mutlak varlığını (bedeni korumaya ve 

güzelleştirmeye yönelik yapılan sağlık, perhiz, tedavi kültü, gençlik, zariflik, 

erillik/dişillik saplantısı, bedenle ilgili bakımlar, rejimler, fedakârca uygulamalar, 

bedeni kuşatan arzu söylemi) bedenin günümüzde kurtuluş nesnesine dönüşmesinin 

göstergesi olarak görür. Bedenin bu ahlaki ve ideolojik işlevde tam anlamıyla ruhun 

yerini aldığını belirtir (Baudrillard, 2004: 163). 
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kalmışlardır. Ancak 2000 sonrasındaki siyasi değişimle birlikte sosyal 

yaşamda, kamusal alanda elde ettikleri kazanımlarla ve ekonomik 

güçle birlikte kendilerini ifade edecek edebi mahfillere ve güce sahip 

olmuşlardır. Erişilen bu siyasi ve ekonomik güce bağlı olarak 

medyada kendilerine geniş bir alan açılmış yazdıklarını 

yayımlayabilecekleri birçok dergi ve yayınevi kurulmuştur. Ayrıca 

mahremiyetin sadece bedenle sınırlı olduğu, sosyal temasın 

mahremiyete engel olmadığı, örtünmenin sağladığı dar alanın 

mahremiyet için yeterli olduğu anlayışı da kadınların kamusal 

alanlarda rahat hareket etmesini sağlamıştır (Bergen, 2013: 133). Bu 

da son yirmi yılda bu kesimi temsil eden yazarlar da olduğu gibi kadın 

öykücülerdeki artışı beraberinde getirmiştir.  

Hece, Post Öykü, Muhayyel, Dergâh, Mahalle Mektebi, Yedi İklim, 

Dil ve Edebiyat, Edebiyat Ortamı vb. dergilerde öykülerini 

yayımlayan bu yazarlar eserlerini Hece, İz, Timaş, Dergâh, Muhit, 

Profil, Kaknüs gibi yayınevlerinde kitaplaştırmışlardır. Bu dergi ve 

yayınevleri etrafındaki muhafazakâr çevrede yetişip, gelişimlerini 

sağlamışlardır. 1980‟lerde başlayan 1990‟lada etkisini devam ettiren 

hidayet romanlarının oluşturduğu popüler atmosferden
5
 sanat kaygısı 

taşıması bağlamında farklılık gösteren bu çevrelerin yönlendirmesiyle 

yazarlar Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek 

Ödülleri, ESKADER Ödülleri vb. isimlerle verilen ödüllerle teşvik 

                                                            
5 Bu dönem yazarlarının ortak bir özelliği edebiyata araçsal yaklaşımlarıdır. Onlara 

göre edebiyat kendi içinde bir amaç değil, İslami bilinci geliştirmek için bir araç 

olarak kabul edilir. Bundan dolayı hidayet romanları tezli ve mesaj yüklü romanlar 

olarak ortay çıkmış ve İslami mesajların iletilmesi, metnin edebi niteliğinden daha 

önemli hale gelmiştir (Çayır, 2008: 26). Dolayısıyla benzer kurgudaki, aynı sonla 

biten popüler, edebi yönü zayıf eserler ortaya konulmuştur. 
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edilmiştir.  Bu kadın yazarların doğum tarihleri genel olarak 1970 ve 

sonrasıdır. Ekonomik olarak kentli orta sınıftan olmakla beraber 

İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanında kısmi de olsa Anadolu 

şehirlerinde de yaşamaktadırlar. Eğitim durumları genelde lisans ve 

lisansüstü olan bu yazarlar mimar, eczacı, sosyolog, hukukçu, 

gazeteci, öğretmen, akademisyen vb. mesleklere sahiptir.  

Burada söz konusu yazarların eserleri konu, tema, kişiler, zaman, 

mekân gibi öykü unsurları bakımından değerlendirildikten sonra 

haklarında kısa bilgi verilecektir
6
. 

2. KONU VE TEMALAR 

2.1. Kadınlık hâlleri 

Söz konusu öykücülerin eserlerinde kadın konusu pek çok yerde 

karşımıza çıkar. Kamusal alanda kadın olmak, inancıyla kariyeri 

arasında kalan kadınlar, anne-çocuk, karıkoca arası ilişkiler, işi ile 

ailesi arasında sıkışmış kadınlar vb. öykülerde ele alınır. 

90‟lı yılların en önemli kadın sorunlarından biri olan başörtüsü sorunu 

ve dindar insanların kamusal alanda yaşadığı ötekileştirme birçok 

hikâyeye konu olmuştur. Bunlarda gazetelere yansıyan, ekranlarda 

görünenin ötesinde kadınların iç dünyaları tasvir edilmiş ve 

yaşadıkları sıkıntılar dile getirilmiştir. Fatma Barborosoğlu Senin 

Hikâyen‟deki (2001) öykülerde başörtüsü eylemlerine ilişkin genç 

kızların, kadınların portrelerini inceler. Türkiye‟de başörtülü 
                                                            
6 Kitapları 2000 öncesi yayımlanmış ancak bu tarihten sonra öykü kitaplarıyla 

popüler olmuş, kitaplarının okunurluğu ve baskı sayısı bu yıllarda artmış Cihan 

Aktaş, Fatma Karabıyık, Yıldız Ramazanoğlu gibi yazarlar da bu grupta 

değerlendirilecektir. 
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yaşamanın anlamı ve bu kimliğe mensup kişilerin karşılaştığı sorunlar 

dile getirilir (Tosun, 2017: 174).  Handan Acar Yıldız‟ın ilk kitabı 

Cam Koridor‟daki (2011) “Yokuş” adlı öyküsünde bir kız öğrencinin 

başörtüsünden dolayı fakülteye alınmamasının üzerinde bıraktığı 

psikolojik etkileri, iç dünyasındaki sarsıntıları anlatılır. Hayırlı 

Haber‟deki (2002) “Hicret” öyküsünde Selvigül Kandoğmuş Şahin de 

aynı sorunu ele alır. 

Bunun yanında kadınların terk edilme korkusu Sibel Eraslan‟ın Balık 

Tango‟daki (2006) “Aferin” ve “Kar Kokusu”nda anlatılır. Parçası 

Benden‟deki (2008) “Trampet ve Madonna”da kendini davasına 

adamış ne bir erkeğe eş ne de bir çocuğa anne olabilmiş kadınlar 

eleştirilir. Handan Acar Yıldız‟ın Ağır Boşluk’unda (2014) “Çiçeksiz”, 

“Ses Denklemi” ve “Balon”da kadının yalnızlığını, çaresizliğini, 

arayışını, toplumsal baskı altında oluşu ele alınır. Yıldız Ramazanoğlu 

Kırmızı‟da (2006) iş arayan bir kızı anlatırken toplumda kadının 

bedeniyle tanımlanmasını ve tüketim nesnesi olarak görülmesi 

eleştirilir. Anjelika‟daki (2009) “At Hikâyesi”nde ise kadınlığının 

ötesinde yazarak var olmak, topluma kendini yeteneğiyle kabul 

ettirmek isteyen kadın vardır. 

Bunların yanında kadınların yalnızlıkları, iç dünyaları, sıkıntıları vb. 

de öykülere konu olmuştur. Öykülerde kadın hem cinsliğin verdiği 

yakınlık hem de aynı ortamların paylaşılmasının, benzer dünyaların 

insanları olunmasından dolayı derinlemesine incelenmiş ve kadınların 

psikolojileri gerçekçi bir şeklide verilmiştir. 
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2.2. Aile içi sorunlar 

Aile içi sorunlar anne-kız, karı-koca, gelin-kaynana, evlilik, boşanma, 

iş yaşamı ve ev çerçevesinde kadının sıkışmışlığı, yaşadığı zorluklar 

ve toplumsal baskı çerçevesinde ele alınır.  

Selvigül Kandoğmuş Şahin ilk kitabı “Gülendamın Renkleri”ndeki 

(2001) “Özlem” öyküsünde ani, düşünülmeden verilen kararlar 

neticesinde boşanıp çocuğuyla baba evine dönmek zorunda kalan 

kadının dramı anlatılır.  

Yıldız Ramazanoğlu‟nun Kırmızı‟daki (2006) “Ayla ile Zeliha” 

öyküsünde anne ile kız arasındaki münasebetlerde annenin kızına 

vermek istediği kendine güvenle, korumacılığı arasında yaşadığı 

çatışma el alınır. 

Fatma Barbarasoğlu‟nun İki Kişilik Rüyalar‟ındaki (2005) “Eksik 

Kalan”da ise kayınvalide-gelin çatışmasına eğilen yazar kayınvalidesi 

tarafından inancıyla evliliği arasında bırakılan kadının dramına 

değinilir. 

Mihriban İnan Karatepe‟nin Hacıyatmaz‟daki (2008) “Su 

Bidonları”nda tesettür konusunun erkek ve kadındaki farklılaşan 

algısından dolayı yaşanan ev iç sorunlar işlenir. 

Cihan Aktaş‟ın Kusursuz Piknik‟teki (2009) “Piknik” öyküsünde 

kocası tarafından beğenilmeyen, toplum içinde aşağılanan kadının hâli 

verilir. Kocası kadınlar için sosyal sorumluluk projeleri yapan biri olsa 

da eşine karşı onu herkesin içinde tahkir edecek kadar acımasızdır. 
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Handan Acar Yıldız Cam Koridor‟daki (2011) “Ev Ödevi”nde 

parçalanan aile çocuklarının dramını anlatır. Ayrılığın sadece eşleri 

etkilemediğini çocuklar üzerindeki travmalarla gösterir. İkinci kitabı 

Ağır Boşluk‟taki (2014) “Çiçek-siz”de ise kayınvalidesinin 

tavırlarından bıkmış, eşinden destek bulamamış, çocuğuyla tehdit 

edilen bir kadının çıkmazlarını ve adım adım cinayet işlemeye giden 

sürecini anlatılır. 

Bu dönem öykücüleri eserlerinde aile içi sorunlara kadınların 

penceresinden bakmışlar ve zaman zaman dini hassasiyetlerini 

öykülerinde yansıtmışlardır. 

2.3. Toplumsal değişim ve kentleşme  

Değişim bu dönem öykücülerinde kadının sosyal statüsündeki 

dönüşümler, modernizmin yok ettiği manevi değerler, insanların 

hayata bakışlarının farklılaşması, değişen aile yapısı ve aile içi 

ilişkiler,  kentleşme ve getirdiği sorunlar vb. etrafında ele alınmıştır. 

Fatma Barbarasoğlu‟nun Gün Akşamsızdır‟daki (2020) “Sevilmek İçin 

Randevu Alan Çocuk” öyküsünde kadının değişen toplumsal 

koşullarıyla birlikte, çocuklarına yaşattığı travmalar anlatılır. Annesi 

çalıştığı için kreşte anne şefkatinden mahrum kalan çocuğun akşamları 

da ondan beklediği ilgiyi görememesi üzerinden toplumdaki değişimin 

aile üzerindeki etkileri irdelenir. 

Selvigül Kandoğmuş Şahin‟in Gülendamın Renkleri‟ndeki (2001) 

“Cüz Masalı”nda çocuğun saflığı ve masumiyetinin kentsel 

dönüşümle birlikte gelen toplumsal değişimlerle ortadan kalkması, 
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onun pişmanlığı geçmişe duyduğu özlemle anlatılır. “Güvercin 

Dostluğu”nda ise Kasım Bey‟in eşini kaybettikten sonra çocukları 

tarafından huzurevine terkedilmesi ve dramı anlatılır. Yaşlı adam 

burada istediklerini yapamaz ve kendini hapsolmuş hisseder. 

“Mükremin Beyin Evi”nde ise kentleşmenin getirdiği mimariyi 

onaylamadığı için toplumsal değişime ayak uyduramayan, sadece 

tasvip ettiği evlerin planını çizen, bu yüzden zar zor geçimini 

sağlayabilen Mükremin Bey‟in hüznü anlatılır. 

Birçok öykü yazarı tarafından ele alınan toplumsal değişim bu kuşak 

içerisinde daha çok manevi değerlerin yok olup gitmesi bağlamında 

değerlendirilmiştir. 

2.4. Muhafazakârlık Eleştirisi 

Bu kuşağın ilk dönem öykülerinde özellikle 2000‟li yılların hemen 

başında 28 Şubat ve özellikle kadınlardaki etkileri üzerinde 

durulmuştur. İleriki yıllarda kadınlar kamusal alanda rahatça 

kendilerini ifade edebilir duruma gelmiştir. Onların temsil ettiği kesim 

ekonomik olarak oldukça güçlenmiş ve bu kesimdeki bazı kişiler 

toplumdaki tüketime yönelik değişimlerle birlikte geçmişlerinden 

kopmuşlardır. Yazarlar bu duruma kayıtsız kalmamış özelikle 2010 

sonrasındaki öykülerde gösteriş düşkünü, geçmişinden kopmuş, 

tüketim toplumuna yenik düşmüş, inancını yitirmiş kişileri 

eleştirmişlerdir. 

Fatma Barbarasoğlu‟nun Rüzgar Avı‟ndaki (2013) “Yoğun Gündem 

Yoğun Bakım”, “Her Sabah Paris”, “Haset”, “Bu Kumaş Bu Kumaşı 

Sevmemiş”, “Dengeli Beslenme” ve “Bir Köşem Olsaydı Şöyle 
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Denize Nazır” öykülerinde iktidarı eline geçirmiş Müslüman 

kadınların elde ettikleri refahla birlikte tüketim toplumuna adapte 

olmaları böylelikle sıradanlaşmaları ve geçmişlerinden kopmaları 

anlatılır. İronik bir dille Müslüman kadınların kamusal alandaki 

modern kadın görünümüne uyum sağlayıp din algılarındaki değişim 

gösterilir.  

Selvigül Kandoğmuş Şahin Allah Her Yüreğe Dokunur‟da (2018) yer 

alan “Kırık Beyaz Bir Gelinliğim”de gelinliğin ağzından Gülnihal‟e 

seslenir ve değişen muhafazakârlarda mahremiyetin ortadan kalkması, 

bu kesimin ekonomik refahla birlikte sadelikten, tevazudan uzaklaşıp 

gösterişe kapılması; giyim ve sosyal yaşamda mahremiyete dikkat 

edilmemesi; makyaj, görkemli salonlar, gösterişli takılarla yapılan 

düğünler eleştirilir.  

Gülçin Durman İnşallah‟taki (2015) “Bukalemun”da başörtülü 

çalışanların iş hayatında karşılaştıkları sıkıntıları anlatır. Fakat sorun 

çıkartan kişi de başörtülü müdüre hanımdır. Düşünsel olarak değişmiş 

olan bu kadın insanları kılık kıyafet bakımından şekillendirmeye 

çalışır. Yazar müdüre hanımı tasvir ederken Fransız manikürlü 

parmaklarından ve pahalı, markalı başörtüsünden bahsederek 

zenginleşerek sınıf atladığını düşünen muhafazakâr kesimi eleştirir. 

 Muhafazakâr eleştiri sadece kadın üzerinden değil erkekler üzerinden 

de yapılır. Mihriban İnan Karatepe Aramızda (2012) kitabındaki aynı 

ismi taşıyan öyküde düşüncelerinin birbirine yaklaştırdığı kadın ve 

erkeği anlatır. Ancak erkek değişime direnememiş, inancını yitirip 
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fikirlerinden vazgeçmiştir. Bu değişim sakalını kestirmesiyle 

somutlaştırılır. 

Görüldüğü gibi bu kuşağın kadın öykücüleri tarafından muhafazakâr 

kesimdeki refah düzeyinin artmasıyla beraber gelen değişim hem 

kadın hem de erkek üzerinden farklı bağlamlarda eleştirilir. 

2.5. Çocuk ve çocukluk 

Yazarlar öykülerinde çocuklara oldukça geniş bir yer ayırmışlar bazı 

olayları çocukların gözünden aktarmışlardır. 

Sibel Eraslan Parçası Benden‟de (2008) geçmişine, çocukluğuna 

döner ve o dönemin bakış açısıyla hayatını yorumlar. Balık ve 

Tango‟daki (2006) “Sümbül ile İsmail” ve “Hoşçakal Madam Ju 

Ju”da öykü kahramanları çocukluklarıyla sıkı bir bağ kurarlar. 

Çocukluğun bu öykülerde masumiyeti, saflığı ve mutluluğu temsil 

ettiği görülür.  

Mihriban İnan Karatepe‟nin Aramızda‟daki (2012) “Beyaz Güvercin”, 

“Eski Ev”, “En İyi Arkadaşım” vb. öykülerinde çocuğun bakış 

açısından karmaşa ortamında çocuk olmanın zorlukları yansıtılır. 

“İstihare” de küçük yaşta namaza başlaması gereken bir çocuğun dini 

eğitimi anlatılır. 

Fatma Barbarasoğlu Gün Akşamsızdır‟daki (2020) “Çuha Renkli 

Çocukluğum”da küçük bir kızın hayata bakışı aşk ve kadınlık 

üzerinden verilir. 

Handan Acar Yıldız İnatçı Leke‟deki (2018) “Ateş İnsanlar”da 

çocuğun gözünden olaylara bakar. 



 

 
222 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

Ayşe Uçkan Azrail’in Secdesi (2011) adlı kitabındaki “Azrail‟in 

Secdesi”nde parçalanmış bir ailedeki çocuğun anne ve babasının 

arasında kalarak yaşadığı dramı anlatır. 

Toplumsal değişimlerin getirdiği sıkıntılardan çoğu yazar 

çocukluğuna sığınmış; o dönemi ele aldığı gibi çocukların bakış 

açısındaki saflığı, masumiyeti, bozulmamışlığı dönemlerindeki 

toplumun yaşadığı dejenerasyonu göstermek için kullanmıştır. 

2.6. Dini Duyarlılık 

Akçay, Cumhuriyet dönemindeki aydınlanmacı ötekileştirme 

çabalarının geleneksel kültürün ve dini motifleri örttüğünü, kanonik 

edebiyattan dışladığını ve bir tehdit olarak algıladığını söyler. Böylece 

ideolojik kaygılardan dolayı oruç, namaz, cami, ezan gibi dini terimler 

hatta Osmanlıca kelimeleri bile kullanmaktan çekinen bir edebiyat 

oluşmuştur (Akçay, 2012: 136). Ancak 2000‟den sonra bu anlayış 

kırılmış ve çoğu yazar dini hassasiyetini, düşüncelerini yansıtan 

İslamiyet‟le ilgili motiflere eserlerinde yer vermiştir. Bu kuşağın 

öykücüleri de İslami kaynaklardan faydalanmış ve eserlerinde bunları 

yansıtmıştır.  

 Genel olarak başörtüsü, dindar insanların kamusal alanda yaşadığı 

sıkıntılar bu dönemin muhafazakâr kadın yazarlarının eserlerine 

yansımıştır.  Yine kadın bakış açısında olduğu gibi dünya görüşleri 

öykülerinde belirginleşmiştir. Emine Batar‟ın Turuncu Ölüm‟deki 

(2018) “Yas”ta;  oğlunu kaybeden annenin yaşadıklarını Allah‟ın bir 

imtihanı olarak değerlendirmesi, Sibel Eraslan‟ın Babam İçin Beyaz 

Bir Kuğu‟da (2016),  “Ke Ennehu Sanki O” da ayetlere göndermede 
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bulunması, Gülçin Durman‟ın İnşallah‟taki (2015) aynı isimli 

hikâyede İslam tarihine göndermeler yapması, Yıldız 

Ramazanoğlu‟nun Bu sefer Lisa Olsun Saçların’da (2020) “Selma‟nın 

Bahçesi”nde namazla ilgili bölümler, Münire Daniş‟in Dinle Sözü 

Sevgili'den‟deki (2014) hadis öyküleri,  Güzide Ertürk‟ün Öbür Dünya 

Öyküleri‟nde (2014) Mesnevi, Marifetname, Kuran-ı Kerim gibi 

İslami kaynaklardan faydalanması, Çolak Hattat‟ta (20016) Zeynep 

Hicret‟in Kuran-ı Kerim‟e göndermelerde bulunması vb. bunlara 

örnektir. 

2.7. Diğer 

Selvigül Kandoğmuş Şahin‟in Hayırlı Haber‟deki (2002) “Eylül 

Sancısı”nda Afganistan İşgaline, Savrulan‟daki (2013) “Rachel‟in 

Gerçekleşen Rüyası”nda Filistin sorunune,  Mihriban İnan 

Karatepe‟nin Hacıyatmaz‟daki (2008)  “Ekuno”da Etiyopya‟ya, Cihan 

Aktaş Halama Benzediğim İçin„deki (2003) “Biberon”da Afrika‟ya ve 

“Halama Benzediğim İçin”de Filistin‟e vb. dünyadaki diğer 

Müslüman coğrafyadaki insanlara yer verilir. Ayrıca Müzeyyen 

Çelik‟in “Uzaktan Cumartesi”, Fatma Barbarosoğlu‟nun Rüzgâr Avı 

(2013) ve Şahin‟in Savrulan‟da (2013) döneminin güneydoğudaki 

terör ve siyasi olaylarına; yine Şahin‟in Allah Her Yüreğe Dokunur‟da 

(2018) “Nefes Al Ölmeyeceksin”de 15 Temmuz‟a değinilir.  

3. KİŞİLER  

Öykülerdeki kişiler kadınlar ve erkekler başlıkları altında ele 

alınacaktır. Erkek ve kadınların dışında çocuklarda kişi olarak 

öykülere yansımış ve daha önce de belirtildiği gibi çoğu hikâyede aile 
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içi sorunlar, dini konular, modern hayat vb. onların bakış açılarıyla 

anlatılmıştır. Bunun yanında bu kuşağın öykülerindeki kişiler; anne 

baba kardeş vb. aile fertlerine; hala, dayı, anneanne, amca vb. 

akrabalık ilişkilerine; patron, öğretmen, iş arkadaşları, mimar, memur 

vb. mesleklerine; yaşına ve hayata bakış açısına (modern-

muhafazakâr) göre sınıflandırılabilse de burada ele alınan konu kadın 

öykücüler olduğu için temel ayrımı cinsi bakış açısı belirlediği de göz 

önünde bulundurularak kadın ve erkekler olarak genel hatlarıyla ele 

alınacaktır. 

3.1. Kadınlar 

Bu dönemin öykücüleri eserlerinde mağdur kadınları, anneleri, genç 

kızları, boşanmış kadınları, eğitimli kadınları, çalışan kadınları, ev 

hanımlarını, anneanneleri, babaanneleri vb. öykülerinin merkezine 

yerleştirmişlerdir. Onları anlatırken kadın olmanın verdiği avantajla iç 

dünyalarını ayrıntılı olarak vermişlerdir. Ancak bazı öykülerde sadece 

dış gözlem yaparak kahramanlarını davranışlarıyla değerlendirdikleri 

de olmuştur. 

Gülçin Durman‟ın İnşallah‟taki (2015) “Yeşim H. Ölmek İstiyor” 

öyküsünün kahramanı genç bir kızdır. Farklı kişiliğiyle dikkat çeker. 

Evlenince hayata uyum sağlasa da bir gün terastan atlayarak intihar 

eder ve ailesinde yaşam normale döner. Burada kişinin psikolojisi, 

düşüncelerinden ziyade davranışları üzerine yoğunlaşılmış ve 

öykünün kahramanı gösterilerek anlatılmıştır. Öte yandan Handan 

Acar Yıldız‟ın Cam Koridor‟daki (2011) “Yokuş” adlı öyküsünde 

başörtüsünden dolayı eğitim hakkı engellenen öykü kahramanının iç 
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dünyası ayrıntılı ve çarpıcı şekilde verilmiştir. Fatma Barbarasoğlu 

Rüzgâr Avı‟ndaki (2013) “Avni Bey‟in Karısı”nda ise yine başörtülü 

öykü kahramanını gösteriş düşkünü, kibirli, kendini topluma kocasının 

statüsüyle kabul ettirmeye çalışan biri olarak anlatır ve onun karşısına 

yine başörtülü popüler kültürün dayattığı kilo, kıyafet, görünüm vb. 

unsurlara önem vermeyen ancak yaptıkları ve kişiliğiyle var olan bir 

kadın çıkartılır. Yine Gün Akşamsızdır‟daki (2020) “Sevilmek İçin 

Randevu Alan Çocuk” öyküsünde moderni temsil eden annenin 

karşısına gelenekseli çağrıştıran anneanne çıkartılır. Öykünün bu 

kadın kişisi annenin çocuğa veremediği sevgiyi şefkati sağlayan bir 

unsurdur. “Dostluk Efekti”ndeki kadın öykü kahramanı ise mimar 

olmasına rağmen ev hanımlığını tercih edip çocuklarına bakıcı tutmaz, 

onları kreşe vermez. İdealize edilmiş kadın kahraman olarak 

geleneksel bir rolü benimser. Sibel Eraslan‟ın Babam İçin Beyaz Bir 

Kuğu‟ya (2016) ismini veren hikâyenin kahramanı boşanmış, kendini 

yersiz yurtsuz hisseden bir kadındır. Bağımsız hareket edemeyen, 

baba eviyle kocasının arasında kalan boşanmış kadınların sıkıntıları 

anlatılır. Müzeyyen Çelik‟in Kamu Baş Rüyacısı‟nda (2014) “Corcet 

Yünlü”de öykü kişisi yalnız, ölümü bekleyen yaşlı kadındır. Nezahat 

Teyze yaşamını kadınlığın verdiği çaresizlikle kabullenmiştir. Cihan 

Aktaş‟ın Kusursuz Piknik’teki (2009) “Her Yere Sığabilir Biri”nde 

evle iş arasına sıkışmış öykü kişisi kayınvalidesinin şiddetine maruz 

kalınca boşanır. Yine aynı yazar Duvarsız Odalar‟daki (2005) 

“Duvardaki Lekeler”de uyuşturucu ve içki bağımlısı kocasının 

şiddetine maruz kalan kadın, çocuğuyla babasının evine dönmek ve 

temizlik işinde çalışmak zorunda kalır. Böylece kadın çaresizliğinden 
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dolayı muta nikâhıyla ikinci evliliği bile düşünecek hâle gelir. Halime 

Toros Garip Hikâyeler Kitabı‟ndaki (2015) “Park” adlı öyküsünün 

başkişisi ömrünün son yıllarında oğlu ve gelini tarafından çocuk 

bakıcısı olarak kullanılmaktan, saygı ve sevgi görememekten rahatsız 

olur. Eğer çocuk bakma işi olmasa eve bile alınmayacağını, ölümünün 

yakınlarını ferahlatacağını bilir. Kendini yaşlı ve kadın olduğu için 

değersiz hisseder.  

Dönemin kadın yazarları öykülerinde kadın kişilerinin yaşamlarını 

ayrıntılarıyla dile getirmişlerdir. Onlara intihar, ötekileştirilme, 

boşanma, gençlik, ailevi sorunlar, eğitim hakkının engellenmesi, 

yalnızlık, iş hayatındaki sorunlar, toplumsal değişim vb. çerçevesinde 

öykülerinde yer vermişlerdir. 

3.2. Erkekler 

Erkekler öykücüler tarafından kadınlardan sonra en çok ele alınan 

kişiler olarak hikâyelerde yer bulmuştur. Bunlar baba, dede, koca, 

arkadaş ya da sıradan bir insan konumunda karşımıza çıkar. Fakat 

öykülerdeki erkekler de kadın bakış açısıyla değerlendirilmiş ve 

yazarlar kadınlarda olduğu gibi onların iç dünyalarına derinlemesine 

eğilmemiştir. Genelde ev, boşanma, şiddet, aile içi sorunlar gibi 

kadınla temasta olduğu noktalarda ele alınmışlardır. 

Cihan Aktaş Kusursuz Piknik‟teki  (2009) aynı isimli öyküde 

hikâyenin erkek kişisi başkâtip etrafındakilere kendini beğendirmeye 

çalışan ancak aynı özeni eşine göstermeyen, ona karşı kırıcı davranan 

koca olarak verilir. Unutulmayan’daki (2018) “Eksik Birkaç Harf ve 

Annem”de erkek öykü kişisi dede olarak karşımıza çıkar ve harf 
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devrimi nedeniyle sıkıntılar yaşayan gerici olarak nitelenen biridir. 

Siyasi göndermelerle iç içe verilmiştir. 

Fatma Barbarosoğlu, Gün Akşamsızdır‟da (2020) “Swan Sevenler 

Derneği” isimli hikâyesinde arabasını satmak isteyen kişi ile derneğe 

üye olmak isteyen gencin öyküsü anlatılır. Öykü kahramanı arabasına 

gösterdiği ilgiyi karısına göstermez. 

Sibel Eraslan‟ın Parçası Benden‟deki (2008) “Trampet ve 

Madonna”da öykü kahramanın nişanlısı Kenan çok politik, aktivist 

bulduğu nişanlısından sıradan birisi olmasını ister, isteği yerine 

getirilmeyince de ondan ayrılır. 

Melek Paşalı Camtutan (2003) “Kısa Süreli Yarım”da yalnızlık 

yaşayan, modern hayat algısının dışında bir erkek tasvir edilir. Bu 

kişinin düşünce dünyasına eğilen yazar kadına ve hayata bakış açısını 

anlatır. Zaman zaman felsefi konulara girer. 

Selvigül Kandoğmuş Şahin Gülendamın Renkleri‟ndeki (2001) 

“Güvercin Dostluğu”nda eşini kaybettikten sonra çocukları tarafından 

huzurevine terk edilip ölümü bekleyen Kasım Bey‟e yer verir. “Mimar 

Mükremin Bey”de ise düşündüğü gibi yaşayan, popüler olan uzak 

duran Mükremin Bey anlatılır. 

Mihriban İnan Karatepe‟nin Aramızda (2012) kitabındaki aynı adlı 

öyküde baskıya ve değişeme direnememiş, inancını yitirip 

düşüncelerinde vazgeçen erkek tipine yer verilir
7
. 

                                                            
7 28 Şubat dönemindeki türban eylemlerinde kadınlar bağımsız hareket edebilme ve 

örgütlenebilme kabiliyeti kazanmışlar ancak bu eylemlerde İslâmcı erkeklerden de 
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Kadın yazarların bakış açısıyla ve edilgen bir konumda verilen 

erkekler öykülerde kadınların çevresinde baba, dede, koca ya da 

sıradan bir insan konumunda boşanma, şiddet, toplumsal değişim, 

yaşlanma, yalnızlık, aile içi sorunlar vb. etrafında ele alınmıştır. 

4. ZAMAN VE MEKÂN 

Burada ele alınan öyküler 2000 sonrası öyküler olduğu için kurgu, 

yazma ve yayımlanma zamanları da bu dönem sonrasına rastlar. 

Ancak çoğu öyküde yazarda iz bırakan, geçmişte yaşanan bir olay 

anlatılır. Bu eserler genelde çocukluk, 28 Şubat süreci, toplumsal 

değişimin işlendiği öykülerdir. Cihan Aktaş Duvarsız Odalar‟daki 

(2005) “Annem Otuz Yaşında” öyküsünde;  çok kanallı televizyonlara 

geçildiğine dair verdiği ifadelerden anlaşılacağı üzere 20-25 yıl geriye 

giderek 1990‟lı yılları konu edinir. Fatma Barbarosoğlu yine Gün 

Akşamsızdır‟daki (2020) “Çuha Renkli Çocukluğum‟da şimdiden 

geçmişe giderek çocukluk yıllarını anlatır. Yazarlar, anlattığı zaman 

dilimini kronolojik olarak özetler. Bazen de uzun zaman dilimlerini 

zamansal atlamalarla, anekdotlarla anlatır. Genellikle çerçeve 

yapılarak sondan başlanarak geçmişe dönülür. Bu tarz zamansal 

durumlarda geriye bakış ve geriye dönüş tekniklerinden sık sık 

yararlanılır. 

Şimdiden geçmişe yönelen öykülerde süreç son 25-30 yılı 

kapsamaktadır. Aktüel zamanı anlatan öykülerde olaylar kısa bir 

                                                                                                                                            
bekledikleri desteği alamamışlardır. İslâmcı kadınlar açısından bu deneyim, sadece 

maruz kaldıkları rejimin eleştirisini yapmalarını değil, aynı zamanda İslâmcı 

erkeklere yönelik de önemli bir eleştiri başlatmalarını tetiklemiştir (Yılmaz, 2015: 

22). 
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zaman diliminde geçerken bu öykülerdeki zaman dilimi uzun süreleri 

kapsamaktadır. Güncel zamanda geçen öykülerde genelde aile içi 

sorunlar, televizyon, moda, medya, şiddet, muhafazakâr eleştiri, yok 

olan değerler vb. konular ele alınmakta ve süre kısa tutulmaktadır. 

Yıldız Ramazanoğlu‟nun Derin Siyah‟taki (2002) “Ses Tutulması” 

sabah ezanının okunması ile güneş doğuncaya kadarki kısa bir zaman 

dilimi içinde geçer. Yine Betül Nurata Yüzümü Tanı‟daki (2016) 

“Gidelim Buradan” öyküsü misafirlikte kahvaltıdan önceki yarım 

saatlik bir zaman diliminde geçer. Olay kurgu zamanında geçer ve 

geçmişe ya da başka bir zaman dilimine gönderme yapılmaz. Bu 

dönemde bu tür kısa süreli öykülerin sayısı oldukça fazladır. 

Öykülerde genel olarak kapalı ve iç mekânlar seçilmiştir. Bunlar 

anlatımı kuvvetlendiren, göstergebilim açısından okunabilecek 

özellikler gösterirler. Yıldız Ramazanoğlu‟nun Derin Siyah‟taki 

(2002) “Ses Tutulması”nda mekân, apartman dairesidir. Yüksek bir 

binanın ikinci katında bulunan bu daire çekirdek aile tipinin simgesi 

olarak işlenmektedir. Gülçin Durman‟ın İnşallah‟taki (2015) 

“Maradona” öyküsünde toplumsal değişim konu edilirken mekân 

olarak bakkal dükkânı seçilir ve oranın süpermarkete dönüşümü 

anlatılır. Mekân özellikle seçilmiştir. Bir dönem insanların 

ihtiyaçlarını karşılarken artık tüketim toplumunu temsil eder hâle 

gelmiştir. 

Fatma Barbarosoğlu Rüzgâr Avı‟ndaki (2013) “Avni Beyin Karısı”nda 

mekânı kişilerin sosyal statülerini, ekonomik seviyelerini gösterecek 

şekilde seçer. Olay yemekli bir toplantı salonunda kişilerin statüsüne 
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uygun olarak seçilmiştir. Yine mekânın statü ve ekonomik durumu 

işaret edecek şekilde seçildiği bir diğer öykü Yıldız Ramazanoğlu‟nun 

Derin Siyah‟taki (2002) “Mor Gülümseme”dir. Mekân bodrum kattaki 

bir kapıcı dairesidir. 

Betül Nurata Yüzümü Tanı (2016) “İnsansız Bir Uçak Kadar 

Yalnızdım Düştüğümde”de mekân kent yaşamını çağrıştıran market, 

cafe, kargo şubesi gibi sokaktaki dış mekânlardır. Bu tarz mekânlar da 

kent yaşamındaki insanın kuşatılmışlığını anlatmak için işlevsel 

kullanılmıştır.  

Sibel Eraslan Parçası Benden‟de (2008) “Annem Arkadaşları ve Bob 

Ross”ta öykü anlatıcının annesinin evinde geçer. Ancak mekânda 

herhangi bir işlevsellik görülmez. 

Bu kuşağın öykücüleri zaman ve mekândan farklı amaçlarla 

yaralansalar da gerektiğinde bu unsurları işlevsel kullandıkları da 

olmuştur. 

6. DİL VE ANLATIM 

Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Fatma Barbarosoğlu vb. yazarlarda 

dünya görüşü, duyuş, bilinci aktarma, mesaj verme esas alınsa da 

anlatımları dil olarak oldukça akıcıdır. Kişilerin konuşmalarında 

dünya görüşünü yansıtan kelimelere yer verilir. Ancak bilinçaltı, iç 

konuşmalar ve duygu aktarımlarında yetkin bir dil kullanılır. Kuşağın 

diğer öykücülerinde de bu tavır görülse de çoğu hikâyecide mesaj 

ağırlıklı anlatımı aşma çabası görülür. Örneğin Sibel Eraslan 

kuşağındaki öykücüler gibi tamimiyle düşünce ağırlıklı bir anlatıma 
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teslim olmayıp düşünceyle duygu ve insani haller arasında denge 

kurar (Tosun, 2017: 230).  

Selvigül Kandoğmuş Şahin bilinç akışını, iç monologları dener. 

Şiirsellik onun en önemli özelliğidir. Özellikle Gülendamın 

Renkleri‟nde (2001) şiirsel yoğunluk göze çarpar. Handan Acar Yıldız 

sembolik bir dile yönelir ve Ağır Boşluk‟ta (2014) nesneleri canlı bir 

organizma olarak ele alır. “Ud Sancısı” öyküsünde çınarın ud olma 

hevesini ve bu serüvende yaşadıklarını anlatır. “Sapsarı Bir Öykü”de 

sünger üzerinden sembolik bir aşk öyküsü oluşturur. Yine bir şey 

olmakla, bir yeri işgal etmek, sevilmek isteyen insanların hikâyesini 

yine sembolik dille “İlmek”te ipin hırka olma macerasıyla anlatır 

(Tosun, 2017: 368).  Cam Koridor‟daki (2011) “Yokuş” adlı 

öyküsünde başörtüsü mağdurunun psikolojisini ve iç dünyasındaki 

sarsıntıları anlatırken seçtiği kelimelerle duygusal bir atmosfer 

oluşturur ve öykü kişisinin yaşadıklarını okuyucuya hissettirir. 

Mihriban İnan Karatepe‟nin Aramızda‟daki (2012) “İstihâre” 

öyküsünde istihareye yatan çocuğun rüyasında;  Fatma Barbarasoğlu 

Rüzgâr Avı‟ndaki (2013) “Yoğun Gündem Yoğun Bakım”, Gülçin 

Durman İnşallah‟taki (2015) “Bukalemun”da muhafazakâr kesimi 

eleştirirken ağırlıklı olarak mizahi bir dil kullanır. Fatma 

Barabarosoğlu‟nun “Son Bayram” öyküsü de yaşlı nine ve torunları 

arasındaki kuşak çatışması üzerine kurulmuştur. Mesaj yüklü öyküde 

kişiler yaşına,  kültürüne ve kuşağına uygun şekilde konuşturulurken 

seçilen kelimelerin de farklılaştığı görülür.  
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Handan Acar Yıldız İnatçı Leke‟deki (2018) “Korkuyu Beslerken”de 

soyut duygular somutlaştırılır, Naime Erkovan Ay ve Güneş 

Kumpanyası‟ndaki (2015) “Yönlerin savruluşu” öyküsünde fantastik 

unsurlardan faydalanır.  Selvigül Kandoğmuş Şahin Allah Her Yüreğe 

Dokunur‟da (2018) “Nefes Al Ölmeyeceksin”de hikâyeleri iç içe 

geçirir montaj yapar, Sibel Eraslan Babam İçin Beyaz Bir Kuğu‟daki 

(2016),   „Turkuaz”da “RENK”, “İŞÇİ” gibi öykünün içeriğiyle ilintili 

kelimeleri büyük harflerle öykünün yanına yazarak vurgular. Fatma 

Barbarosoğlu Rüzgâr Avı (2013) “Etiket” “En” “Nokta” vb. kelimeleri 

vurgulamak için büyük harfle yazar. 

Genel olarak bu kuşağın öykücülerinde dil sade anlaşılır bir tarzdadır. 

Mesaj verme, dünya görüşü, duyuş, bilinci aktarma görülse de genel 

olarak merhamet, şefkat, çocuk, mağduriyet vb. konularda duygu 

aktarımları başarılı bir şekilde yapılmıştır. 

7. ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI  

Öykücülerin çoğu anlatımda birinci şahıs anlatıcı tipini tercih etmiştir. 

Bunda gayeleri öykü kahramanlarının iç dünyalarını, psikolojilerini 

daha kapsamlı şekilde okuyucuya hissettirmektir. 

Melek Paşalı Camtutan‟daki (2003) “Kısa Süreli Yarım”da daha çok 

zihinsel ve duygusal bir süreci hedeflediği için anlatımı birinci kişinin 

bakış açısından yapar. Barabarosoğlu Rüzgâr Avı‟ndaki (2013) 

“Muhasebe” bölümü de birinci kişi bakış açısıyla yapılır. 

Güzide Ertürk Düşeş‟teki (2010) “Geçersiz Cülus” hikâyesinde 

anlatımda üçüncü kişiyi kullanırken hemen ardından gelen “Leziz Bir 
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Vespa Crabro” da birinci kişi anlatımı tercih eder. Yine H. Hümeyra 

Şahin Lacivert‟te (2011) “Altıncı İstasyon” öyküsünü birinci kişinin 

bakış açısıyla anlatır. 

Yazarlar öykülerinde üçüncü şahıs anlatıcı tipini de hâkim bakış 

açısıyla birlikte kullanmışlardır. Böylece hikâyedeki kişilerin 

zihinlerini okurlara açmışlardır. Öykülerde kamera tarafsızlığı 

gerektiren müşahit bakış açısı nadir olarak görülür. Bunun yanında 

anlatımın öyküdeki gözlemci figürün bakış açısıyla yansız olarak 

verildiği öyküler de vardır. Örneğin Emine Batar Turuncu Ölüm‟deki 

(2018) “Yas”ta;  oğlunu kaybeden anne ve babanın dramını anlatıcı 

figür olarak seçilen, ailenin diğer çocuğunun gözlemleriyle verir. Bu 

dönemde dünyadaki edebi gelişmelere bağlı olarak yeni anlatım 

tarzları da denenmiştir. Itolo Calvino‟nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir 

Yolcu romanında da görülen okurun metnin okunma sürecine dâhil 

edilmesi Betül Nurata‟nın Her Şey Çok Güzel Başlamıştı‟daki (2021) 

“FF” öyküsünde görülür.  Okurunu metne dâhil edip, onu da öykünün 

kahramanı hâline dönüştüren yazar böylece okurun (okuma süreci 

boyunca) öykünün dünyasına kapılıp gerçeklikten kopmamasını, 

bilincini sürekli açık tutmasını sağlar. 

Yazarlar öykülerde birinci, üçüncü kişi gibi birçok anlatıcıda 

yararlanmışlar, okuyucuyu okuma sürecine dâhil ettikleri de olmuştur. 

Birinci kişi anlatımları hâkim bakış açıyla birlikte kullanmışlar ve 

genel olarak tarafsız bir anlatım yapamamışlardır. 
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8. OLAY ÖRGÜSÜ  

Bu dönemin kadın öykücüleri, kahramanların iç dünyalarının yoğun 

olarak vermişler, insanın ruh dünyasını yansıtmayı amaçlamışlardır. 

Bu yüzden öykülerde olaydan ziyade duruma yer verilir. Yazarlar bu 

tip hikâyelerde daha çok bir düşünceyi ya da değer yargısını işlerler. 

Metinlerde klasik öykünün giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin 

tamamına veya herhangi birine sahip olay öyküsü özellikleri 

görülmez. Yazarların insan ruhuna yönelmesiyle birlikte kesitlerin 

öyküleştirildiği görülür. Bunlar gündelik hayatın herhangi bir 

noktasında başlayıp biten, kesit olarak niteleyebileceğimiz belli ve 

kısa bir zaman dilimini aktaran öykülerdir.  

Betül Nurata‟nın Yüzümü Tanı‟daki (2016) “Uzakta” öyküsü bir kızın 

yaşamından bir günden daha kısa bir kesiti anlatır. Yazar hikâyede 

olaydan ziyade öykü kişisinin zihninden geçirdiklerine, ruh dünyasına 

yoğunlaşır. Gülçin Durman İnşallah‟taki (2015 ) “Hiç Kimse Seni 

Sevmeyecek”te çimenlerde yürüyen bir kızın kendini intihar etmesi 

anlatılır. Kişinin iç dünyası ayrıntılı olarak anlatılırken olay yok 

denecek kadar azdır. 

Daha da ileri giden yazarlar insanların ruhsal çalkantılarını aktarma 

çabalarıyla öyküden eylemi neredeyse atarlar. Öyküler zihinde 

başlayıp biter. Örneğin Melek Paşalı Camtutan‟da (2003) olaysız, 

soyut ve şiirsel anlatımın peşine düşer. Bu eylemsizlikte bilinçaltı ve 

zihin devreye girer. Öykü masal, rüya ve hayallerle yer yer metinsel 

denemelere dönüşür. Hikâyede her şey zihinde olup biter (Tosun, 

2017: 265). 
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Bu dönem öykücüleri hikâyelerindeki kişilerin iç dünyasını esas 

aldıkları için olaydan ziyade kesitlere yer vermişlerdir. Bu yüzden 

öykülerde ağırlıklı olarak durum yer alır. 

9. ÖYKÜCÜLER 

Acar, Emine (1972-…) Konya doğumlu yazar Konya İmam Hatip 

Lisesi ve ardından Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümünü tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmaya 

başladı. İlk öyküleri Aşiyan‟da Emine Berkaltay adıyla yayımlandı, 

sonraki yıllarda Mahalle Mektebi‟nde yazmaya devam etti. 

Öykü: Hangi Pencere 

Akbulut, Hatice Ebrar (1990-…) İskenderun‟da doğdu. Hece, İtibar, 

Yedi İklim, Türk Dili dergilerinde öykü ve denemeler yazdı
8
. Öyküleri 

olay bakımından durağandır, yer yer denemeye yaklaşır. Milli Gazete 

ve çeşitli sosyal platformlarda yazıları, söyleşileri vardır. 

Öykü: Uslanmış Gönlün (2010). 

Diğer: Yaşamışsın Sevaplar Gibi Cemile Sümeyra Kitabı (2019). 

Aktaş, Cihan (1960 -…) İlk ve orta öğrenimini Trabzon‟da 

tamamladıktan sonra 1982'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Mimarlık Yüksek Okulunu bitirerek bir süre mimarlık 

yaptı. Yeni Devir ve Milli Gazete‟de yazıları, Dergâh’ta öyküleri çıktı. 

Kadın sorunları ve İslami yaşam biçimi hakkında inceleme kitapları 

yayımlandı.  Öykülerinde, kamusal alanda dindar kadının geleneksel 

konumunu irdeler ve dindar erkekleri eleştirir (Yalçın, 2010: 73). 

                                                            
8 https://www.muhitkitap.com.tr/kitap/uslanmis-gonlun (ET:08.09.2021). 
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2002 yılında Bacıdan Bayan'a adlı kitabı TCK 312. Maddesine 

istinaden toplatıldı. 

Ödül: 1995 TYB Hikâye Ödülü, 1997 Gençlik Dergisi Hikâye Ödülü, 

2002 TYB Yılın Romancısı Ödülü, 2009 ESKADER Yılın Hikâye 

Ödülü, 2016 Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü, 2016 Necip Fazıl Roman-

Hikâye Ödülü.   

Öykü: Üç İhtilal Çocuğu (1991), Son Büyülü Günler (1995), Acı 

Çekmiş Yüzünde (1996), Azizenin Son Günü (1997), Suya Düşen 

Dantel (1999), Ağzı Var Dili Yok Şehrazat (2001), Halama 

Benzediğim İçin (2003), Duvarsız Odalar (2005), Kusursuz Piknik 

(2009), Ayak İzlerinde Uğultu (2013), Kızım Olsaydın Bilirdin (2015), 

Fotoğrafta Aynı Duran  (2017), Unutulmayan (2018). 

Roman: Bana Uzun Mektuplar Yaz (2002), Seni Dinleyen Biri (2007), 

Şirin’in Düğünü (2016). 

Diğer: Turuncu Günler (2003), Bacı’dan Bayan’a (2001). 

Aldemir, Ayşe (1982-…) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 

mezun olan yazar akademisyen olarak çalışmalarına devam etti. 

Öykülerini Dergâh, Hece Öykü, Mahalle Mektebi vb. dergilerinde 

yayımladı. 

Ödül: 2015 Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması Üçüncülük 

Ödülü 

Öykü: Kış Tutulması (2017). 

Diğer: Üzüm Kokusu (2016). 
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Asyalı, Şeyda Koç (1975-…) İstanbul doğumlu yazar, yurtdışında 

ilahiyat fakültesinde okudu ve Hollanda‟da yaşamaya başladı. Roman 

ve öyküleriyle tanınan yazar çocuklara yönelik manevi değerleri 

işleyen kitaplar da yazdı. Öykülerinde dini duyarlılık ve değerler 

eğitimi göze çarpar
9
. 

Öykü: Sen Tara Saçlarımı (2014). 

Bağcivan, Ayşe (  -…) İstanbul doğumlu yazar ilk öykülerini Hece 

dergisinde yayımladı. Yazar ilk eserini öykülerini kitaplaştırmak 

yerine uzun bir öykü olan ve Almanya‟da bir doktorun ağzından akıl 

hastası Ali‟yi anlattığı Alim‟le yayımladı. Öyküyü kendini ifade 

edebildiği, ruhunun sokaklarında özgürce dolaşabildiği bir yer; 

cümlelerin arasından kendine seslenebildiği, arayışına başka gözlerle 

devam edebildiği uçsuz bucaksız bir dünya olarak tanımlar (Hece, 

2013b: 111). 

Öykü: Alim (2019). 

Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (1962 -…)  İlk ve orta öğrenimini 

Afyon‟da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe 

Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını, doktorasını 

tamamladı. İlk öyküsü (“Taş Bina İçin”) 1983‟te Doğu Edebiyat 

dergisinde çıktı. Öyküleri Dergâh, İzlenim, Kırkkayak, Kafdağı gibi 

dergilerde yayımlandı (Işık, 2002: 541). Günümüz insanının 

trajedisini kayda geçiren yazar; öykülerinde kadının kamusal alandaki 

temsili, muhafazakâr kesimin dönüşümü gibi konuları toplumsal 

                                                            
9 https://www.tyb.org.tr/seyda-koc-asyali-hollandadaki-turkce-elcimiz-bizim-

47042h.htm (09.08.2021). 
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yönleriyle ele alır. Modern hayatın algılarını tezahürlerini ve değer 

yargılarını sorgular. Dinde, gündelik yaşamda kendi olamayan 

insanların hikâyelerine eğilir (Tosun, 2016: 548). 

Ödül: 2000 TYB Yılın Hikâyecisi Ödülü,  

Öykü: Acı Deniz (1996), Gün Akşamsızdır (2000), Senin Hikâyen 

(2001), Ahir Zaman Gülüşleri (2002), Bahçeler Sokaklar (2003), İki 

Kişilik Rüyalar (2005), Rüzgâr Avı (2013). 

Roman: Hiçbir Yer (2004), Fatma Aliye Uzak Ülke (2007), Medya 

Senfoni (2008). 

Diğer: Moda ve Zihniyet (1995), Okuyucu Velinimetimizdir (2003), 

Şov ve Mahrem (2016), Kamusal Alanda Başörtülüler (2015). 

Batar, Emine  (1977-…) Malatya doğumlu yazar öğrenim hayatını 

Malatya‟da tamamladı. İnönü Üniversitesi Kimya bölümünü 

bitirdikten sonra öğretmen olarak çalışmaya başladı. Ay Vakti, Hece 

dergilerinde öyküleri yayımlandı. Çocukluğundan, meslek hayatından 

izler taşıyan öykülerinde kendine has bir dili vardır
10

. Yazmanın 

başkalarından gizlediği dünyasını anlatmak için bir araç olduğunu 

söyleyen yazar sıradan bir yaşanmışlığı ustalıkla önemli hâle 

getirebilir (Yıldız, 2014: 170). Öykünün yaşamın parçalarını kendi 

içinde işlediğini, diğer parçaları birleştirme çabasında olmadığını ve 

günlük hayatın içinde hatırlanması gerekenin, “an”larda saklı 

olduğunu düşünür (Hece, 2013b: 99). 

                                                            
10 https://edebistan.com/soylesiler/emine-batar-la-soylesi (07:08:2021). 
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Öykü: Uzayan Gölgeler (2014), Düğün Daveti (2015), Turuncu Ölüm 

(2018). 

Roman: Islıkla Çağrılan (2016), Karanlık Rüzgâr (2021). 

Çelik (Kesmegülü), Müzeyyen (1983-…) İlk ve orta öğrenimini 

Kütahya‟da tamamlayan yazar Trakya Üniversitesinde Dili ve 

Edebiyatı Bölümünü bitirip öğretmenlik yapmaya başladı. Öykülerini 

Mahalle Mektebi, Hece, Türk Dili, İtibar, Aşkar dergilerinde 

yayımladı. Günlük hayattan, gazetelerden, TV programlarından 

esinlenerek öykülerini yazdı (Hece, 2013b:  106). 

Öykü: Kamu Baş Rüyacısı (2014),  Omzumda Biri (2017).  

Daniş, Münire (1972-…) Trabzon doğumlu öykü yazarı 1988‟den 

itibaren öykülerini Hece, Dergâh, Yedi İklim ve Kafdağı dergilerinde 

yayımlamıştır (Işık, 2002: 291). Kitaplarında dini duyarlılık 

ağırlıktadır. Hadis gibi dini konuları öykülerinde ele alan yazar bazı 

öykülerinde tasavvufu kavramsal boyutuyla işler. Günümüz insanının 

ölümü unutması/unutmaya çalışması yahut hiç ölmeyecek gibi 

yaşamasını eleştirel bir üslupla anlatır (Engin, 2015: 161) 

Öykü: Tahir ile Zühre /Ateşe Yazgılı (2000), Dervişin Mülkleri (2000), 

Uykusuz Düşler (2002), Dinle Sözü Sevgiliden (2014). 

Demirci, Esra (1983-…) Dergâh, Hece, Mahalle Mektebi gibi 

dergilerde öyküleri yayımlanan yazar İstanbul doğumludur. 

Öykülerinde titiz bir anlatımı vardır fakat yapaylığa düşmez. Sıradan 

olayların içindeki insanları ele alır. 

Öykü: Kıyı (2015). 
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Durman, Gülçin (1970-…) İstanbul doğumlu yazar Kandilli Kız 

Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. 

Öyküleri Kardelen, Düşçınarı, Dergâh, Türk Dili, Hece dergilerinde 

yayımlandı. Hikâyelerinde yaşamından, geçmişimden, duyduklarından 

ve gördüklerinden izler vardır. Fakat birebir yaşadıklarını anlatmaz 

(Şahin, 2020: 72). 

Öykü: Kent Masalları (2004), İnşallah (2015). 

Diğer: Küçük Bulut (2017). 

Eraslan, Sibel (1967-…) İstanbul‟da ilk ve orta öğrenimini 

tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 

girmiştir. Buradan 1989'da mezun olmuş, Vakit, Star gazetelerinde 

yazıları çıkmıştır. Öyküleri Töre, Türk Edebiyatı, Dergâh ve Hece de 

yayımlanmıştır. Öykülerinde duyguların ortak bir noktada 

buluşamamasından kaynaklanan insanlık durumlarını anlatmıştır. 

Anlatım biçimi lirik, şiirsel, melankoliktir. Birçok öyküsünde yazının 

işlevini, gerekçesini belirtir (Tosun, 2017:226). 

Ödül: 2002 TYB Basın/Fıkra Ödülü, 2015 Necip Fazıl Öykü Ödülü. 

Öykü: Balık ve Tango (2006), Parçası Benden (2008), Babam İçin 

Beyaz Bir Kuğu (2016). 

Roman: Çöl Deniz - Hz Hatice (2009), Siret-i Meryem (2010), 

Canfeda: Hz. Fatıma (2012), Aişe (2013). 

Diğer: Kadın Sultanlar (2011), Şile Bir Denizkızı Rumeli (2011), 

Rumeli Rüzgârı (2016). 
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Erdoğan, Emine Uçak (1973-…) Siirt doğumlu yazar üniversiteye 

kadar öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesini bitirdikten sonra çeşitli basın kuruluşlarında çalıştı. Yazar 

öyküyü anlamlandırmak, görmek, bakmak, yakın kılmak için bir 

hatırlama aracı olarak görür (Hece, 2013a: 81). 

Öykü: Keje / Bir Gecede Büyümek (2013). 

Erkovan, Naime (1977-…) Bayburt doğumlu yazarın çocukluk yılları 

Almanya‟da geçer. Kadıköy İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 

Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlar fakat 

başörtüsünden dolayı eğitimini tamamlayamaz. Öyküleri Hece, Türk 

Edebiyatı dergilerinde yayımlanır. Öyküyü hayal içinde pencereler 

açan, zihninde sıçramalar yapan bir tür olarak gören yazarın  (Hece, 

2013a: 74) çocukluk döneminin öykülerine yansıdığı görülür. 

Ödül: ESKADER 2015 Hikâye Ödülü, 2017 TYB Öykü Ödülü. 

Öykü: Beşinci Düğme (2011), Soğuk Taht (2012), Asılsız Hikâyeler 

(2014), Ay ve Güneş Kumpanyası (2015), Olay Berlin’de Geçiyor 

(2017), Akvaryum Fırtınası (2018), Fantastik Şeyler (2019). 

Ertuğrul, İrem (1984-…)  İlk öyküsü “Re-play”le edebiyat 

dünyasının dikkatini çeker. İlhamla yazdığını düşünen yazar Dergâh, 

Varlık, Hece Öykü, İtibar dergilerinde öyküleri yayımlar. Yumuşak Ge 

ve Post Öykü dergilerinin kurucularındandır
11

.  

Öykü: Mahalledeki Hayalet (2019). 

                                                            
11 https://www.yenisafak.com/hayat/10-yilda-10-oyku-yazdim-3518103 (ET: 

25.08.2021). 
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Ertürk, Güzide (1985 -…) İstanbul‟da doğan yazar Newport 

Üniversitesi Davranış Bilimlerinden mezun oldu. Öyküleri; 

Karabatak, Hece Öykü, Varlık, Türk Edebiyatı, Muhayyel dergilerinde 

yayımlandı
12

. Amerika‟da bulunan yazar öykülerinde İslami 

kaynaklara yönelir. Öykü yazmanın insan ve insan ruhunun 

görünmeyen gizlerini açığa çıkardığını düşünür ve öykü kişilerinin ruh 

dünyalarını yansıtır (Hece, 2013a: 53). 

Öykü: Düşeş (2010), Öbür Dünya Öyküleri (2014), Kaplumbağa 

Gölgesi (2017), Loretta (2019). 

Diğer: Rüzgârgülü Çamlıca (2010). 

Çerçi, Fatma Rana (1976-…) İstanbul‟da doğan yazar ilköğrenimine 

İstanbul‟da başlamış Ankara‟da devam etmiştir. Öğretmenlik yapan 

yazarın ilk öyküsü (“Ruh Depremi”) Yedi İklim dergisinde yayımlanır. 

Milli Gazete‟de yazan Çerçi‟nin öykülerinde çocukluk günlerine 

özlem baskındır. 

Öykü: Seyir Balkonu (2013). 

Gemici, Mukadder (1974-…) İstanbul'da doğan yazar ilköğrenimini 

burada tamamladıktan sonra Bakırköy İmam-Hatip Lisesi ve ardından 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Öykülerini Dergâh, 

Hece, İtibar, Dil ve Edebiyat dergilerinde yayımladı. Eserlerinde 

Mustafa Kutlu‟nun etkisi hissedilir. Hikâyeyi “atom çekirdeği” olarak 

niteleyen yazar kendini öykü yazmaya itenin “sevk-i ilahi” olduğunu 

söyler (Hece, 2013a: 80). 

                                                            
12 https://www.netyazi.com/guzide-erturk-ile-roportaj (ET: 25.08.2021). 
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Ödül: 2011 TYB Hikâye Ödülü, 2011 ESKADER Yılın Hikâyecisi 

Ödülü. 

Öykü: Asla Pes Etme (2011), Kar Makamı (2016), Nuh’un Kızı 

(2017), Hatırlı Yara (2020). 

Genç, Ayşegül (1978-…) Konya‟da doğan yazar Selçuk 

Üniversitesinde Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Genç 

dergisinde yazmaya başladı
13

. Romanlarıyla tanındı. Romanlarında 

dini hassasiyet hissedilir, İslami unsurlara yer verir. 

Ödül: 2016 ESKADER Yılın Romanı Ödülü. 

Öykü:  Ceylan Uykusu (2019). 

Roman: Ölü Serçe Dönemeci (2013), Çile Kırgını (2014), Kuğu Boynu 

(2016), İç Bir Şey (2017), Kalbin Arka Odası (2020). 

Diğer: Metropol Bedevisi (2010), Dünyayı Kurtaran Kız (2014). 

Genç, Elif (1986-…) İstanbul‟da doğan yazar ilk ve orta öğrenimini 

burada tamamladı. Öğretmenlik yapan yazarın hikâyeleri Post Öykü, 

Aşkar, Mahalle Mektebi, İtibar, Nordik dergilerinde yayımlandı. 

Öykülerde teslimiyet ve İslami hassasiyet dikkat çeker. 

Ödül: 2018 TYB Öykü Ödülü. 

Öykü: Düşünsene Hızır Bendim (2018). 

Gökduman, Nehir Aydın (1969-…) Çanakkale doğumlu olan Nehir 

Aydın Gökduman, 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

                                                            
13 https://www.iz.com.tr/aysegul-genc (ET: 28.08.2021). 
 



 

 
244 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir süre mesleğini icra etti. Hece, 

Haksöz, İktibas vb. dergilerde öyküleri yayımlandı. Haksöz dergisinin 

açtığı yarışmada ödül kazandı (Lekesiz, 2005: 152). Çocuk 

edebiyatına yönelen yazar birçok çocuk kitabının yanı sıra roman 

türünde de eser verdi. 

Roman: Karanlıkta Biri Var (2002). 

Öykü: Öyküye Ağıt (2002), Eylülle Gelen (2015). 

Gölbaşı, Safiye (1982-…) İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Çocuk kitabı da yazan 

yazar bir süre çocuk ve yetişkinlere dini eğitimler verdi. Öykülerini 

Hece, Turuncu, Mahalle Mektebi, dergilerinde yayımladı.  

Öykü: Şerazat (2017), Seyircisiz (2020). 

Diğer: Çiko'nun Günlüğü (2019). 

Hicret, Zeynep (1981-…) İstanbul‟da doğan yazar öğrenimini açık 

öğretimde tamamlar. İlk öyküsünü 2007‟de Hece dergisinde yayımlar. 

Buradaki öykülerini 2013‟te kitaplaştırır. Bunlarda açık, anlaşılır bir 

üslupla hüznü, yalnızlığı anlatır. Öyküyü gördüklerini, yaşadıklarını, 

paylaştığı, ötekinin ne müdahalesinin ne de hükmünün geçerli 

olmadığı bir platform olarak görür (Hece, 2013b: 82). 

Öykü: Kırmızının Çağrısı (2013), Çolak Hattat (2016). 

Diğer: Gözün Aydın, Dünya Yalan (2017). 

Karatepe, Mihriban İnan (1972-…) Öğrenimine Samsun‟da 

başlayan yazar Samsun İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Bölümünü bitirip öğretmenlik yapmaya başlar. Ağırlıklı olarak anne-

çocuk ilişkisini, değişim ve dönüşüm karşısında bireyin durumunu, 

ölüm olgusunu ve yüzleşme temasını gündem getirir. Cinsellik ve 

dava adamlığı vb. konularının yeterince işlendiği kuşağının öyküsünde 

ihmal edilmiş bir alana yönelir ve öykülerinde özellikle çocuğun naif, 

sahih ve hakikatle bağlantılı bakışını işler. Bunun yanında Müslüman 

kadının çağdaş dünyadaki yerini irdeleyen öyküleri de vardır (Tosun, 

2017: 313). Öykülerindeki kahramanları özellikle başörtülü 

kadınlardan seçer ve onların kamusal alanda kimliklerinden ödün 

vermeden var olma çabasını iç dünyalarına yönelerek anlatır (Kanter, 

2013: 113). 

Ödül: 2008 TYB Yılın Öykü ödülü 

Öykü: Kadife Durağı ( 2001), Hacıyatmaz (2008), Aramızda (2012), 

Her şey Çok Güzel (2014). 

Diğer: Yekrek (2014). 

Koçak, Hüzeyme Yeşim (1958-…) Kütahya‟da doğan yazar Kandilli 

Kız Lisesinde okudu. Çalışma hayatını Konya‟da devam ettirdi. 

Öykülerini Mahalle Mektebi, Yedi İklim dergilerinde yayımladı. Akıcı, 

kıvrak, devingen bir dili vardır. Yeterince acı bir dünyada yaşadığını 

düşünen yazar günümüz öyküsünün aksine güzele, iyiye, sevecenliğe 

yönelir. Bazı öykülerinde mesaj verme kaygısı öne çıkar (Harmancı, 

2013: 18). 
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Ödül: Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması (1997-2000-2001) 

Özendirme Ödülü 

Öykü: Saklı Değerler (2003), Muhabbet Buyursun Gelsin (2005), 

Bekleyen (2006), Havva Hanım'ın Gamzesi (2007), Edebiyatçıysam 

Ne Olayım (2010), Şapkamın Altı (2010), Hicaz Yaprakları (2014), 

Sevdalı Bir Yelpaze (2019).  

Roman: Çoban Aşkın Çocuğuydu (2006), Nefha (2016), Sarılmak 

(2017). 

Diğer: Yaşama Savaşım (2012), Tuhaf Bir Açlık (2020). 

Nurata, Betül (1982-…) İstanbul doğumlu yazar Marmara 

Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğrenimini tamamladıktan sonra 

özel sektörde çalışmaya başladı. Öyküleri İtibar, Hece, Post Öykü, 

Muhayyel, Sabit fikir gibi dergilerde yayımlandı. Öykülerinde 

okuyucuyu da okuma serüvenine dâhil eden yeni anlatım tarzlarını 

denedi. 

Ödül: 2017 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü 

Öykü: Yüzümü Tanı (2016), Her Şey Çok Güzel Başlamıştı (2021). 

Paşalı, Melek (1969-…) İlköğrenimine Rize‟de başlayan yazar 

Üsküdar İHL bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümüne devam etti. Bir süre edebiyat öğretmenliği yapan 

yazar daha sonra İstanbul Üniversitesinde çalışmaya başladı. Hece 

Dergâh dergilerinde öyküleri yayımlandı. Bir nevi yüzleşme öyküsü 

yazan yazar okuyucuyu kendine yönelterek onu bir iç muhasebeye 

sevk eder. Öykü anlayışını insanın hakikati arama isteği, ona 



 

 
 247 

giydirilen estetik form; bunun da üzerine giydirilen milli form olarak 

açıklar (Tosun, 2013, 259). 

Öykü: Hayal Günlüğü'nde (1999), Camtutan'da (2003) 

Diğer: Aşk ile An Seyretmek (2012). 

Ramazanoğlu, Yıldız (1958-…) Hacer Yıldız Ramazanoğlu Ankara 

Kız Lisesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesinden mezun oldu. Bir süre eczacılık yaptı. Öğrencilik 

yıllarında Ana ve Gergef dergilerini çıkardı. Bir dönem Ülkücü 

Gençlik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Mazlum-Der‟in 

kurucularından olan yazarın öyküleri Dergâh, Gerçek Hayat, Kırklar, 

Kökler dergilerinde yayımladı (Yalçın, 2010: 864) 

Ödül: 2002 TYB Hikâye Ödülü, 2009 TYB Gezi Ödülü, 2010 

ESKADER Hikâye Ödülü 

Öykü: Derin Siyah (2002), Kırmızı (2006), Zilha Günü (2008), 

Angelika (2010), Çiçekli Bir Boşluk (2014), Bu Sefer Lila Olsun 

Saçların (2017), Âdemin Cevap Vermesi (2017), Cam Kenarı (2021). 

Roman: İkna Odası (2003).   

Diğer: Bir Dünyanın Kadınları (1998), İşgal Kadınları (2012), Görme 

Bahçesi (2012), İçimden Geçen Şehirler (2005), Bağdat Fragmanı 

(2008), Şehrin Gizli Öznesi (2014). 

Sert, Hâle (1978-…) Konya‟da doğan yazar Bilkent Üniversitesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Eserlerinde küçük 

insanın hayatından kesitler aktaran yazar bunları Hece, Mahalle 

Mektebi, Postöykü, Ayraç dergilerinde yayımlandı. 
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Öykü: Çocukça Bir Direniş (2019). 

Sümeyra, Cemile (1978-2017) Öykücü Hüseyin Su‟nun kızıdır. 

Ankara'da doğan yazar öğrenim hayatını Ankara‟da tamamladı. Gazi 

Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra edebiyat 

öğretmeni olarak görev yaptı. Hece, Mahalle Mektebi dergilerinde 

yazıları yayımlandı. 2017‟de Konya‟da vefat etti. 

Öykü: Derin Dalış (2018). 

Diğer: Kendi Kalemini Kıranlar (2007), Hayatı Kurgulamak (2013), 

Seyahat Ve Edebiyat (2017). 

Şahin, H. Hümeyra (1977-…) İstanbul‟da doğan yazar İstanbul 

üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı 

yaptı. Lacivert dergisinde yazıları yayımlandı. Öyküyü “Âdem‟den bu 

yana var olan bir tür” olarak gören yazar modern insan için öykünün 

zihnin dağılmışlığını toplayabilecek bir evren olduğu için daha gerekli 

olduğunu düşünür. Ancak öykünün gereksiz ayrıntılardan yani 

fazlalıklardan arınması gerektiğini söyler (Hece, 2013a: 77). 

Öykülerinde döneminde memnuniyetsizliklerini farklı ruh hâlleriyle 

anlatır.  

Öykü: Lacivert (2012) 

Diğer: İki Yaka Arasındaki Direniş (2021). 

Şahin, Selvigül Kandoğmuş (1971-…) İlköğrenimini Kırklareli‟nde 

orta öğrenimini İstanbul‟da tamamladıktan sonra Eskişehir 

üniversitesinde İktisat Fakültesine girdi. Kafdağı, Hece, Yedi İklim, 

Bir Nokta, Mahalle Mektebi, Temmuz, Aşkar, Tasfiye, Ay Vakti vb. 
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dergilerde öykü ve yazıları yayımlandı. Anlatım düzleminde içsel bir 

derinlik hedefler ve ritimle yoğunlaştırılmış bir anlatı kurar. Özellikle 

kadın dünyasını anlatmada, o dünyanın inceliklerini kavramada ve 

yansıtmada başarılıdır (Tosun, 2017: 295). 

Öykü: Gülendamın Renkleri (2001), Hayırlı Haber (2002), Eylül 

Sancısı (2011), Savrulan (2015), Kırık Zamanlar (2015), Allah Her 

Yüreğe Dokunur (2018). 

Diğer: Hızırla Yolculuk (2011), Kalemin Yazgısı (2014), Kalbin Duası 

(2016). 

Şener, Ayşe (1966-…) Tokat Reşadiye doğumlu ilahiyatçı bir yazar 

olan Şener öykü yazmayı Kuran-ı Kerim‟in mesajının yaşadığı çağın 

diline ve anlayışına aktarılması Kuran-ı Kerimdeki kıssaları, öyküleri, 

anlatıları anlamak ve anlatmak, güncel yaşam öyküleriyle onları 

birleştirmek ve sunmak kaygısı olarak algılar (Hece, 2013b:89). 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan yazar yazılarını Milat 

gazetesinde yayımlamaktadır. 

Öykü: Filhakika (2018). 

Tenekeci, Nermin (1971-…) İstanbul'da doğan yazarın öyküleri 

Dergâh, Huruç, Hece, Kafdağı dergilerinde yayımlandı. İlk 

kitabındaki öykülerinde kent yaşamındaki çeşitli kesimleri sade yalın 

bir dille gerçekçi bir şekilde yansıttı
14

. İkinci kitabında aile içi 

ilişkilere yoğunlaştı. Mesaj verme kaygısı gütmeyen yazar kan davası, 

saplantılı gönül ilişkisi,  namus cinayeti, aile bireyleri arasındaki 

                                                            
14 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nermin-tenekeci (ET: 05.09.2021). 
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bağları ele aldı. Sokaktan halktan insanları yansıttı. İslami duyarlılığa 

sahip olmasına rağmen öykülerinde bunu hissettirmedi (Harmancı, 

2013: 127). 

Öykü: Yoksa (2010), İnsan Hatırlar (2015). 

Tezcan, Eda (1979-…) İzmir doğumlu yazar film senaristliğiyle 

tanınmaktadır. İlk öyküsü “Ağlama Sofia”yı Dergâh dergisinde 

yayımladı
15

. Mustafa Kutlu‟nun etkisinde kalan yazarın öykülerinde 

geçmişe özlem, önceki metinlerine göndermeler dikkat çeker. 

Öykü: Masumiyet Daima (2016). 

Diğer: Kız Kulesi’nden Galata’ya Mektuplar (2016). 

Toros, Halime (1960-…) Mersin Atatürk Lisesi ve Hacettepe 

Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunu bitirdikten sonra 

gazetecilik ve TRT‟deki belgesel programlarda metin yazarlığı yaptı. 

1983‟te ilk öyküsü (“Ruhi Abi”) Doğuş Edebiyat„ta çıktı. Öyküleri 

Dergâh dergisinde yayımlandı. Kadın dünyasını başarıyla yansıttığı 

ilk öykü kitabı Tanımsız‟daki samimi anlatımı ve yalın diliyle dikkat 

çekti (Yalçın, 2010: 1031). 

Ödül: 1990 TYB Yılın Hikâyecisi Ödülü.  

Öykü: Tanımsız (1990), Sahurla Gelen Erkekler (1994), Asya’nın 

Kandilleri (2006), Garip Hikâyeler Kitabı (2015). 

Roman: Halkaların Ezgisi (1997). 

                                                            
15 https://www.izdiham.com/eda-tezcan-masumiyet-daimayi-anlatti (ET: 

02.03.2021). 
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Torun, Sinem (1994-…) Sakarya‟da doğan yazar ilk ve orta 

öğrenimini burada tamamladıktan sonra öğrenimine Boğaziçi 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etti. Öyküleri 

Dergâh, Hece dergilerde yayımlandı. Eserlerinde okurun da okuma 

sürecine dâhil olduğu yeni anlatım yöntemleri denedi. 

Ödül: 2011 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü. 

Öykü: Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar (2017). 

Türköz, Selma Aksoy ( -…) Tokat‟ta doğan yazar İngiliz dili ve 

kamu yönetimi bölümlerinde okumuştur. Çeviri öyküleriyle tanınan 

yazar Muhit, Hece, Muhayyel, Mahalle Mektebi dergilerinde 

yazmıştır. 

Öykü: Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil (2018), Aynı Yağmur (2021). 

Uçkan, Ayşe (1972-…) İstanbul'da doğan yazar Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra öğretmenlik yapmaya 

başlamıştır. Öyküleri Hece, Dergâh ve Karabatak dergilerinde 

yayınlandı. Öykülerinde dini hassasiyet göze çarpar. “Okurun 

gözaltısı olmadan bir hiç” olduğunu düşünen yazar yazının 

yakalamak, aşikâr olmak, ortaya çıkmak için yazıldığını söyler
16

. 

Öykü: Azrail’in Secdesi (2011),  Mürekkep Hapsi (2014). 

Roman: Tanrının Umut Olduğunu Söyledi Bir Büyüğüm (2002). 

Yalçın, Zeynep Satı (1972-…) Amasya'da doğan yazar ilk ve orta 

öğrenimini burada tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk 

                                                            
16 https://www.dunyabizim.com/kitap/okurun-gozaltisi-olmadan-ben-bir-hic-im-

h19132.html (ET: 03.09.2021). 



 

 
252 TOPLUMSAL CİNSİYETİN KADINLIK İNŞASI ve KADININ DEZAVANTAJLI 

KONUMU 

Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirip öğretmenlik 

yapmaya başladı. Öyküleri Yedi İklim, Ay Vakti, Dil ve Edebiyat, Türk 

Dili, Hece, Edebiyat Ortamı dergilerinde yayımlandı. Öyküleri sağlam 

bir dille, mesaj verme kaygısı taşımayan bir anlayışla, modernle 

gelenek arasında yazılmıştır. 

Öykü: Çölden Sonraki İlk Kuyu (2011), Beklerken (2014), Şeker 

Kırığı (2017), Adım Adım (2017), Unutma Sancısı (2020). 

Yıldız, Handan Acar (1979-…) İstanbul‟da doğan yazar 

ilköğrenimine burada başladı. Bakırköy İmam Hatip Lisesini 

bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bitirip çeşitli 

gazetelerde yazarlık ve yapmaya başladı. Yeni Şafak, Dergâh gibi 

dergi ve gazetelerde yazdı. Çoğunlukla kelimeler ve çağrışımlarla 

ilerleyen, felsefi göndermeler yüklü bir öykü anlayışı sergiler. Sıkı 

örgülü, düşünce yüklü öykülerinde iç monolog, bilinç akışı, geriye 

dönüş, sembolik yaklaşım soyutlama gibi anlatı yöntemlerini kullanır. 

Yalnızlık acı ve sevgisizlik öykülerindeki temel vurgulardandır. Her 

yaştaki sevgisizliğe, adaletsizliğe itilmiş insanların dramını anlatır 

(Tosun, 2017: 363). O da kuşağının öykücüleri gibi Müslüman 

kadının kamusal alanda yaşadığı sorunlara değinmiştir. 

Ödül: 2015 TYB Hikâye Ödülünü 

Öykü: Cam Koridor (2011), Ağır Boşluk (2014), İnatçı Leke (2015), 

Açık Unutulmuş Mikrofon (2020) 

Roman: Kaybolmuş Kaderler Müzesi (2017). 

Diğer: Karanlıkta Patlama Dünya Öyküsünün Anıtları (2020). 
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Hakkında detaylı bilgi bulmadığımız; Mahalle Mektebi, Post Öykü, 

Hece, Dergâh vb. dergilerde öyküleri yayımlanan; henüz öykü kitabı 

bulunmayan Zeynep Delav, Gülsüm Ekinci, Banu Kaba, Zeynep 

Delav, Ayşenur Gülsüm Tuna, Şeniz Bayır, Gökçe Özder, Saliha 

Ferşadoğlu vb. isimlerde bu kuşağın içerisinde değerlendirilebilir. 

SONUÇ 

İki bin öncesi özellikle 28 Şubat süreciyle birlikte dini kimliğinden 

dolayı birçok kadın (başörtüsü) eğitimine ara vermek zorunda kalmış, 

kamusal alanda dışlanıp ötekileştirilerek yeteneklerini gösterebileceği 

ortamlardan mahrum bırakılmıştır. Bu insanlar ataerkil düzende kadın 

olarak var olmanın mücadelesini verirken dini kimliklerinin getirdiği 

zorluklarla da mücadele etmişlerdir. Fakat iki bin sonrası siyasi 

gelişmelerle birlikte bu kimliğe mensup kadınlar gündelik yaşamda, 

kamusal alanda kendilerinden alınanı geri aldığı gibi birçok kazanım 

da elde etmişler ve sosyal statüleriyle kendilerini topluma kabul 

ettirmişlerdir. Böylece bu dönemdeki siyasi gelişmeler söz konusu 

kuşağın şekillenmesinde temel dinamik olmuştur.  

Temsil ettikleri kesimin ekonomik olarak güçlenmesiyle birlikte 

kendilerini ifade edebilecek edebi mahfillere (dergi, yayınevi, gazete) 

ve alana sahip olmuşlardır. Edebi gelişimleri için kendilerine açılan bu 

alanı iyi değerlendirmişler roman, tiyatro, senaryo vb. birçok türde 

olduğu gibi öykü alanında da yazmaya başlamışlardır. 

Düşünsel olarak “hidayet edebiyatı”nın devamı olan bu nesil gelenek 

ve din temelinde gelişen bir anlayışla öykülerini kaleme alsalar da 

bireyin iç dünyasına yönelen modern bir yaklaşım sergilemişlerdir. 
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Bazı edebi metinlerde mesaj kaygısı ağır bassa da “hidayet 

edebiyatı”ndan farklı olarak gerçekçi, estetik kaygılarla kaleme 

alınmış, edebi değeri olan, toplumsal yönü ağır basan eserler ortaya 

koymuşlardır.  

Yazarlar öykülerinde önce kadınların iç dünyalarına yönelerek onların 

1990‟lı yıllarda yaşadığı mağduriyetleri, yalnızlığı ve açmazları; 

kamusal alanda başörtülü olmanın getirdiği sorunları anlatmışlar; 

yaşanmışlıktan alınan güçle oldukça etkileyici eserler ortaya 

koymuşlardır. Ancak bu eserlerin yer yer mağdur edebiyatına 

dönüştüğü görülür. İleriki yıllarda eleştirel bir tavır takınan bu 

yazarlar özeleştiri yapıp tüketim toplumuna yenik düşen, yozlaşan 

daha önce mağduriyetini anlattıkları bu kesimi eleştirmişlerdir. 

Kadının toplumdaki yeri, toplumsal aksaklıklar, modern yaşamın 

dayatmaları, aile içi sorunlar, kent yaşamı, çocukluk vb. konularını 

sosyal statülerini, bakış açılarını ve duygusal hassasiyetlerini 

hissettirerek ele almışlar müstehcen konulara girmemişlerdir. Kamusal 

alanın dışındaki konular genel olarak kadının toplumsal konumuna 

uygun olarak ev merkezli aile, çocuk, aile içi iletişim vb.dir. 

Öykülerdeki kişiler cinsi bakış açısıyla belirlendiği için şahıs 

kadrolarında erkekler ve kadınlar öne çıkarılmıştır. Kadınlar 

anlatılırken kadın olmanın verdiği avantajla onların iç dünyaları 

ayrıntılı olarak verilmiş, aile içi statüleri ya da kadınlık hâlleri 

incelenmiş, cinselliği irdelenmemiştir. Erkeler ise kadınlarla temas 

noktalarında yüzeysel olarak ele alınmış ve genel olarak onlara 

olumsuz bakılmıştır.  
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Zaman ve mekâna öykülerde farklı bakış açıları mevcutken 

gerektiğinde bu unsurların işlevsel kullanıldığı da olur. 

Dilleri sade ve anlaşılır bir tarzdadır. Mesaj verme, dünya görüşü, 

duyuş, bilinci aktarma görülse de genel olarak merhamet, şefkat, 

çocuk, mağduriyet vb. konularda duygu aktarımları başarılı bir şekilde 

yapılmış; yer yer şiirsel bir dil kullanılmıştır. Diyaloglarda argo ve 

küfürlü ifadeler ise yok denecek kadar azdır. 

Öykülerde birçok anlatıcı kullandıkları gibi okuyucuyu okuma 

sürecine dâhil ettikleri post modern tekniklerden de faydalanmışlardır.  

Birinci kişi anlatımları hâkim bakış açıyla birlikte kullanmışlar ve 

genel olarak tarafsız bir anlatım yapamamışlardır. 

Kahramanların iç dünyalarının yoğun olarak verildiği metinlerle 

insanın ruh dünyasını yansıtmayı amaçlamışlardır. İnsan ruhuna 

yönelen yazarlar kesitleri öyküleştirmişler; olaydan ziyade duruma yer 

vermişlerdir. Klasik öykünün yapı özelliklerinin görülmediği bu 

öykülerde zaman öykü kişilerinin gündelik hayatlarının herhangi bir 

noktasında başlayıp bitmiş, kesit olarak niteleyebileceğimiz kısa bir 

zaman dilimi aktarılmıştır. 

Bu öykücüler muhafazakâr kimlikleriyle kendilerini edebiyat alanında 

kabul ettirmişler ve Türk öyküsünün kadın, aile, çocuk, kamusal 

alanda dindar kadınların durumları vb. konularında, kadınların bakış 

açısıyla anlatılmayan, görmezden gelinen, suskun bir kesimin iç 

dünyasını dile getirerek gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 
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GİRİŞ 

Geleneksel medyadan farklı özelliklere ve kuramlara sahip olan sosyal 

medya kavramı ağ odaklı kitle iletişim aracıdır. Dünyayı birbirine 

bağlayan internetin sunduğu en önemli mecralardan biri olarak sosyal 

medya uzakları yakınlaştırırken zaman kavramını da önemsiz hale 

getirmiştir. Etkileşimli yapısı, bağlantısallık, açıklık ve katılım gibi 

birçok özelliği bir arada bulunduran sosyal medya ortamı bu 

artılarının yanı sıra dezavantajlara da neden olmaktadır. Madalyonun 

diğer yüzünde bu mecranın neden olduğu etik problemler yer 

almaktadır.  

Var olduğu günden beri etik olmayan davranışların görüldüğü sosyal 

medya kullanıcıları, bu tür davranışların kanıksanmasına neden olarak 

ihlallerin tekrar tekrar üretilmesine aracılık etmektedir. Mahremiyetin 

yitirilişiyle birlikte, siber suçlar, nefret suçları, özel yaşamın ihlali, 

yanıltıcı ve çarptırılmış bilgiler, veri madenciliği, gözetim veya 

stalklamak, telif ve patent hakları, kaynak gösterilmemesi gibi birçok 

ihlal sosyal medyada yaşanmaktadır. Bu ihlallerin içerisinde kadının 

toplum içerisindeki konumunu ve toplumsal cinsiyet yapılarını 

gösterecek gönderi ve yorumlar da yer almaktadır.  

Çalışmada da sosyal medyadaki etik ihlallerden kadına yönelik nefret 

söyleminin üretilmesi ve erkek egemen algının gösterilmesi için 2020 

yılında gerçekleşen Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Show haber ve 

BBC haberin paylaştığı birer gönderiye yapılan yorumlar içerik analiz 

yöntemiyle incelenmiştir.  
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SOSYAL MEDYANIN ORTAYA ÇIKIŞI 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri 

Kurumu’ nun (DARPA - Defense Advanced Research Project 

Agency) özel bir ağ kurmak için başlattığı araştırmalarla birlikte 1969 

yılında Savunma Bakanlığı Arpanet’i kurmasıyla internetin temelleri 

atılmıştır. 1991 yılına gelindiğinde ise World Wide Web kullanıma 

girmiş ve internet dünyaya açılmıştır. Arada geçen zaman zarfında 

teknolojik birçok icat gerçekleşerek 1998 yılında internet evlerde 

kullanılır hale gelmiştir (Cemalioğlu, 2020). Mesafeleri ortadan 

kaldıran World Wide Web teknolojisi günümüze gelene kadar birçok 

aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar sırasıyla web 1.0, web 2.0, web 3.0 

ve web 4.0 olarak sıralanmaktadır. 

Tek yönlü olarak bilgi aktarımı sağlanan ilk olarak web 1.0 kullanıma 

sunulmuştur. Kullanıcı burada bilgi alan konumundadır. Pasif olarak 

geri bildirim yapılmasına müsaade etmeyen yapısı nedeniyle web 1.0 

yerini web 2.0’a bırakmıştır. Web 2.0’ ın icadıyla birlikte kullanıcı 

aktif olarak içerik üretimine dahil olamaya başlamıştır. Web 2.0, ağ 

üzerinde karşılıklı bir şekilde içerik,  bilgi ve veri paylaşımına,  sosyal 

ağ ve sanal arkadaşlıklar kurulabilmesine bireysel etkileşime imkân 

veren uygulamaları kapsayan yeni nesil web teknolojisidir (Kırık, 

2013: 72). Şu an neredeyse herkesin hayatında önemli bir yere sahip 

olan sosyal medya da web 2.0’ın yaratmış olduğu etkileşimli yapı 

sayesinde ortaya çıkmıştır. Böylelikle internet kullanıcısı uzakların 

yakın hale geldiği sınırların ortadan kalkarak mekan kavramının 

anlamsızlaştığı yeni bir döneme girmiştir.   
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We are social’ın Ocak 2021’de yayınladığı verilere göre dünya 

nüfusunun yüzde 53,6’sı sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır 

(Kemp, 2021). İlk olarak 1978 yılında Christesen ve Suess’in BBS 

isimli programı icat ederek arkadaşlarıyla bilgi paylaşma çabaları 

sosyal medyanın temeli niteliğindedir (Sanlav, 2014: 21). Daha sonra 

MIRC, Messenger, Linkedln ortaya çıkmıştır. Şuan en fazla 

kullanıcıya sahip sosyal medya mecrası ise 2004 yılında Mark 

Zuckerberg tarafından Facebook adıyla kurulmuştur. Bir sonraki yıl 

ise Youtube internetteki yerini almıştır.  

Cıvıldama anlamına gelen Twitter ise 2006 yılında kullanıma 

sunulmuştur. Yazının ağırlıkta olduğu platforma Facebook talip olmuş 

ancak satın alamamıştır. 2012 yılında Facebook’la rakip olabilecek 

ilgiye sahip olan Instagram ortaya çıkmıştır. Instagram fotoğraf 

paylaşma ve fotoğraflara yapılan efekt özelliği ile kullanıcılarının 

beğenisini kısa sürede kazanmıştır. Tumblr, Snapchat, Flickr, Swarm, 

Pinterest gibi daha birçok sosyal paylaşım sitesi peş peşe icat 

edilmiştir.  

SOSYAL MEDYADA ETİK İHLALLER 

Sosyal medya insan hayatında önemli bir yer edinmeye başladıkça ve 

kullanıcı sayısı her gün arttıkça farklı suç türleri ortaya çıkarken 

geleneksel toplum tipinde yer alan birçok suçun da dijital ortama 

dönüşerek girdiği görülmektedir. Siber suçlar olarak tanımlanan 

dijitalleşen suç unsurları beraberinde etik ihlallere de neden 

olmaktadır. Siber suç en genel tanımla yasa dışı veya belirli kişiler 
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tarafından yasa dışı olarak belirlenen, bilgisayar aracılı faaliyetlerdir 

(Thomas & Loader 2000:  3).  

Etik, kavramsal olarak insanların, davranışlarını kendilerinin 

düzenlediği kurallardır (Türkeri, 2014: 11). Günlük hayattaki her 

şeyin uyum sağlamaya başladığı sosyal medya kamu yararı olarak 

görülen etik unsurları da zedelemektedir. Özellikle mahrem olanın ifşa 

edilmesi, nefret söylemi, kişisel verilerin izinsiz ve isimsiz kullanımı, 

ayrımcılık içeren söylemlerin üretilmesi, siber zorbalıklar, siber taciz, 

yanlış ve çarpıtılmış bilgiler, insani değerleri incitici söylemlerin 

üretilmesi, küfür ve argo kelimelerin kullanımı, toplum düzenini 

bozan herhangi bir durum karşısında duyarsızlaşma gibi birçok etik 

problemle sosyal medya ortamında karşılaşılmaktadır. Bu etik 

problemlere neden olan unsurları Binark ve Bayraktutan üç kategoriye 

ayırmaktadır. Bu ayrıma göre siyasi ya da politik nedenlerden dolayı 

sansürlenen bilgiler, ekonomik olarak yönetimde yer alanların 

çıkarları doğrultusundaki tutumları ve son olarak kültürel olarak 

adlandırılan kategoride kişilere karşı yapılan ihlaller yer almaktadır 

(2013: 113-115). 

Dijitalleşen etik sorunlar toplum ahlakının da bozulmasına neden 

olmaktadır. Bu sorunların içerisinde kadına yönelik şiddet ve kadın 

bedeninin metalaştırılarak cinsel bir nesne gibi sunulmasına neden 

olan, kadını ikincil planda değerlendiren partiarkal söylemlerin varlığı 

en temel problemlerden birisidir. Sosyal medyada kadınların 

ötekileştirildiği, aşağılandığı, taciz ve tecavüz gibi durumlarla 

karşılaşabildikleri görülmektedir. Ayrıca kadın cinayetlerine yönelik 
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yapılan yorum ve paylaşımlarda dahi cinayeti haklılaştıran ataerkil 

ifadelerin bulunması geleneksel toplum tipinde olduğu gibi dijital 

toplum yapısında da kadının toplum içerisindeki yerini ve rollerini 

göstermektedir.  

YÖNTEM 

Sosyal medyanın sebep olduğu etik ihlallerden kadına yönelik 

söylemlerin temelinde yer alan patriarşik düşüncenin varlığını 

göstermek için 2020 yılında gerçekleşen Pınar Gültekin cinayetiyle 

ilgili Show haber ve BBC haberin Facebook’ta paylaştığı birer 

gönderiye yapılan yorumlar içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. 

İçerik analizi sözlü ve yazılı halde bulunan kelimelerin veya 

kelimelerin oluşturduğu bir bütün olarak cümlelerin toplanarak analiz 

edilmesidir. İletişim araştırmalarında sık sık başvurulan araştırma 

yöntemi nicel bir teknik olarak görülse de nitel özelliğe de sahiptir. 

Tokgöz (1983: 133), içerik analizini çok amaçlı bir araştırma yöntemi 

olarak tanımlarken yöntemin haberleşmenin içeriği hakkında 

tümdengelim yapabilmek için aynı içeriğin temelini oluşturan çok 

geniş kapsamlı sonuçları incelemede kullanıldığını belirtmiştir. 

Krippendorff’a göre içerik analizi iletişimin yazılı/ açık özellikleri ile 

yazılı/ açık olmayan içerik özelliklerine yönelik çıkarımlar yapmayı 

sağlamaktadır (Gökçe, 1995: 24). Duvarger’e (1989: 144) göre ise 

içerik analizi, bir metnin öğelerinin önceden belirlenen kategorilere 

göre sınıflandırılması işlemidir. İçerik analizi farklı şekillerde 

yapılmaktadır. Çalışma için 13 farklı içerik analiz türü içerisinden 

Frekans analizi uygun görülmüştür. Frekans analizinde belirlenen 
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birimlerin görülme sıklığına ulaşılarak amaca ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. Bunun için araştırmanın çözümleme birimi; cinsiyetçi 

ve patriarşik söylem olarak belirlenirken dilsel birimler; ahlaksız, 

yasak aşk, dost hayatı, düşüp kalkmak, zina, dinsiz, özgürlüğün sonu 

şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmada dilsel olmayan birimler ise 

toplam beğeni ve yorum sayısıdır.  

Çalışma için belirlenen dilsel birimler Pınar Gültekin’e yöneliktir. 21 

Temmuz 2020 tarihinde cesedi bulunan Gültekin’in katil zanlısı evli 

ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı’dır. Cemal 

Metin Avcı’nın, Pınar Gültekin’in sevgilisi olduğu iddia edilmektedir. 

Bu nedenle işlenen cinayetin ardından Cemal Metin Avcı’yı 

suçlayanlar olduğu gibi yasak aşk iddialarıyla Pınar Gültekin’i 

ayıplayanlar da bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddeti ve cinayeti 

haklılaştıran kişilerin ürettikleri cinsiyetçi ve erkek egemen nefret 

söylemi sosyal medya tarafından yayılmaktadır. Bu nedenle dünyada 

en çok kullanıcı sayısına sahip uygulamalardan Facebook seçilirken 

ara yüzde bulunan arama motoruna Pınar Gültekin yazılarak tesadüfi 

örneklem modeliyle seçilen 2 paylaşım belirlenmiştir. Paylaşımlar 

belirlenen dilsel birimlere göre analiz edilerek sonuca ulaşılmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1: BBC ve Show Haber'in Pınar Gültekin ile ilgili yaptığı paylaşımlara gelen 

yorumların içerik analizi 

 

 

 

Dilsel birimler 

  

Ahlaksız 1 3 

Yasak Aşk 3 10 

Dost Hayatı - 1 

Düşüp Kalkmak 1 1 

Zina - 2 

Dinsiz - 1 

Özgürlüğün sonu 1 4 

Toplam Beğeni 461 7.8 bin 

Toplam yorum  380 666 

 

Facebook sayfasından BBC News Türkçe ve Show haberin Pınar 

Gültekin cinayetiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımlara yapılan 

yorumlarda yasak aşk benzetmesine diğer dilsel birimlere nazaran çok 

sık karşılaşılmıştır. Yasak aşk benzetmesi gelen olarak evli barklı 
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erkekle birlikte olduğu vurgulanan bir kadına ithafen yapılırken bu 

durumu ahlaksızlık olarak gören kişiler de bulunmaktadır. Gültekin’i 

evli bir erkekle sevgili olduğu için ahlaksız olarak belirtenlerin sayısı 

BBC News Türkçede 1 tane, Show haberin paylaşımına yapılan 

yorumda 3 tanedir.  

Yapılan yorumlarda sürekli olarak Cemal Metin Avcı’nın evli oluşu 

ön planda tutulurken sadece Show haberin gönderisindeki 

yorumlardan 1’inde bu durum dost hayatı olarak betimlenmiştir. 

Ayrıca düşüp kalkmak şeklinde yapılan yorumlar da iki haber 

paylaşımında da mevcuttur. 1’er yorumda Pınar Gültekin’in evli bir 

erkekle düşüp kalktığı vurgulanırken, burada özellikle cinsel yaşama 

atıfta bulunulmuştur.  

 

Resim 1: Pınar Gültekin'le İlgili Yapılan Patrirşik Yorumlara Örnek 

Durumu dini açıdan ele alanlar ise iki kişinin yaşadıkları iddia edilen 

ilişkiyi zina olarak tanımlamaktadır. Bununla ilgili sadece Show 

haberin paylaşımına yapılan 2 yorumla karşılaşılmıştır. Yine Pınar 

Gültekin’i bu durumdan dolayı dinsiz olarak tasvir eden 1 yorum 

bulunmaktadır. Son olarak bir kadının öldürülmesini özgürlüğün sonu 

olarak gösteren Show haberde 4, BBC News Türkçede 1 yorum yer 

almaktadır. 
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Resim 2: Pınar Gültekin'le ilgili yapılan Patrirşik yorumlara örnek 

Çalışmanın dilsel olmayan birimleri paylaşımlara yapılan beğeni ve 

yorumlardır. BBC News Türkiye’nin Facebook sayfasında yayınladığı 

haberde “Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı olarak gözaltına 

alınan eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle 

çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüm” olarak açıklama 

yapılırken, Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’in sevgilisi olduğu 

ön plana çıkarılarak işlenen cinayetin haklılaştırıldığı ve basite 

indirgendiği görülmektedir. Haberi ise 461 kişi beğenmiştir. Show 

haberin yayınladığı paylaşımda kadın cinayetlerine dikkat çekilirken 

Gültekin’in Avcı’nın eski sevgilisi olduğu belirtilmiştir. Bu gönderiyi 

ise 7,8 bin kişi beğenmiştir. 

SONUÇ 

Sosyal medya sahipleri sürekli olarak iyileştirme çalışmalarıyla 

rakiplerine karşı güçlü durabilmek için farklı yenilikler icat 

etmektedir. Ortaya çıktıkları günden bu zamana kadar birçok özelliğe 

sahip olan yeni iletişim uygulamaları teknolojinin de sunduğu 

imkanlarla yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmıştır. Yapay 

zeka sayesinde sosyal medya ortamlarında yapılan suç unsurları ve 

diğer etik ihlaller tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ancak yetersiz 

kalmaktadır. Örneğin canlı yayın özelliğine sahip uygulamalarda 
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şiddet, nefret söylemi ve taciz gibi farklı ihlaller anlık gerçekleştiği 

için yüzlerce hatta milyonlarca sosyal medya kullanıcısı bu yayını 

izleyebilmektedir. Yapay zekânın ise bu duruma müdahale etmesi 

zaman almaktadır.  

Avantajlarının yanı sıra dezavantajlara da sahip olan iletişim ortamları 

özellikle nefreti beslemektedir. Çalışmada ele alınan patriarşik 

söylemler kadına yönelik ayrımcılığın ve nefretin ağ ortamında da 

üretilmektedir. Araştırmanın örneklemi olarak gösterilen Pınar 

Gültekin cinayeti 2 farklı haber sitesinin Facebook sayfasında yapılan 

paylaşımda yer alan yorumlara göre incelenmiştir. Yapılan 

yorumlarda Pınar Gültekin ve ailesini suçlayan yorumlar yer 

almaktadır. Pınar Gültekin, evli bir erkekle birlikte olduğu için 

öldürülmesi haklılaştırılırken ailesinin kızlarına sahip çıkmaması 

eleştirilmiştir. Belirlenen dilsel birimler toplam yorum sayısıyla 

karşılaştırıldığında az olarak görülse de sosyal medyada erkek egemen 

söylemin üretildiğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle kadına yönelik 

şiddeti ve cinayetleri meşrulaştıran yorum ve paylaşımların tespit 

edilip kaldırılması için sadece sosyal medya platformlarının değil aynı 

zamanda bu tarz yorum ve paylaşımları görenlerin de çabası 

gerekmektedir. Tekrar tekrar üretilerek topluma empoze edilen bu tür 

etik ihlaller kanıksamaya neden olmaktadır.  
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