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ÖN SÖZ
Fiziksel, sosyal ya da ekonomik görece yoksunluklarına binaen
dezavantajlı gruplar olarak tarif edilen yaşlı, kadın, engelli ve göçmen
vb. bireylerin iş hayatına katılımları ve istihdamları günümüz
toplumlarının en önemli sorunlarından birisidir. İş hayatına katılım,
ekonomik bir etkinlik olmanın ötesinde, bireylerin sosyalleşmelerine,
yeteneklerini geliştirmelerine, yeni bilgi ve etkileşim ağları içinde
güçlenmelerine, üreterek özgüven kazanmalarına, sosyal norm ve
değerlere uyum sağlamlarına, toplumsal yapıyla bütünleşmelerine
olanak tanıyan temel insani bir ihtiyaç ve alışkanlıktır. İş hayatına
katılım ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak ise genellikle
gelenek ve geleneğin kadınlar örneğindeki bazı toplumsal kategorilere
dair yarattığı dezavantajlar gösterilmektedir. Bununla birlikte,
elinizdeki bu çalışmada da ortaya konulacağı üzere, kadınlar,
geleneğin

toplumsal

cinsiyet

merkezli

değerlerini,

toplumsal

örgütlenme biçimini, feminen etkileşim ve dayanışma ağlarını uyum
sağlama ilkesine dayalı geleneksel ve feminen habituslarından
aldıkları güçle ustaca bir araya getirmekte ve birer girişimci haline
gelmektedirler. Bu bakımdan, gelenek ve kadın ikilisi her zaman
olumsuz bir birliktelik olarak karşımıza çıkmamaktadır. Biz bu
çalışmada, kadınların statü ve konumlarını iyileştirmekle sonuçlanan
kadın ve gelenek ikilisinin aldığı farklı formları görebilmek için birer
bilimsel ön kabule dönüşmüş söylemlerden vazgeçilmesi, bunun için
de saha araştırmalarının yapılması gerektiğini ortaya koyabilmeyi
hedefledik. Yürütülen saha araştırmalarıyla ülkemizin sosyokültürel
bağlamını da dikkate alan böylesi bir eğilimin toplumumuzdaki
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dezavantajlı

gruplara

dair

gerçekçi

sosyal

politikaların

geliştirilmesinde yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Elinizdeki çalışmanın çıkış yeri, kendi işyerlerini açtıkları için
geleneğin teşvikiyle hayırlı olsun demek veya destek olmak amacıyla
gidip

yemek

yerken

dostlarımızla

yaptığımız

muhabbetlerin

uyandırdığı meraktır. Bu merak, süreç içinde, tanıdığımız kadın
girişimcilerin hikâyelerini paylaşarak diğer kadınlara sürecin nasıl
işlediğini

ve

ilgili

kurumlara

da

gerçek

sosyal

politikalar

geliştirilebilmek için başka toplumlardan ülkemiz gerçekliğine
genellenmiş ve aktarılmış bilgiler yerine, kendi sosyal bağlamımızdan
beslenen bilgilerden hareket etmenin gerekliliğini işaret etme bilimsel
isteğine dönüşmüştür.
Dostlarımız destek verdikleri, alışveriş yaptıkları ya da yemek
yedikleri kadın girişimcilerle bizi irtibata geçirmek için adeta
birbirleriyle yarışmıştır. Burada isimlerini tek tek sayamasak da her
birine müteşekkiriz. Elbette ki en çok bizimle hayat hikâyelerini ve
eşsiz mücadelelerini haklı olarak büyük bir gururla paylaşan kadın
girişimciler, Hülya Şahin, Nuran Uysaler, Gülten Akyol, Fatma
Altunbaş, İlayda Bayram, Şenay B. Boyraz ve Olcay Hanıma
müteşekkiriz. Bu kadınların ellerinde maharetleri dışında neredeyse
hiçbir sosyal, kültürel, politik ya da ekonomik sermaye yokken, pek
çok kadının çalıştığı işletmeleri kuracak kadar güçlü, kararlı, yaratıcı
ve sabırlı oluşlarının bizde yarattığı hayranlığı dile getirmeden de
geçemeyeceğiz. Çalışmanın saha ve rapor yazım süreci boyunca
desteklerini esirgemeyen Adile, Gökçen ve Ayça’ya da teşekkür
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ederiz. Kitap kapağında kullanılan fotoğrafın kahramanı Safiye
Taşgeldi’ye, fotoğrafı çeken ve kullanılmasına izin veren fotoğraf
sanatçısı İsmail Taşgeldi’ye şükranlarımızı sunarız. Araştırmamızın
gerçekleşmesinde bize destek verenlerden biri de Erciyes Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’dir. Araştırmamız
Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası SBA-20177488’dir.
15.12.2021
Kayseri
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1. GİRİŞ
A. Girişimcilik ve Girişimci Kadınlar
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile istihdam, özellikle de kadın
istihdamı, oranları arasında bir ilişki vardır. Dünya nüfusu içinde
kadın ve erkek nüfusu oranları birbirine yakın olmakla birlikte
işgücüne katılım düzeyleri arasında, gelişmiş ülkeler dışında,
çoğunlukla kadınların işgücüne katılım oranları daha düşüktür.
Gelişmiş ülkelerde bu oran nispeten daha yüksektir. 2020 verilerine
göre, 15-64 yaş arası kadınların işgücüne katlım oranları İsveç’te
%80,3, İsviçre’de %80,0, Danimarka’da %76,0, İngiltere’de %75,1,
ABD’de %67,8, İspanya’da %68,7, Kanada’da %73,8’dir. OECD
ülkeleri ortalaması ise %62,8’dir (http://stats.oecd.org/). Dünyada
işgücüne katılım oranları kadınlarda %47 iken erkeklerde bu oran
%74 olarak ifade edilmektedir (https://www.ilo.org).
Kadın istihdamı ile gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki özellikle
1960’lardan itibaren tartışılan bir konu olmuştur. U eğrisi olarak
kavramlaştırılan

ve

çoğunlukla

ülkeler

arası

kadın

istihdam

oranlarının karşılaştırılması yoluyla elde edilen verilere dayalı
teorilerden kadın istihdamı ve gelişmişlik arasında ilişki kuran
yaklaşımlar ekonomik büyüme sürecinde kadın istihdamının önce
düştüğü daha sonra da yükseldiğini göstermektedir (Goldin, 1995).
Türkiye’de kadın işgücü katılım oranları, zaman serisi içerisinde
değerlendirildiğinde, U-eğrisi biçiminde bir görünüm sergilemektedir.
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Buna göre tarımın başlıca ekonomik faaliyet alanı olduğu dönemlerde
kadınların ücretsiz aile işçisi olarak işgücüne katılım düzeyleri
yüksekken, pazara yönelik üretimin artmasıyla birlikte kadın işgücü
oranları düşmeye başlar. Daha sonra sanayi ve hizmet sektörünün
gelişmesi ve eğitim düzeylerinin yükselmesiyle kadınların işgücüne
katılım oranları da yeniden yükselişe geçer (Tansel, 2002). 1980
sonrası dönemde Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları
düşmeye başlamış, işgücüne katılım oranlarının U eğrisi tabanında bir
süre ilerledikten sonra yeniden yükselişe geçeceği ileri sürülmüştür
(Tansel, 2012).
2020 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 15 ve daha yukarı yaştaki
nüfusu 62 579 000’dur. İşgücüne katılan nüfus 30 873 000 olup
istihdam edilenlerin sayısı 26 812 000 olarak belirlenmiştir. Buna göre
2020 yılında Türkiye’de işgücüne katılma oranı %49,3, istihdam oranı
%42,8

ve

işsizlik

oranı

da

%13,2

düzeyindedir

(https://data.tuik.gov.tr).
TÜİK 2020 yılı 15 yaş ve daha yukarı yaşta işgücüne katılım oranları
Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-I’na göre (İBBS-I)1
%41,7-%52,6 arasında değişmektedir. İşgücüne katılım oranı en düşük
bölge Güneydoğu Anadolu (TRC) olurken, en yüksek İstanbul (TR1)
bölgesidir. İBBS-I göre istihdam oranlarına bakıldığında ise %47,5 ile
Batı Marmara (TR2) en yüksek, %33,1 ile Güneydoğu Anadolu
Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS), Avrupa Birliği’nde NUTS
olarak kısaltılan bir coğrafi kodlama sistemidir.
Türkiye İBBS’na göre üç
kategoriye ayrılmıştır. İBBS-I 12 bölge, İBBS-II 26 alt bölge ve İBBS-III 81 İlden
oluşmaktadır.
1
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(TRC) en düşük orana sahiptir. Diğer taraftan Güneydoğu Anadolu
(TRC) bölgesi %20,7 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgedir
(https://data.tuik.gov.tr).
Türkiye’de

2020

yılı

TÜİK

verileri

cinsiyet

bağlamında

değerlendirildiğinde erkek ve kadınlar arasında, 15 yaş ve daha yukarı
yaştaki nüfusun işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları
bakımından önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Nitekim
erkeklerin işgücüne katılma oranı %68,2, kadınlarda ise bu oran
%30,9’dur. İstihdam oranları açısından değerlendirildiğinde de
erkeklerde

oran

%59,8

iken

kadınlarda

%26,3’tür

(https://data.tuik.gov.tr).
Veriler İBBS-I’na göre değerlendirildiğinde yine erkek ve kadınlar
arasındaki bölgeler arası eşitsizlik devam etmekle birlikte, kadınlar
arasında eşitsizlik daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 15 yaş
ve daha yukarı yaştaki erkek nüfusun istihdam oranları en düşük ve en
yüksek %50,5-%64 aralığındayken, bu oran kadınlarda %16,1-%34,7
düzeyindedir. Dolayısıyla kadın istihdam oranları hem erkeklere göre
hem kendi içinde oldukça eşitsiz bir dağılım sergilemektedir
(https://data.tuik.gov.tr).
2020 yılı verilerine göre istihdam edilen kadınların iktisadi faaliyet
kollarına göre dağılımına bakıldığında %60,4 ile ilk sırada hizmet
sektörü yer almaktadır. Tarım istihdam oranı %22,8 olurken, sanayi
sektörü

%16,8

(https://data.tuik.gov.tr).

düzeyinde

istihdam

sağlamaktadır
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2020 yılı kadınların iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam oranları
İBBS-I düzeyine göre değerlendirildiğinde istihdam edilen iktisadi
faaliyet alanları farklılık göstermektedir. Hizmet sektöründe %75,8
oranı ile İstanbul (TR1), sanayi sektöründe %29 oranı ile Doğu
Marmara (TR4) ve tarım sektöründe %57,5 oranı ile Kuzeydoğu
Anadolu

(TRA)

bölgeleri

ilk

sıralarda

yer

almaktadır

(https://data.tuik.gov.tr).
Bölgeler, kadın ve erkek ya da kadınların kendi aralarındaki eşitsizlik
ve farklılıkların da gösterdiği üzere kadınların işgücüne katılım ve
istihdam oranları sadece ekonomik bir sorun olarak görülmemelidir.
Her ne kadar işgücü, işsizlik ve istihdam gibi kavramlar ekonomiyle
ilişkilendirilse de esasen bireysel ve toplumsal sonuçları bakımından
daha geniş bir etki alanına sahiptirler.
Kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarında artış başta kadın
olmak üzere aile fertlerinin toplumsal statüsünün yükselmesinde
önemli bir belirleyicidir. Dolayısıyla bu durum kadının karar alma
mekanizmalarında daha etkin olarak yer almasının da önünü
açmaktadır. Diğer taraftan kadının ekonomik olarak kendine yeter
olma durumu özgüven duygusunu güçlendiren bir psikolojik destek
işlevini de görmektedir (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu, 2013).
Ülkeler, işsizlik oranlarını düşürmek ve istihdam oranlarını artırmak
için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bir taraftan istihdama yönelik
alt yapı yatırımları yapmakta, diğer taraftan yeni istihdam alanları
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oluşturmak için teşvik ve destek programları açmaktadırlar. Bu
amaçla geliştirilen ulusal politikalar, bir yandan makro düzeyde
bölgesel eşitsizlikleri dikkate alıp bu eşitsizliklere çözüm üretmeyi
denerken, diğer yandan da daha mikro düzeyde yaş, cinsiyet ve
engellilik
dezavantajlı

gibi

görece

grupların

yoksunlukları
istihdamına

ortadan

yönelik

kaldırmaya
eylem

ve

planlarını

desteklemektedir. Girişimciliğin desteklenmesi, istihdamı artırmayı
mukabilinde de işsizliği azaltmayı hedefleyen ulusal politikalardan ilk
akla gelenidir. Girişimciliği teşvik ederek sosyal ve ekonomik adalet
ve eşitliği tesis etmek amacıyla birçok ülke özellikle dezavantajlı
grupları dikkate alan tedbir ve politikaları geliştirmekte ve yürürlüğe
koymaktadır (Çelik, 2006).
Girişimci(lik), kapitalist üretim tarzıyla ilişkili olarak 19. ve 20.
yüzyıllarda iktisat literatürüne giren bir kavramdır. Girişimcilik,
kaynakları ekonomik olarak kontrol edebilme ve kullanabilme
faaliyeti; girişimci ise arz-talep ilişkilerini yönlendiren ve pazarlayan
kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimciyi risk üstlenebilme ve
yönetebilme becerilerine sahip kişi olarak değerlendirmektedir (Aytaç,
2006; Aytaç & İlhan, 2017).
1980’li yıllarda birçok ülkede uygulanmaya başlanan yeni liberal
ekonomik politikalar, kamu harcamalarını kısıtlamayı ve kamuda
istihdamı azaltmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, bu ülkeler, yeni
istihdam alanları oluşturmak ve işsizliği önlemek üzere girişimciliği
teşvik eden eğitimler düzenlemiş, çeşitli ekonomik destek projeleri
başlatmış ve vergi muafiyetleri gibi düzenlemeler yapmışlardır.

6 | Prof. Dr. Kasım KARAMAN, Prof. Dr. İlkay ŞAHİN

Özellikle de kadın girişimciliğinin desteklemek üzere için bazı
gönüllü örgütler ile Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş
Milletler gibi uluslararası kuruluşlar önemli katkılar sağlamışlardır
(Ecevit, 2007).
Türkiye’de kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik somut
adımlar 1990’lı yıllarda atılmaya başlamıştır. Bu süreçte, kadın
girişimciliği iki farklı boyutta ele alınmıştır. Birincisi, kentli, eğitimli
ve orta gelir düzeyinden kadınların girişimcilik eğitimleri yoluyla
kendi işletmelerini kurmalarını destelemeyi amaçlamıştır. İkincisinde
ise kadın girişimciliği yoksullukla mücadele politikalarının bir parçası
olarak değerlendirilmiştir (Sallan Gül & Altındal, 2016).
Cinsiyet, girişimcilik faaliyetlerini ve girişimci özelliklerini belirleyen
en önemli unsurlardan biridir. Farklı kültürlerde, farklı özellikler
göstermekle beraber, kadın ve erkekler cinsiyet faktörüne bağlı olarak
değişen statü ve rollere sahiptir. Dolayısıyla girişimciliği cinsiyet
bağlamında değerlendirirken, hangi kültürde araştırma yapılıyor ise o
kültürün toplumsal cinsiyet anlayışını bir bütün olarak değerlendirmek
yerinde olacaktır. Her ne kadar her kültürde ortak birtakım
özelliklerden söz etmek mümkünse de yine de girişimcilik ve cinsiyet
ilişkilerini kültüre özgü bir bakış açısıyla ele almak gerekir.
Girişimcilik ve cinsiyet ilişkisine etki eden bir diğer önemli etken
yapılan işin karakteridir. Bazı işlerin ya da işletmelerin maskulen ya
da feminen olarak değerlendirilmesi, iş ile işi yapan arasında cinsiyet
temelli

kurulan

bağ

nedeniyle

kolaylaştırıcı

veya

zorlayıcı
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olabilmektedir. Hatta kadın ve erkek arasında yasal olarak eşit haklar
tanınsa da uygulama çok da eşitlikçi olamamaktadır. Bu durum aynı
zamanda kamu veya özel işveren adına çalışan işçilerin konumunun
belirlenmesinde, şayet zorunluluk yoksa çoğunlukla erkek lehine bir
tercih olarak kullanılmaktadır. Literatürde “cam tavan” olarak
kavramlaştırılan ve yasal olarak herhangi bir engel olmamakla beraber
görünmeyen bir engel tarafında engellenme durumu, özellikle yönetici
pozisyonu, kadınlara yönelik olarak gerçekleşmektedir (Doğan, 2020).
Bu bakımdan, erkeklere nazaran iş yaşamına ve ekonomik hayata
katılımda orantısız bir rekabetle karşı karşıya bulunan kadınlar, öznel
yaşam alanlarındaki sosyalleşme biçimlerine bağlı olarak edindikleri
feminen bir habitusu devreye sokarak bu eşit olmayan ekonomik
faaliyet alanına dahil olabilmektedir. Bu feminen habitus, kadınların
uyum ve bütünleşmeye dayalı sosyalleşme biçimlerinden beslenir.
Buna bağlı olarak da sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara kolaylıkla
uyarlanabilir. Geleneksel bir yaşam alanında yetişen kadınlar feminen
dayanışma ve etkileşim ağlarının desteğine ve geleneğin meşrulaştıran
gücüne, modern alanlarda sosyalleşmiş kadınlar ise yasalar, sivil
toplum örgütleri gibi rasyonel araç ve stratejilere başvurarak birer
girişimci haline gelebilmektedir.
Ecevit (1993:17) girişimci kadını “ev dışı bir mekânda, kendi adına
kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı
diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olması sıfatıyla ortaklık
kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara
geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde
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ettiği kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan,
işletmesi adına tüm riski üstlenen kadın” olarak tanımlamaktadır.
Kadınların girişimci olma nedenleri ülkelere ve kültürlere bağlı olarak
farklılık göstermektedir. Ülkemizde, genellikle, haneye ek gelir
sağlayabilmek için ücretli bir işte çalışmak istese de iş bulamayan
kadınların başvurdukları bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de yapılan çalışmalar, kadınların, girişimcilerin genel olarak
karşılaştıkları birtakım problemlerin yanı sıra, kalıplaşmış sosyal ve
kültürel roller, eğitim yetersizliği, aile tepkileri, iş yükü fazlalığı,
sermaye eksikliği, erkeklere bağımlılık gibi sorunlarla uğraşmak
zorunda kaldıklarını da göstermektedir (Kutaniş & Hancı, 2004).
Kadın girişimcilerin en sık karşılaştıkları sorunlara baktığımızda ise
aile ve toplum baskısı, tecrübesizlik, eğitimsizlik, toplumsal ve
ekonomik bağlantılara sahip olmama ve sermaye eksikliği gibi
engeller karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, kadınların iş yaşamında yer
bulmasının, toplumların kültürel algıları ile ilgili olduğu da
söylenebilir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2014).
Ülkemizde kendi adına çalışan kadınları miras yoluyla işi devralan, eşi
ile ortak çalışan ve kendi imkânlarıyla iş sahibi olan kadınlar olmak
üzere üç tip altında değerlendirmek mümkündür (Keskin, 2014).
Türkiye’de girişimci kadınların, %58’i kişisel kaynaklarından, %26’sı
eşinden, %16’sı da akrabalarından finansman bulabiliyor. Kurtsan’ın
yaptığı bir araştırmaya göre girişimci kadınların sadece %47’si banka
hesabına sahip ve tüm gayrimenkullerin sadece %9’u kadınların
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üstüne olduğu için bankalardan kredi alırken teminat gösteremiyorlar
(Kurtsan, 2004).
Girişimcilik, kültürel değerlerle yakından ilişkilidir. Girişimciler,
üyesi oldukları topluma ait kültürden aldıkları parametrelerle oluşan
bir alt kültür çerçevesinde hareket ederken, kişilik yapıları da bundan
etkilenmektedir. Kişilik yapılarında aktif ya da pasif olan unsurların
varlığı önemli ölçüde kültürel etkilerle oluşmaktadır. Bazı toplumlar,
girişimcilik konusunda yüksek performans gösterirken diğerlerinde
aynı performans görülmemektedir (Aytaç & İlhan, 2007). Toplumun
yapısal koşulları, değer ve norm sistemleri, herhangi bir davranışın ve
hareketin

oluşmasını

doğrudan

etkileyebilmektedir

(Talas

&

Yalçınkaya, 2013).
Girişimci açısından yeni bir işletme kurma düşüncesi kişinin ait
olduğu toplumun kültürü, etkilendiği alt kültürler, ailesi, arkadaşları,
öğretmenleri ve meslektaşlarından gelen desteğe bağlıdır (Çarıkçı &
Koyuncu, 2010). Ersoy (2010)‘a göre kişi ya da birey içerisinde
yaşadığı toplumun sosyal yapısından, teknolojik altyapıdan, ekonomik
faaliyetlerden ve eğitim durumundan büyük oranda etkilenmekte ve
düşünce yapısına bu ortam şekil vermektedir. Örneğin, Ersoy (2010)
tarafından üniversite son sınıf öğrencileri ile kültürel çevrenin
girişimcilik tercihine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan
çalışmada, taşradaki sosyal yapının şehir merkezlerine oranla daha
güçlü olması nedeni ile sosyal yapının ve dini inançların girişimcilik
tercihlerinde daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ankete
katılanların büyük çoğunluğunun, eğitimin kişilerin ufkunu açacağını
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ve girişimcilik tercihlerini daha farklı boyutlara taşıyarak daha
yenilikçi, daha rekabetçi ve daha bilgiye dayalı alanlara doğru
yönelteceği görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu
araştırmada kişilerin tercihlerinde içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ve
coğrafi yapının etkili olduğu ve eğitimin bunu değiştirdiği sonucuna
ulaşılmıştır (Ersoy, 2010).
Kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörlerin çoğu ortak olsa da
kültürel ve bölgesel olarak da farklılıklar görülmektedir. Çünkü
girişimcilik ruhunun oluşmasında toplumun kültür yapısının önemli
bir etkisi vardır. Birey adeta içinde yaşadığı toplumun kültürel
değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Bir toplumdaki ekonomik
gelişmişlik düzeyi de girişimcilik ruhu ile yakından ilgilidir (Durak,
2011). Gelişmiş ülkelerde kadınları girişimciliğe yönlendiren daha çok
çeken faktörler iken, gelişmekte olan ülkelerde kadını girişimciliğe
yönlendirenin daha çok iten faktörlerin olduğu görülmektedir. Öte
yandan girişimcilikte iten ve çeken motivasyon faktörlerinin
girişimcilik başarısında farklı bir etki yapıp yapmadığı temel
sorulardan birini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda çeken
faktörlere sahip girişimcilerin, iten faktörlere sahip girişimcilere göre
daha başarılı oldukları saptanmıştır (Özdemir, 2010).
Girişimciliğin, bu çalışmanın sahasını oluşturan Kayseri gibi,
geleneksel alanlarda açığa çıkışı ve aldığı formlar ise farklı sorunları
beraberinde getirmektedir. Geleneksel sosyal yapılar içinde kadınların
rol ve statüleri hane ile özdeş bir alanı kapsamaktadır. Hane içinde ise
kadınların temel üretim alanını mutfak oluşturmaktadır. Kadınlar hane
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içindeki cinsiyet temelli iş bölümü bağlamında yerine getirdikleri gıda
ve yiyecek üretimi rollerini Kayseri’de kentlileşmenin artışıyla birlikte
hane dışına aktarmaya ve bu geleneksel rollerini birer girişimci olarak
kapitalist pazarla eklemlemeye başlamışlardır. Mutfak işlerinde
hamarat olma ile iyi eş ve anne olma arasında kültürel olarak kurulan
ilişki kadınların geleneksel rollerini rasyonel bir alana aktarmalarına
zemin hazırlamıştır. Mutfaktaki üretim beceri ve yeteneği kadına
sosyal prestij kazandırmaktadır. Kadınların geleneksel statülerine
bağlı olarak kazandıkları becerikli ve hamarat olma toplumsal
saygınlık göstergeleri makulen ve rasyonel bir alan olan kapitalist
pazarda birer girişimci olarak yer almalarını ve kabul görmelerini
kolaylaştırmıştır. Hamur işi işletmeciliği kadınların hane içindeki
geleneksel rollerinin bir devamı olarak görülmüştür. Bu durum,
rasyonel yeni rol ve statülerinin gelenekten bir kopuşu ve ayrışmayı
değil, bir sürekliliği temsil ettiği algısını yaratmış, geleneksel sosyal
kontrol ve denetim mekanizmalarının ötekileştirmesine uğramadan
kabul görmesini ve meşrulaştırılmasını sağlamıştır.
Kadınlar kendilerine rasyonel bir yapı içinde girişimci olarak yer
açmak üzere geleneksel statü ve rollerini muhafaza ederek, ancak
bunları rasyonel bir alana aktararak devam ettirdiklerini işaret edecek
biçimde işletmelerinin adını geleneksel rollerini ve bu rollerin inşa
edildiği

hane

içini

imleyen

abla, bacı,

ana

gibi

isimlerle

adlandırmışlardır. Kadınlar, rol ve statülerini rasyonel bir alana
aktarırken sadece bu süreci meşrulaştırmak için değil, organize etmek
için de geleneğe başvurmuşlardır. Zira mutfaktaki üretim beceri ve
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yeteneklerini sosyal prestije ve saygınlığa dönüştüren geleneksel
sosyal etkileşim ve dayanışma ağlarıdır.
İşletmelerini kurarken ev hanımı olarak ev gezmeleri, akraba ve
komşu etkileşim ağları içinde kurdukları geleneksel dayanışmayı
rasyonel ekonomik bir faaliyete dönüştürmüşlerdir. Daha önce
kurdukları bu kadın etkileşim ve dayanışma ağlarını işletmelerine
aktarmışlardır. Gerek işletmedeki üretim ve servis işleri gerekse de
işletmede pazarlanan hamur işlerinin evde hazırlanmasında söz
konusu ağlardan yararlanmışlardır. Bu ağlar sadece üretim aşamasında
değil, pazarlama aşamasında da devreye girmektedir. Kadınlar
işletmelerini tanıdık ve yakın çevreden oluşan bu ağ vasıtasıyla
geliştirmişlerdir. Kayseri’nin geleneksel dayanışma ve etkileşim ağları
üzerinde yükselen erkek hâkim girişimcilik anlayışı da kadınların birer
girişimci haline gelmesini ve bu rasyonel alana eklemlenmesini
kolaylaştırmış görünmektedir. Böylece, kadınlar hem geleneksel
rollerini hem de geleneksel üretim alanları olan mutfağı kapitalist
pazara eklemleyerek rasyonel bir dönüşümü yaratmışlardır. Bu
dönüşümün bir neticesi olmak üzere kayda değer sayıda hamur
işletmecisi kadın Kayseri ekonomisinin bir parçası haline gelmiştir.
Elinizdeki kitabın konusu, kadınların ev hanımı, eş, anne, kız, abla,
bacı veya gelin vb. geleneksel statülere uygun olarak yerine
getirdikleri yemek ve hamur işi yapmak gibi feminen hane içi
rollerini, hane dışına nasıl aktardıklarını ve hangi süreçler bağlamında,
hangi sosyokültürel faktörlerin tesiriyle kurumsallaştırdıklarını ele
almaktır. Amacı ise kalifiye olmayan kadın emeğinin kamusal alanda
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hangi süreçlerden geçerek kendisine yer bulduğunu, hane içi rollerin
nasıl dışarıya aktarıldığını ve meşrulaştırıldığını anlamaktır. Bu
çalışmada cevabı aranan odak araştırma sorusu şöyledir: kadınlar
geleneksel cinsiyet statü ve rollerini kentlileşmeyle birlikte modern
işletmelere girişimci olarak nasıl aktarmış ve rasyonelleştirmişlerdir?
Cevabı aranan diğer sorular ise şunlardır:
1-Kadınlar geleneksel hane içi rolleri ile girişimci olmak arasındaki
sürekliliği nasıl kurmuşlardır?
2-Geleneksel dayanışma ağları kadın girişimciliği olarak nasıl
dönüşmüş, kadın girişimciliğinin oluşum ve sürekliliğini nasıl
etkilemiştir?
3-Kadınların cinsiyet rol ve statülerinin rasyonelleşmesi sürecinde,
geleneksel kültürel sistem meşrulaştırıcı bir mekanizma olarak nasıl
işlemiş, kadınların yeni rol ve statülerini nasıl meşrulaştırmıştır?
4- Kayseri’deki erkek egemen girişimci kültürünün geleneksel
etkileşim ve dayanışma ağlarına dayalı yapısı kadın girişimciliğini
nasıl etkilemiştir?
Çalışmanın kapsamı ise ticaret hayatı ve girişimciliğiyle ünlü
Kayseri’deki kadın işletmeleri ve girişimci kadınlarla sınırlıdır.
Burada, saha araştırmasından hareketle söylemek gerekirse, kadın
işletmelerinden kastedilen, üretim ve pazarlama süreçleri kadınlar
tarafından yürütülen ve birden fazla çalışanı olan hamur işi ve ev
yemeği yapılan işletmeler ile kadın girişimciliğinin ön hazırlık evresi
olarak nitelendirebileceğimiz ve kurumsallaşmış bir işletmeleri olmasa
da işletmelere ürün hazırlayan kadınları kapsamaktadır. Kadın
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girişimci ise ilgili faaliyet alanında üretim ve pazarlama süreçlerini
yürüten kişidir.
Öte yandan hamur işi ve ev yemekleri yapan kadın girişimciler
geleneksel etkileşim örüntülerine dayalı olarak üretim ve pazarlama
süreçlerini yönettiklerinden, gerek işlemelerinin kurumsallaşma süreç
ve biçimi gerekse de kendi girişimcilikleri modern ve geleneksel
arasında ara bir form olma niteliğini taşımaktadır. Bu çerçevede
çalışmada bir işletme çatısı altında resmi ve tescilli olarak faaliyet
yürütmeyen kadın girişimciler de dikkate alınmıştır. Bir kadın
girişimci olmaktan daha ziyade girişimcilik ile ev hanımlığı arasında
ara bir form olan bu feminen statü, kadın emeğinin hane içinden
kamusal alana nasıl aktarıldığını süreçsel olarak görmek açısından
önem arz etmektedir. Bu bakımdan, araştırmamızın ilgi alanına giren
kadın girişimcilerin faaliyet alanları sadece resmi/tescilli vergi
mükellefi olan işletmelerle sınırlı değildir. Evde üretip herhangi bir
resmi kaydı olmaksızın akraba, komşu, arkadaş, tanıdık gibi enformel
ağları kullanarak doğrudan ya da diğer işletmeler aracılığıyla veya
diğer işletmeler için evlerinde içli köfte, yaprak sarması, kete, mantı
gibi ürünleri sipariş usulüyle hazırlayan kadınlar da bu araştırmanın
kapsamındadır.
B. Saha Araştırması
Kadınların ev hanımı, eş, anne, kız, abla, bacı veya gelin gibi
geleneksel statülere uygun olarak yerine getirdikleri yemek ve hamur
işi yapmaktan müteşekkil hane içi feminen rollerini hane dışına nasıl
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aktardıklarını ve hangi süreçler bağlamında, hangi sosyokültürel
faktörlerin tesiriyle kurumsallaştırdıklarını Kayseri örneğinde ele
almayı

amaçlayan

bu

çalışma

nitel

araştırma

yöntemiyle

gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi, kadınlıkla ilişkili cinsiyet
statü ve rollerinin hamur işleri ve ev yemekleri işletmeciliğine
dönüşüm sürecini ortaya koyabilecek anlayıcı yaklaşım ve teknikleri
kapsadığı için tercih edilmiştir. Çalışmanın kapsamı, yukarıda da
açıklandığı üzere, geleneksel ev yemekleri ve hamur işi yapan kadın
işletmeleri ve girişimciliğiyle sınırlıdır. Öte yandan çalışma düzeni,
üretim ve servis süreçleri açısından kurumsallaşmasını tamamlamış ve
hatta bayiler açmış, bu nedenle de geleneksel enformel ve feminen
yapılanması büyük oranda sembolik hale gelmiş işletmeler çalışmanın
kapsamına dahil edilmemiştir.
Girişimci kadınların hane içerisinde aynı zamanda birer toplumsal
saygınlık aracı olarak “iyi kadın” olmakla ilişkilendirilen el ve mutfak
becerilerinin hane dışına nasıl aktarıldığı ve dönüştürüldüğünü
anlamak, bu süreci yaşayan kadınların hayat hikâyelerinin toplanması
ve

derinlemesine

görüşmelerin

yapılmasıyla

mümkündür.

Bu

bağlamda olmak üzere bu çalışmada veri oluşturma tekniği olarak
hayat hikâyesi toplama ve derinlemesine görüşme teknikleri
kullanılmıştır.

Hayat

hikâyeleri

ve

derinlemesine

görüşmeler

kadınların hane içi rollerini dışarıya aktarma süreçlerini ve kadın
emeğinin
tanımıştır.

kurumsallaşma

aşamalarını

ortaya

koymaya

imkân
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Görüşme yapılan ve hayat hikâyeleri toplanan kadınlar amaçlı ve
kartopu örnekleme tekniğiyle seçilmiştir. Amaçlı örneklem araştırma
sorularına göre belirlenirken, kartopu örnekleme için işletmeci
kadınların etkileşim ağlarına dahil olunmuş ve bu ağ genişletilmiştir.
Oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuna bağlı kalınarak
görüşme yapılsa da kadınlar ve yakınları işletmelerinin samimi ve
sıcak

yapılanmasının

bir

yansıması

olacak

biçimde

bizim

görüşmelerimizi de sohbet tarzı derinlemesine görüşmeye doğru
çekmişlerdir. Girişimci haline gelme yolunda yaşadıkları tecrübeleri
anlamak üzere kadın girişimcilerin hayat hikâyeleri de toplanmıştır.
Bu çerçevede olmak üzere, Bizim Ev Unlu Mamulleri’nden Hülya
Şahin, Çorba’da Mola’dan Nuran Uysaler, Velibah’dan Gülten Akyol,
Pasta Börek Sanatı’ndan Fatma Altunbaş, Pasta Sanatı’ndan İlayda
Bayram, Şenay B.ın Mutfağı’ndan Şenay B. Boyraz ile işletme sahibi
sıfatıyla, evden hamur işi üretimi yapan Olcay H. ile de bir potansiyel
girişimci tipi olarak derinlemesine görüşmeler yapılmış ve hayat
hikâyeleri dinlenmiştir.
Bu görüşmelere işletmelerde çalışan eş, çocuk ya da yakınlar ile kadın
çalışanlar da periyodik olarak eşlik etmiştir. İşletmelerde üretim
süreci, işletme çalışanları arasındaki etkileşime dair doğrudan ve
dolaylı gözlemler yapılmıştır. Bu işletmelerde eşleri, çocukları ya da
kardeşleriyle çalışan kadın girişimciler ve erkek akrabalarıyla, yanı
sırada kadın çalışanlarla görüşmeler yapılmıştır. Şenay B.ın Mutfağı
adlı işletmede Şenay B., eşi ve çocuklarıyla bir odak grup görüşmesi
yapılmıştır. İşletmelerde toplam on altı kişiyle görüşülmüştür. Buna
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ilaveten bir işyerinde değil de ev ortamında mantı, içli köfte gibi
yiyecekleri hazırlayıp pazarlayan bir kadınla daha görüşülmüştür.
Araştırma süreci üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Her üç aşama da
Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından desteklenen SBA-2017-7488 nolu proje kapsamında
yürütülmüştür.

Araştırmanın

aşamalarından

ilki

ön

araştırma

safhasıdır. Bu evrede Kayseri’deki girişimci kadınların geleneksel
statü ve rollerini pazara yönelik bir işletmeye dönüştürme süreçlerine
ilişkin üç ay literatür taraması ve üç ay sahada ön araştırma süreci
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu hazırlık sürecinde literatür taraması
yapılarak kadın girişimciliği üzerine yapılan araştırma bulgularıyla bu
çalışmanın teorik ve kavramsal

boyutuna

hazırlık yapılması

amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci evresinde ise saha Araştırması:
Kayseri’de (Melikgazi, Kocasinan ve Talas) işyerlerinde ve evlerinde
pazar amaçlı hamur işleri ve ev yemekleri yapan kadınlarla,
girişimcilik süreçlerini anlamak amacıyla, odak grup görüşmesi,
derinlemesine görüşmeler yapılmış ve kadınların hayat hikâyeleri
toplanmıştır. Görüşülen kadınların izin ve onayı alınarak görüşmeler
ses kayıt cihazları kullanılarak kayıt altına alınmıştır.
Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu
çerçevede, girişimci kadınların karar süreçleri, kararlarını etkileyen
nedenler, süreçte karşılaştıkları engel ve destekler, aile ya da yakın
çevredeki diğer örnekler, girişimcilik öncesi ve sonrasında aile içi
ilişkiler, geleneksel kadınlık rolleri ve iş kadını olma arasında kadınlık
halleri, yeni iletişim ağları olarak hane dışı ilişkiler, geleneksel yaşam
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biçimlerini nasıl piyasaya aktardıkları gibi sorular bağlamında
girişimci kadınların bir kadın olarak iş yaşamlarına ilişkin süreçleri
anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Ayrıca, kadın girişimcilerin
yaş, eğitim durumu, medeni hali, çocuk sayısı, kaç yıldır kendi işini
yaptığı, işletme ile ilgili sermayeyi nasıl elde ettiği, daha önce çalışıp
çalışmadığı, işletmelerindeki işçi sayıları, ulusal ya da uluslararası
ticaret durumları gibi girişimci profili çıkarmayı amaçlayan sorular da
sorulmuştur. Saha araştırması esnasında kadınların şaşırtıcı bir
biçimde bizimle görüşme yapmaya hevesli oldukları, görüşmeyi
ellerinden geldiğince uzattıkları ve kendilerinden bahsettikleri
görülmüştür.
Kadınlar, kendileri hakkında bilimsel bir çalışmanın yapılıyor
olmasını başarılarının bir göstergesi ve kanıtı olarak yorumlamışlardır.
Bu nedenle de deneyimlerini anlatmaktan ve süreci paylaşmaktan
büyük bir memnuniyet duydukları gözlenmiştir. Bazı kadınlar
başarılarını, aldıkları tebrik ve ödülleri hatırlatmışlardır. Mesela
Çorbada Mola’nın işletmecisi Nuran U. üniversite öğrencilerinin ödev
ve projeleri için işletmesine gelip kendisiyle görüşme yapmasından
duyduğu mutluluğu bizimle paylaşmıştır. Benzer bir biçimde Şenay
B.’ın Mutfağı’nın işletmecisi Şenay B. Üniversite yönetiminin
kendisini çağırarak tebrik ettiğini belirtmiş ve kitabımızda bundan
mutlaka bahsetmemizi istemiştir. Birçok saha araştırmasının önemli
problemlerinden birisi olan ses kaydı alma ya da fotoğraf çekme
meselesi bu çalışma açısından bir sorun teşkil etmemiş, kadınlar
fotoğraflarının çekilmesinden ya da görüşmelerin ses kayıt cihazıyla
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kaydedilmesinden rahatsızlık duymamış, bazı işletme sahipleri
fotoğraflarının çekilmesini kendileri istemiştir.
Saha araştırması esnasında görüşmeler yapılırken ulaşılan veriler
tekrarlamaya başlayınca veri doygunluğunun oluştuğuna kanaat
getirilmiş ve saha sonlandırılmış, veri analizine geçilmiş, veriler
sınıflandırılmaya ve yorumlanmaya başlanmıştır. Bu son aşamada
hayat hikâyeleri ve derinlemesine görüşmelerde elde edilen ses
kayıtları ve yazılı kayıtlar deşifre edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.

Elde

edilen

veriler

yorumlanmak

üzere

sınıflandırılmıştır. Birbiriyle ilişkilendirilen veriler yorumlanmıştır.
Veriler analiz edilirken yorumlanmışsa da görüştüğümüz kadınların
kendi deneyim ve duygularını kendi ağızlarından paylaşmaya olanak
tanıyacak biçimde aynen alıntılara yer vermeye özen gösterilmiş,
kadınların kendilerini kendilerinin anlatması hedeflenmiştir.
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2. KAYSERİ’DE GİRİŞİMCİ KADIN OLMAK
A. Mutfağı Dışarı Taşımak: Anne Yemeğinden Geleneksel Ev
Yemeklerine
Kayseri örneğindeki geleneksel bir sosyal yapıya sahip, ama aynı anda
güçlü bir sosyal, kültürel ve ekonomik değişim sürecinin de
girdabında olan yaşam alanlarında kadınlar, ilginç bir biçimde, aynı
anda hem toplumsal değişim ve dönüşümlerin öncüleri hem de
geleneksel değer, toplumsal yapı ve düzenin güçlü muhafızlarıdır. Bu
yönüyle kadınlar, toplumsal koşullara, güç ilişkileri, fırsat ve imkânlar
ağına hızlıca uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptirler. Sosyal
koşullara hızlı ve kolayca uyum sağlayabilen bu feminen karakterleri
büyük

ölçüde

kadınların

sosyalleşme

biçimleriyle

ilişkilidir.

Kadınların evlenerek evden gidecekleri geleneksel anlayışına göre
yabancı ortamlarda ayakta kalabilecek şekilde yetiştirilmeleri ve
sosyalleşmeleri
uyarlanabilecekleri

yeni
bir

koşullara
habitusu

ve

durumlara

geliştirmelerini

hızlıca

beraberinde

getirmiştir. Yine ilginç bir biçimde kadınlar, yeni ortam ve durumlara
geleneğin meşrulaştıran gücünü arkalarına alarak uyum sağlamakta,
çatışma ve gerilimleri yaşamadan hem yeni rol ve statüleri edinmekte
hem de toplumsal bir değişimin öncüsü haline gelmektedir.2
Kırsal alanda kadının toplumsal ilişkileri yönetmek ve değişimi yönlendirmek
konusundaki rolleriyle sosyalleşme biçimleri arasında ilişki kuran Kıray’ın şu
değerli tespitleri bizim kadın girişimciliğiyle sosyalleşme biçimleri arasında
kurduğumuz bu ilişkiliyi, desteklemektedir: “Kızlar, büyütülürken hep kocasının
ailesine, yeni bir çevreye, hem de o çevrenin ikinci sınıf bir üyesi olarak uyum
sağlamak üzere yetiştirilir. Bu yetiştirilme biçimi onları insan ilişkilerine karşı erkek
kardeşlerinden çok daha duyarlı bir duruma getirir…böyle farklı bir sosyalizasyon,
yetiştirilme biçimi giderek kızların zor insan ilişkilerinde erkeklerden çok daha
becerili olmalarına, çok daha iyi uyum sağlamalarına neden olur.” (Kıray,
1999:152).
2
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Görüşme ve gözlemlerimiz göstermiştir ki gelenek ve kadın işbirliğine
dayalı toplumsal bir değişimi tetikleyen bu feminen habitusun önemli
bir özelliği bireysel değil, kolektif olması, kadınlar arası etkileşim ve
dayanışma ağı içinde şekillenmesidir. Erkeklerden farklı olarak
kadınlar, toplumsal hayatın sunduğu fırsat ve imkânlardan, ihtiyaç
duydukları bilgiden kendi aralarında kurdukları dayanışma ağı
vasıtasıyla haberdar olmaktadır. Bu ağlar içinde değişen ve dönüşen
sadece kendileri olmamakta, yeni bir sosyal yapı, durum veya koşula
uyum sağlarken ailelerini de kendileriyle beraber değiştirmekte ve
dönüştürmektedir. Kolektif kadın etkileşim ve dayanışma ağlarının
ürünü ve gelenek tarafından meşrulaştırılan böylesi bir toplumsal
değişimin tipik örneği kadın girişimciliğidir.
Bizimle hikâyelerini paylaşan kadınların söylediklerinden anlaşılan o
ki son yirmi yılda artan bir eğilimle, kadınlar, okuryazarlık, rasyonel
ve bürokratik yaşam deneyimi ve sermaye gibi görece yoksunluklarına
rağmen, temizlik, ütü, yaşlı ve çocuk bakımı, yemek ve pasta yapımı
gibi hane içi rollerini pazara arz ederek birer girişimci haline
gelmişlerdir. Kapitalizmin altmışlardan bu yana geçirdiği, hizmet
sektörünü ve tüketim kültürünü özellikle öne çıkaran esnek ve mikro
yeniden yapılanma, sürecin kadınlar lehine işlemesinde etkili olmuş,
kadınların hane içinde sundukları hizmet ve yerine getirdikleri rollerin
kapitalist tüketim kültürü ve hizmet sektörüne uyarlanmasına ve
taşınmasına sebep olmuştur. Geleneğin “hizmet etmek/görmek”
şeklinde adlandırdığı hane içindeki feminen rollerin hane dışına
aktarılmasına ve rasyonelleşmesine ise feminen dayanışma ağlarının
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sağladığı bilgi, beceri ve para desteği yardım etmiştir. Başka bir
deyişle, kadınların aynı anda hem toplumsal değişime öncülük eden
hem de geleneğin muhafızlığını yapan çift kutuplu toplumsal
konumları ve sosyalleşme biçimleri, hane içi feminen rol ve
hizmetlerin rasyonelleşerek hane dışına aktarılması süreci için gereken
elverişli koşulları hazırlamış görünmektedir.
Kadınlar, en iyi bildikleri gelenek ve değişimi bir araya getirebilme
toplumsal reflekslerine duyarlı olarak, geleneksel yapı ve değerlerin
temel dinamiklerine göre örgütlenmiş ve kurumsallaşmış bir
yenileşmeyi başlatmış, kendileri ve aileleri için korunaklı ve
muhafazakâr bir değişim sürecini işletmiş, sonuçta da birer girişimci
haline gelmişlerdir. Bu çerçevede, yeni bir yapıya uyarlanmak ve
konumlarını değiştirmek için geleneksel feminen habituslarının
hatırlattıklarına kulak vererek, maddi ve manevi riskleri azaltacak,
ama kâr ve başarı şansını artıracak bir yöntemle, feminen bir etkileşim
alanı olarak görülen hane içindeki, yine kadınla özdeş görülen mutfağı
ve mutfaktaki feminen rollerini hane dışına taşımışlardır. Böylece, iyi
bildikleri

feminen

bir

hizmeti

pazara

arz

etmiş,

pazarın

gereksinimlerine göre rasyonelleştirmiş ve kurumsallaştırmışlardır.
Maskulen ve geleneksel bir ticaret anlayışıyla meşhur olan Kayseri’de
çok sayıda ev yemeği ve hamur işi yapan işletme bulunmaktadır.
Bununla birlikte, bu işletmelerden ancak sınırlı sayıdakilerin
girişimcisi kadın, önemli bir kısmınınki ise erkeklerdir. Bununla
birlikte, işletmelerde yemeklerin hazırlanmasından sunumuna kadar
pek çok iş kadınlar tarafından yapılmaktadır. Öyle ki yemekler ya da

ANALAR, BACILAR, ABLALAR:
Kayseri'de Hamur İşleri ve Ev Yemekleri İşletmeciliği Yapan Kadın Girişimciler | 23

hamur işlerinin erkekler tarafından hazırlandığı ve pişirildiği
işletmelerde ürünlerin kadınlar tarafından hazırlandığı izlenimini
vermek için kasada ya da serviste kadınların çalıştırıldığı ve
işletmenin feminenleştirildiği görülmektedir.
Girişimcisi kadın olan işletmelerde ise kadınların ya resmi olarak
işletmenin sahibi oldukları ve aynı zamanda işletmede çalıştıkları ya
da işletmenin resmi olarak aileden bir erkek -genellikle oğul veya eşüzerine kayıtlı olduğu, fakat işletmeye ait her türlü organizasyon ve
faaliyetin kadınlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. İşletmenin
akraba ve aileden erkeklere kayıtlı olması ise işletmenin ihtiyaçlarının
karşılandığı ve genellikle erkeklerin hâkim olduğu sektörlerde
kadınların iletişim kurmakta zorlanması, teknik gereçlerle ilgili
bilgilerinin yetersiz olması veya bürokratik kurum ya da kuruluşlarla
ilgili işlerin uzun zaman gerektirmesi gibi etkenler belirleyici olmuş
görünmektedir.

Her ne kadar işletmeler erkeklere kayıtlı olsa da

işletmedeki karar alma süreçlerinde kadınlar belirleyici olmaktadır.
Resmi bir işletmeleri olmasa da hanelerinden gıda maddeleri
hazırlayarak ailelerini geçindiren ya da aile bütçesine katkıda bulunan
kadınlar da girişimci kadın tipinin yaygın bir örneğidir. Bu kadınları
birer girişimci haline getiren ise ticaret hayatına atılmalarının ötesinde
hane içi rollerinden birini dışarı aktarmaları ve feminen bir hizmet
olan yemek pişirme işini rasyonelleştirerek ürünü pazarlamalarıdır.
Ürünün üretimi için gereken sermayeyi ya kendi bütçelerinden
karşılamakta ya da müşteriden avans olarak almaktadırlar.
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Hikâyelerini dinlediğimiz kadınların mutfağı dışarı taşıma, hane
halkına “anne yemeği” pişirmekten müşterilere “ev yemeği”
pişirmeye uzanan girişimcilik yolculukları ve işletme kurma
hikâyeleri neredeyse ortaktır. Aile bütçesine ve eşlerine destek olma,
çocuklarının eğitim masrafları ve ihtiyaçlarını karşılama istekleri
onları en iyi bildikleri işi dışarıda yapmaya, hane içi rollerini dışarı
taşımaya sevk etmiştir. Dolayısıyla kadınlar modern bir algıyla kendi
bireysel çıkar, yaşantı ya da hedefleri için değil, daha geleneksel bir
anlayışla kolektif hedef ve çıkarlar uğruna işletmelerini açmış
görünmektedirler. Şenay Hanımın Mutfağı adlı işletmenin sahibi
Şenay B., çocukları için çalışma alışkanlığının onu işletme kurmaya
sevk etiğini şöyle açıklamıştır:
Çocuklarım küçükken Yerli Malı Haftası kutlayacaklardı. Bizim de hiç
paramız yoktu. Çocuklarım benden bir şeyler bekliyordu. Eşim de
şehir dışında çalışıyordu. Ben de kese kâğıdı yapıp pazarda sattım.
Onların parasıyla çocuklarıma bir şeyler hazırladım. Ben hiç boş
durmadım. Halı da dokumuşluğum var. Anamdan doğdum doğalı hep
çalıştım.

Eşim 15 yıl dışarıda (başka şehirde) çalıştı. Bu süre

boyunca ben çocuklarıma hem ana oldum hem de baba oldum. Biz
aile olarak yoklukta olduğumuz için kendimizi hep sıkı tuttuk.
Evde hamur işi ve ev yemeği hazırlayarak kadın işletmelerine ve
kadınlara pazarlayarak gelir elde eden Olcay Hanım da çalışmasıyla
çocuklarının ihtiyacı arasında ilişki kurmuş ve şöyle demiştir:
(evimiz), kendimizin. Oğluma da evini aldım. Oğlumun düğününü
yaptım, balayına bile gönderdim, eşyalarını döşedim. Bunların
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parasını eşimle beraber ödedik. Gelinime de çalışması gerektiğini
söyledim. O da işe başladı. Beni örnek aldı. Ben çalıştım ama sanırım
biraz geri kafalıydım. Çünkü hep sigortasız çalıştım. Şimdi bir
sigortam olsa çok güzel olurdu.
Kadınların girişimciliğe adım atışlarında eşin işini kaybetmesi, kredi
ya da borç nedeniyle mali kriz içine girilmesi, çocukların eğitim
masraflarının karşılanmasında yaşanan güçlükler gibi aile içinde
yaşanan maddi krizler ve aile bütçesindeki önü alınamaz gedikler
önemli bir diğer tetikleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Çorba’da
Mola adlı işletmenin resmi sahibi olan Nuran U., işletmeyi kurmasını
aile bütçesinde yaşanan böyle bir krize bağlayarak şöyle açıklamıştır:
(Eşim dedi ki)…evimizde çocuklarımıza iyi bak, kayınvalidem vardı
işte annemle ilgilen, sen hiçbir şeyi dert etme. Etmedim de çünkü
benim hiçbir şeyimi eksik koymadı. Allah razı olsun…on beş yıllık
evliliğimiz boyunca. Hep iyilik yaptım, çocuklarımıza baktım,
annesine baktım, iyi bir eş oldum. O hiç bilmedi, yani benim bunları
(girişimcilik) yapacağımı… Ya biz hayatımızın 15 senesini öyle
yaşadık. Sonra tesadüflerle böyle ipuçlarını birbirine bağlayarak
Mehmet Bey’in işinin çok kötü gittiğini gördüm. Bizim etraftan böyle
bize destek olacak ne onun tarafından ne de benim tarafımdan, ne
maddi ne manevi, kimse yok. Bu (eşi) benim çalışmama asla izin
vermez başka bir yerde. Benim zaten dediğim gibi tahsilim yeterli
olmadığı için… Biz dediğim gibi Mehmet Bey’in ticaretinin kötü
gitmesiyle bir döneme girmiş bulunduk ki benim tabi ki haberim yoktu,
iş yaptığını biliyordum ama ticaret anlamında kötüye gittiğinden
haberim yok… bana diyor ki “neyin eksik, ne yapabilirsin, neyin eksik
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diyor gerek yok”. “Mehmet Bey tamam benim bir şeyim eksik değil,
ama bizim önümüzde çocuklarımız var, hani onlara bir gelecek
hazırlamamız lazım” dedim.
Pasta Börek Sanatı adlı işletmenin sahibi olan Fatma A. ise eşinin işini
kaybetmesi ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle çalışma hayatına
atılışını şöyle belirtmiştir: Eşim ciğerlerinden su aldırdı. Ameliyat
oldu. Evde, çalışamıyor. Benim eşim emekli veteriner. İş yerinden
emekli olunca kendine iş yeri açmıştı. Eşim aslında iflas etmedi. Bir
kişi eşimden eşimin iş yerini satın aldı ama bedelini ödemedi. Bu
olayın üzerinden 24 yıl geçti.
Kayseri’nin

sosyokültürel

etkileşim

ortamında

yıllar

içinde

kazandıkları deneyim ve tecrübeleri, kadınların bir iş kurmayı ya da
yapmayı düşündüklerinde akıllarına ilk yemek ve hamur işinin
gelmesine

sebep

olmuş

görünmektedir.

Kayseri

akrabalardan

başlayarak komşu ve arkadaşlara doğru genişleyen çok çeşitli
yardımlaşma ve etkileşim ağlarının kurulduğu bir sosyokültürel
etkileşim ortamına sahiptir. Erkekler arasında da görülse de feminen
dayanışma

ağlarının

yaygınlığı

ve

dayanışma

gücü

erkek

birlikteliklerinden daha belirgindir.
Oturma, gezme, ev gezmesi ve gün gibi isimlerle anılan ve doğrudan
etkileşim ve sosyalleşmeye yönelik olan birlikteliklerin dışında, kış
hazırlığı, düğün veya cenaze gibi olaylar sebebiyle kurulan dayanışma
ağları da bulunmaktadır. Bu etkileşim ağlarının kimisinde periyodik
altın ya da para akışı nedeniyle ortak bir maddi havuz da
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oluşmaktadır.

Ayrıca, kadınlar bu etkinliklerde çevrelerinde olup

bitenlerle ilgili malumat edinmekte, ailevi sorunlarıyla ilgili çözüm
yollarını öğrenmekte ve sosyal sermaye biriktirmektedirler. Bu kadın
etkinlikleri kadınlara yazılı ve bürokratik kültürün yerine geçecek
desteği sağlamaktadır.
Kayseri’deki

kadın

birlikteliklerinin, özellikle

de

Kayseri’nin

yerlilerinin yerine getirdiklerinin ayırıcı özelliği ise gösterişçi ve
törensel yapısıdır. Kadınların ev düzeninden yemeğe kadar uzanan
geniş bir faaliyeti hatasız yerine getirmesi, misafirlerini ağırlaması, evi
ve kendi giyim kuşamını görkemli bir biçimde göstermesi hem kadın
hem de kadının ailesinin becerikli, itibarlı ve varlıklı oluşunun bir
göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kadınlar oldukça
çeşitli ve yeni yemek ya da hamur işini evlerinde kadın gezmeleri
esnasında hazır etmekte, gösterişli sofraları kurmakta, lüks ve değerli
malzemeleri

kullanabilmektedir.

Sadece

hemcinsleriyle

olan

birlikteliklerde değil aile, bilhassa da eşin ailesinin geliş gidişleri
esnasında oldukça nizami ve gösterişli sofraların kurulması, kusursuz
hizmet edilmesi beklenmektedir. Bu gösterişçi yeme ve yemek kültürü
hazırlık ve sunumunun oldukça zor olması ve zaman alması nedeniyle
Kayseri’de kadın işletmelerinin açılmasına zemin hazırlamıştır.
Özellikle Kayseri’nin yerlilerinin toplantıları girişimci kadınları
harekete geçiren ilk itici olmuştur.
Gösterişçi ve törensel kadın birlikteliklerine sahne olan yerlilerin
toplantılarındaki ürünleri hazırlamanın çok zaman alışı ve dışardan
birinden hizmet almanın yerliler tarafından zenginlik ve soyluluğun
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bir göstergesi olarak görülüşü hamur işi ve ev yemekleri yapan kadın
işletmelerinin doğması için gereken arz talep ilişkisini kurmuştur. Bu
gösterişli sofraları kurarken yetenek ve becerilerini geliştiren kadınlar
ise birer girişimci haline gelmiştir. Nuran U. geniş bir aile ve arkadaş
çevresi içinde sosyalleşmiş olmanın verdiği beceriyi rasyonelleştirerek
girişimci haline gelenlerdendir.

Fotoğraf 1: Çorba’da Mola ve İşletmecisi

Nuran U.’nun kendini yetenekli buluşu ve yemek yapmayı sevişi
kendine güvenini artırmış ve işletmeyi kurmasına zemin hazırlamıştır.
Bu durum yemek dışında başka bir işi düşünmemesine sebep
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olmuştur. Kendi ifadesiyle, biz dedim kendi işimizi yapalım. (Eşim)
hayır dedi sen daha ne iş yapabilirsin. O zaman bu dükkân köhne bir
kadın erkek kuaförü yan yana iki dükkân burası. Burayı da sürekli
gözüme kestiririm, Rabbim bu ya burası boşaldı. Bana dedim şurayı
tutsak dedim ben orda çorbacı açsam dedim. Ne alaka çorba satar mı
da mahallenin ortasında nasıl yapacaksın da. Hani benim belgelerim
var kılık kırpık ama bazı şeyler belgeyle olacak gibi değil ki. Ev
yemekleri sektörü dışında bir işletme aklıma gelmedi, çünkü ben
yemeği çok güzel yapıyorum, yemek yapmayı çok seviyorum.
Fatma A. da önce çalışmaya, sonra da işletme açmaya giden süreci
ailenin yaşadığı mali krizle açıklamıştır: Eşimin bir iş yeri vardı.
Sonra orayı kaybettik, battık. Biz ondan sonra çalışma hayatına
başladık.

Fotoğraf 2: Pasta Börek Sanatı ve İşletmecisi
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Bizim Ev Unlu Mamulleri adlı işletmenin sahibi Hülya Ş. ise işletme
açışını erkek kardeşinin yaşadığı mali krizle açıklamıştır: İlk başta
girişimcilik gibi bir amacım yoktu. Çalışmak için çalışıyordum. Sonra
bende yirmi yıllık bir alt yapı oluştu. Kayseriliyiz. Hamur işlerinden
de

anlıyoruz,

annelerimizden,

teyzelerimizden

öğreniyoruz,

kardeşimin de işleri kötü olmuştu. “Ben sana bu iş yerini açayım
dedim”. Ben başka firmada çalışıyordum. Önce kardeşim için burayı
kurdum. KOSGEB’e başvurduk… Babam esnaftı. Konfeksiyon işi
yapıyordu. Beş katlı mağazamız vardı. O dükkânı satıp buraya
sermaye yaptık… Annem altınlarını bize verdi. Onu da sermaye
yaptık.

Fotoğraf 3: Bizim Ev Unlu Mamulleri ve İşletmecisi

Bununla birlikte kadınların işletmelerini kurmalarında her zaman
yaşadıkları krizler etkili olmamaktadır. Aksine, yeterli sermayeye ya
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da maddi kaynak tedarik edebilecek aile, akraba ya da arkadaş
dayanışmasına, ticari yaşamla ilgili yeterli bilgiye, arz talep ilişkisini
kurabileceği sosyal sermayeye sahip kadınların da girişimciliğe adım
attıkları görülmektedir. Genellikle daha üst gelir grubundan olan bu
kadınlar, tüketim kültürünün her bir bireyi doğrudan muhatap alan
arz-talep ilişkisi ya da popüler kültürün özel tüketim biçimleriyle
prestij kazanma arasında kurduğu bağı avantaja çevirerek kendi
işletmelerini açabilmektedirler. Bu kadınlar için işletmeden elde
edilecek prestij, sosyal ve kültürel sermaye ulaşılacak maddi gelir
kadar değerlidir. Söz konusu işletmeler, kadınlar için boş zamanın
kâra ve sosyal sermayeye dönüştüğü, prestij, sınıf ve statünün
sahnelendiği yerlerdir. Bu nedenle de işletmelerin konumları ve
muhitleri ve tabi ki müşteri profili de diğer işletmelerden büyük
ölçüde farklıdır.
Bu tür bir işletme için tipik örnek İlayda B’nin Pasta Sanatları’dır. Üst
gelir grubundan bir ailenin kızı olan ve işletmede annesiyle birlikte
çalışan üniversite öğrencisi İlayda B., işletmesini kurma fikrinin nasıl
geliştiğini

anlatırken

işletmenin

kâr

amacı

gütmediğini,

tek

amaçlarının sokak hayvanlarının bakım ve iaşesi için kaynak yaratmak
olduğunu söylemiştir. Kendi ifadesiyle söylemek gerekirse, iki yıldır
zaten annemle aklımızda böyle bir işletme kurmak vardı. Annem
Kayseri

Hayvanları

Koruma

Derneği’nde.

Ben

Veteriner

Fakültesi’ndeyim. Bizim hayatımız tamamen hayvanlar üzerine
kurulu. Sokakta bulduğumuz her hayvanı kliniğe götürüp muayene
ettiriyoruz. O hayvanları sahiplendiriyoruz. Hayvanlara başka
şekillerde daha büyük yardımlar yapmak istedik. Ben hiçbir barınağa
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ve kişiye güvenmiyorum. O yüzden bu işi kendimiz yapmak istedik.
Buranın bütün geliri, çalışanların maaşı ödendikten sonra, sokak
hayvanlarına gidiyor. Kendi cebimize bir kuruş para girmiyor.
Hayvanlara mama alınıyor, tedavi masrafları karşılanıyor. Dışarıda
bir sürü hayvanımız var, girerken görmüşsünüzdür.
İlayda B. işletmenin gelirlerinin çalışanların giderleri ve masraflar
çıkarıldıktan sonraki kısmının sokak hayvanlarının bakımında
kullanıldığını

belirtmiştir.

Görüşmenin

ilerleyen

kısmında

işletmesinde yapmak istediklerinden bahsederken özel tasarım pastalar
yapmayı hedeflediğini söylemiş, bu konuda Kayseri’de ün yapmış
markaları saymıştır. İlayda B.’nin dilinden aktarmak gerekirse, bu
tasarım pasta işi en zor iş. Üç dört tane markalaşmış, adı duyulmuş
yerler var. Benim iki katım ücret almasına rağmen insanlar gidip
onlardan alışveriş yapıyorlar. Ben de markalaşmak ve duyulmak
istiyorum. Ama tasarım pasta konusunda B planım yok. Pasta ustam
pasta siparişim olduğu zaman buraya geliyor. İki üç saat burada
pastasını yapıp gidiyor.
İlayda B.’nin dediklerinden de anlaşılacağı üzere işletmesi diğer kadın
işletmelerinden farklı olarak sosyoekonomik düzeyi yüksek bir kitleye
hitap etmekte, bireysel zevkleri doyurarak kâr elde etme amacını
güden tüketim kültürüne uyumlu bir yapılanmaya sahiptir. İlayda
B’nin tüketim kültürü içine doğmuş ve sosyalleşmiş bir kuşakla akran
oluşu, bu kuşağın ilgi ve zevklerini bilişi, annesinin Kayseri’nin üst
düzey aileleri ve yerlileriyle olan etkileşim ağı, derneklerdeki boş
zaman faaliyetleri babanın ekonomik, kültürel ve sosyal sermayesiyle
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bir araya gelince popüler tüketim kültürüne ve küyerel etkilere duyarlı
bir işletme açığa çıkmış görünmektedir. Börek, kuru pasta, içli köfte
ve yaprak gibi geleneksel ev ürünlerini üreten ve pazarlayan işletmede
kadın günlerinin düzenlenmesine ya da günler için sipariş usulü
yiyecek temin edilmesine de olanak sağlanmaktadır. Özel konsept
partiler düzenleniyor olması işletmenin tüketim kültürüyle ilişkili
yapılanmasını ise bir kez daha aşikâr etmektedir. Özel konsept
etkinliklerle ilgili olarak İlayda B. şu açıklamayı yapmıştır:
Müşterilerimiz de bizden fikir soruyorlar. Mesela, sevgililer gününde
sevgilime ne yapabilirim diye soruyorlar. Özel günlere göre
konseptimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Sosyal medyada bu özel
günler için fotoğraf paylaşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu özel
günlere göre hazırlıklar, kurabiye, pasta vs. yapıyoruz.
Kadınları hane içi rollerini dışarı aktarmaya teşvik eden önemli
etkenlerden birisi de çevrelerindekilerin onları mutfak işlerinde
becerikli oldukları ve ellerinin lezzetli olduğunu söyleyerek kendi
işletmelerini açmaya teşvik etmiş olmalarıdır. Çevresi tarafından
becerikli olduğu söylenerek bir işletme açmaya teşvik dilenlerden
birisi de Gülten A.’dır.
Kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, …benim hamur işlerimi çok
severek yiyorlardı. Mesela buraya geldik, günler falan olurdu,
pastalar yapardık, bizim gubateyi, halvaneyi, velibah falan. Hep
derlerdi sadece bu bir velibah bile yapsan velibah tutar diye
söylerlerdi… Mesela akrabaların, eşimin tarafı olsun, benim taraf
olsun bir toplu yemek olduğu zaman mutfakta ben varsam hep Gülten
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varsa artık hiç korkma derler. Bu iki gelinimiz de öyle derdi, kalabalık
bir şey olduğu zaman aman Gülten varsa korkma derdi. Benim daha
küçük oğlan daha üç aylıktı, eşimin halasının kızı evleniyordu, onun
da maddi durumu öyle çok şeyi yoktu. İşte nikâh yemeğini eşimle
beraber yaptık. İşte pilavını her şeyini yaptık, tatlı alınacak oldu, eşim
de dedi ki “tatlıyı sen açarsın” dedi. Ben de dedim ki “açamam”
dedim “o kadar kişinin önüne çıkacak”. “Açarsın” dedi. Neyse küçük
çocuğa kayınvalidemgil baktı, ben oturdum dört tepsi tatlı açtım ama
tatlıya bayıldılar. Gazete tatlısı yaptım. Öylelikle tatlıda yani bir
kalabalık bir şey olduğu zaman ben açarım. Böyle severlerdi, ben
açalı dört sene oldu tatlıyı ben açıyorum daha. İlla ki benim açtığımı
müşterim de biliyor öyle olunca bayramlarda mesela üç gün açtığım
olur öyle tatlı.

Fotoğraf 4: Velibah Cafe Restaurant ve işletmecisi

Bu durumun istisnası İlayda B.’dir. Annesiyle birlikte işletmeyi
çalıştıran İlayda B., her ne kadar annesi mutfak işlerinde becerikli olsa
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da kendisinin bu konuda hiçbir bilgi ve deneyiminin olmadığını, bu
nedenle de işletmeyi dört çalışanıyla birlikte devraldığını, işletmenin
mutfak işini çalışanların, idari işlerini ise annesi ve kendisinin
yürüttüğünü ifade etmiştir.
Olcay Hanım hane içi rol ve hizmetleri arz ederek para kazanmanın en
yaygın yöntemlerinden birisi olan mantı, kete ve yaprak gibi ürünleri
hazırlayıp pazarlayan kadınlardandır. Bunun yanı sıra yine hane içi
kadınsı rollerden birisini yeni toplumsal yapıya uyarlayan bir
dönüşümün tezahürü olarak çocuk bakmaktadır. Yaptığı tüm bu
faaliyetleri ise eşinden para almak istemeyişi, köyünde kadınların da
dâhil olduğu her bir aile bireyinin çalışmasının normal bir alışkanlık
oluşu ve kendisinin de bu alışkanlığı sürdürmesiyle izah etmiştir. Tüm
bu işleri ise para biriktirip, kendi işletmesini kurmak için yapmaktadır.
Bu bakımdan, Olcay Hanım kadın girişimcilerin kurumsallaşmadan
önceki hazırlık aşamasını ve kadınların bu evredeki motivasyonlarını
görmek açısından önemli bir örnektir. Tüm hayatı boyunca tek düşü
ve amacı kendi işletmesini açmak, bunun için de evde hazırladığı
yiyecekleri pazarlamak ve çocuk bakmak olan Olcay Hanım, aile
içinde faklı zamanlarda yaşanan ekonomik krizler, çocuklarına ve
eşine

destek

olması

gibi

nedenlerle

gerekli

sermayeyi

biriktiremediğinden amacını tekrar tekrar ertelemek zorunda kalsa da
girişimcilik ruhunu hiç kaybetmemiştir.
Aslında yorulduğuma değmiyor. Eşim de o yüzden uğraşma falan
diyor. Ama ben para kazanmayı seviyorum. Çocuklarımdan, eşimden,
ailemden para almak istemiyorum… Kendi paramı harcamak daha

36 | Prof. Dr. Kasım KARAMAN, Prof. Dr. İlkay ŞAHİN

kolay oluyor. Eşime veriyorum tabi ki. Eşim de ilk başlarda benden
para almaya utanıyordu. Aslında eşimin işi de güzel, durumu iyi,
inşaatlarda taşeronluk yapıyor. Üç tane çocuğum var. Bazen onlara
harçlık veriyorum. Bir oğlumu evlendirdim. Bir tane oğlum askerden
yeni geldi. Bir kızım da altıncı sınıfa gidiyor. Bazen de kendim parasız
duruyorum. Çevremde paraya ihtiyacı olan insanlar oluyor. Onlara
para veriyorum. Aslında amacım evde boş boş oturmamak. Kafamı
dağıtmak istiyorum. Hem para kazanıyorum hem kafamı dağıtıyorum.
Müsait oldukça köye gidip bağ bahçeye bakıyorum, köyde de
çalışıyorum. Bekârken de dantel örerdim. Bu zamana kadar hiç para
biriktirmedim. Kazandığımı harcıyorum… Keşke bu zamana kadar
kazandığım paraları harcamayıp biriktirseydim. Dükkân açardım.
Eşimin parası da var. Arkadaşımın parası da var. Dükkân açalım
diyorum. Ama eşim bu parayı çok zor kazandığını ve kaybedersek
dükkân batarsa çok kötü olacağını söylüyor. Keşke kendi paramı
biriktirseydim. Batsam da kendi paramı kaybetmiş olurdum.
Ailesel ve çevresel etkenlerin tesiriyle bir işletme açma fikrine ulaşan
kadınlar, işletmeyi nasıl kuracaklarına ve bir işletmenin nasıl
işletileceğine dair en ufak bir fikirlerinin olmadığını da belirtmişlerdir.
Bilgi edinmenin modern ve rasyonel araçlarına ulaşma imkânları
sınırlı olan bu kadınların konuya dair bilgilenmelerini sağlayan ise
akrabaları, tanıdıkları ve kadınlar arası etkileşim ağlarıdır. Kadınlar,
işletme

açarken

yaşadıklarını

birbirleriyle

paylaştıkları

gibi

etraflarındaki komşu ve tanıdıklarından da bürokratik süreçlere, hangi
toptancıyla çalışılacağı, hangi malzemenin nereden alınacağı gibi
konulara dair bilgi edinmişlerdir. Daha önce aynı işletmede çalışan ve
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kendi işletmesini açan Hülya Ş., kendisinden sonra işletme açan
Fatma A.’ya hem mutfak malzemelerinin alınabileceği tedarikçi
tavsiye etmiş, hem de KOSGEB desteği alması için gereken koşulları
tamamlamasına yardım etmiştir. Fatma A. bu yardımlaşma ağını şöyle
açıklamıştır:… beraber çalıştık….Elbette onun tecrübelerinden çok
yararlandım. Hala da yararlanıyorum. Tepsim falan eksik olunca
gidip ondan alıyorum. Erkek olsa bu kadar yararlanamazdım. Biz
Hülya Ş. ile on yıl …. birlikte çalıştık. Hülya Ş. gıda mühendisi olarak
çok iyi biriydi. Bizim haklarımızı korurdu, bizim için kavga bile
edebilirdi.
Bu bakımdan hane içindeki rollerini kamusal alana taşıyan ve hane içi
rollerini işletme olarak kurumsallaştıran kadınların ortak özelliği,
sözlü kültüre dayalı geleneksel bir toplumsallaşma biçimine sahip
olmalarıdır. Keza kadınlardan, Hülya Ş. ve İlayda B. dışındakiler,
yükseköğrenim görmemişlerdir. Özellikle de kurumsallaştırdıkları
işletmelerindeki faaliyet alanlarıyla ilgili herhangi bir eğitimden
geçmedikleri ve uzmanlaşmadıkları, ev hanımı olarak toplumsallaşma
süreçleri içinde öğrendikleri deneyim ve malumatı işletmeye
aktardıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun istisnası Şenay B.’dir.
Erciyes Üniversitesi kampüs alanı içinde kendi adına kayıtlı bir
işletmenin sahibi olan Şenay B., aşçılık ve ustalık belgesi almıştır. Öte
yandan bu belgeyi turizm sektöründe çalışan eşi işletmeyi açabilmek
için gerekli olacağını söylediği ve ilerde lazım olabileceğini
düşündüğü için almıştır. Bu bakımdan, aşçılık ve ustalık belgesini
almak için bir eğitimden geçse de işletmede pişirilen yemekler ve
yemek pişirme süreçleri rasyonel bir eğitim ve uzmanlaşmadan daha
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ziyade Şenay B.’nin hane içi deneyimlerinin ve aile içi enformel
ilişkilerin bir ürünüdür. Zira yemeklerin kalitesini belirleyen
kendisinin de dediği gibi Şenay B.’nin elinin lezzetidir. Sadece
yemeklerin seçimi ve pişirilmesi değil, işletmenin organizasyonu da
enformel bir düzene ve etkileşime uygun olarak gerçekleşmektedir.
İşletme bir aile işletmesi olup, Şenay B.’nin çocukları ve eşi hep
birlikte çalışmaktadır.
Kadınların bir kısmı işletmeyi açabilmek için gereken maddi
ihtiyaçlarını karşılamakta kullanacakları KOSGEB desteği için
girişimcilik belgesi almıştır. Fatma A., Hülya Ş. ve Nuran U.
girişimcilik

belgesi,

ardından

da

KOSGEB

desteği

alan

girişimcilerdendir. Hülya Ş. KOSGEB desteğiyle işletmeyi nasıl
kurduklarını şöyle açıklamıştır: Kardeşimle girişimciliğe başvurduk.
Sertifika aldık. KOSGEB aldık. KOSGEB desteğiyle işletmeyi kurduk.
Hibe desteği veriyor. Kira için, kırtasiye için, alınan malzeme ve
kullanılan aletler için kalem kalem ayrı ayrı destek veriyor…
Çoğunluk olarak kadınlara veriyor… ama KOSGEB’de kadın erkek
ayrımı yok. Mesela on girişimciden dokuzunu kadın tercih ediyor,
birini erkek tercih ediyor. Özellikle son yıllarda kadınlara ağırlık
veriyor. Dönem dönem destek çıkarıyor. Mesela, son çıkardığı destek
kadın girişimciler içindi. Ama ondan önceki girişimciler desteğiydi.
Limit var. Mesela üst limit yüz bin TL diyor, ama bunun %60’ını
veriyor. Hepsini vermiyor. Biz proje hazırlıyoruz. Hedeflerimizi
gösteriyoruz. Arkadaşıma, Fatma A.’ya işi bildiğim için yardımcı
oluyorum.
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Her ne kadar faaliyet alanlarına dair kurumsal ve rasyonel bir
eğitimden geçmemiş ve uzmanlaşmamış olsalar da kadınların büyük
bölümünün yemek ya da hamur işi sektöründeki farklı iş kollarında
belli bir süreliğine evden ya da doğrudan işyerinde çalıştıkları ve
profesyonel üretim süreçlerini ve işletmeciliği, tabir yerindeyse,
mutfağında öğrendikleri görülmektedir. Kimi kadınlar sipariş üzerine
evlerinde mantı, yaprak ve kete hazırlayıp çevrelerindeki kadınlara ya
da işletmelere pazarlamak, bir kısmı da hamur işi işletmelerinde işçi
olarak çalışmak suretiyle girişimciliğe adım atmıştır. Bu kadınlar için
hamur işi işletmelerinde çalışmak ya da evlerinde sipariş üzerine
yemek hazırlamak hane içi ev hanımı rollerini kolaylıkla dışarı
aktarma, bildikleri ve hayatları boyu enformel olarak yaptıkları işleri
kamusal alanda formel olarak yapma, ücretsiz emeklerini ücretli ve
kayıtlı hale getirme imkanını vermiştir.
Fatma A. Kayseri’deki ünlü bir hamur işi işletmesinde uzun yıllar
çalıştıktan sonra KOSGEB desteğiyle kendi işletmesini açmıştır.
Hülya Ş. de aynı işletmede gıda kontrolörü olarak çalıştıktan sonra
erkek kardeşiyle birlikte kendi işletmesini kurmuştur. Şenay B. ise üç
yıla yakın gözleme yaptığı bir akrabasının üniversite içindeki
kantininin ihalesini başkaları alınca kendi ifadesiyle “Ben kimseden
emir alamam dedim işten çıktım” diyerek eşi ve çocuklarıyla birlikte
işleteceği üniversite içindeki bir kantinin işletmeciliğini yapmaya
başlamıştır.
Kendi işletmelerini kuran bu kadınların önemli bir ortak özellikleri de
akraba ve komşulardan oluşan güçlü bir etkileşim ağına sahip
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olmalarıdır. Bu etkileşim ağı maddi destek ve yardımlaşmayı
sağlaması, girişimciliği teşvik eden bilgi aktarımına olanak tanıması
bakımından önem arz etmektedir. Kadınlar arasındaki geleneksel
etkileşim örüntüleri kırsal alanlardaki emeğin ödünç paylaşımı
anlamına gelen imece usulü dayanışma ve yardımlaşma ağlarının
rasyonel formlarını şekillendirmiştir. İmece usulü çalışma, kadınlara
mantı, yaprak ve kete gibi uzun zamanı ve yoğun emeği gerektiren
yemek işlerini yardımlaşarak kısa sürede yapma olanağı tanımıştır.
Altında imece usulü yardımlaşmanın yattığı bu kadın dayanışma ve
etkileşim ağı, kadın girişimciliğinin örgütlenmesi ve sürekliliğinde
belirgin bir etkiye sahiptir.
Örneğin, hem bakıcılık yapan hem de sipariş üzerine evde mantı sıkıp
yaprak saran Olcay Hanım işe başlamasını sağlayan bilgilere, hem
ürünler için pazara hem de üretim sürecine komşularından oluşan ağ
aracılılığıyla ulaşmıştır. Evde yemek yaparak pazarlayabileceğini
komşularından öğrenmiş, komşularından birisiyle ortaklaşa olarak
yaptıkları mantı ve yaprağı yine komşularının ve arkadaşlarının
tavsiyesiyle genişlettiği etkileşim ağında pazarlamıştır. Bu etkileşim
ve dayanışma ağı kadınlara işletmelerini kurarken maddi destek olarak
da dönmüştür. Birçok kadın, akraba ve komşularından maddi destek
sağlamıştır. Söz konusu maddi destek para ya da altın olduğu gibi
işletmenin kuruluş aşamasında fiziki donanıma katkı sağlamak ya da
işletmede yemek yemek veya hamur işi siparişi vermek şeklinde de
olabilmektedir.

Bununla

birlikte,

kadınların

büyük

bölümü

işletmelerini açarken ev gezmeleri, günler, çeyiz gibi kendi kısıtlı
birikimleri, akrabalarından aldıkları borç ya da destek veya KOSGEB
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desteğiyle sınırlı bir sermayeyi kullanabilmişlerdir. Mesela Şenay B.,
kendi işletmesini açarken bir bileziğini bozdurarak kullanmıştır.
Banka kredisi kullanana rastlanmamış, hatta büyük çoğunluğu kredi
kullanmayı

uygun

bulmadığını

ve

riskli

gördüğünü

ısrarla

vurgulanmıştır.
Sınırlı ve kısıtlı imkânlar, kadınların evlerinde yemek yapmakta ve
pişirmekte kullandıkları mutfak eşyalarını işletmelerine götürmelerine
ve işletmeyi ilk kurduklarında bu teçhizatı kullanmalarına, tabir
yerindeyse, kendi hane içi rolleriyle birlikte mutfağı ve fiziksel
olanaklarını da dışarı taşımlarına sebep olmuştur. Gülten A., işletmeyi
ilk açtıklarında mutfak eşyalarının çoğunu evlerinden getirdiklerini
söylemiştir. Biz ilk açtığımızda malzememiz hiç yoktu. Evdeki
fırınımızı getirdik, evdeki bulaşık makinasını. Evi otel olarak
kullandık. …Her şeyi evden getirdik. Evet, öylelikle başladık. Evden
dükkânda kullanacağımız şeylerin hepsini getirdik. İlk etapta hani
riske girmeyelim ne olur ne olmaz diye şey yaptık ondan sonra
şükürler olsun. Kredi yok, almadık, KOSGEB eşim istemedi, o zaman
öylelikle başladık.
İşletmenin idaresini kocasıyla birlikte yürüten Gülten A.’nın eşi
Hulusi A., başlangıçta işletmenin kurulması için gerekli olan
sermayeyi bulmakta zorlandıklarını, ancak riskler dolayısıyla kredi
kullanmak istemediklerini şöyle ifade etmiştir: Ben istemiyorum.
Hiçbir bankayla ilişki de istemiyorum. Şimdi biz zor günlerden geçtik,
gerçekten zor günlerden geçtik. İlk dükkânı açtığımızda günlük
kiramız çıktığı zaman “çok şükür bugünkü kiramız çıktı” diyorduk.
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Kimi zaman biraz daha şey oldu, hem günlük kiramız hem de malzeme
masrafımız çıktı. Dört yıl önce. Hiçbir işletme ilk açıldığında, “Gülten
A. işletme açacak biz de sıraya girip de yemek yiyeceğiz” diye kimse
sırada beklemiyor. En güzel reklam gelen müşterinin yapmış olduğu
reklamdır. Sen kendini ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış, insanları
etkileyemezsin ama sana gelen bir müşterinin seni anlatması diğer bir
insanda hemen bir soru işareti yaratıyor.
Şenay B.’nin şu gelen ifadesinden de anlaşılacağı üzere, kadınlar
işletmelerini

kurarken

sadece

eşyaları

getirmekle

kalmamış,

işletmelerini de evleri gibi görmüşlerdir: Alışverişi insanın kendi
yapması gerekiyor. Ben kendi evime hangi eti alıyorsam buraya da
aynı eti alırım. Hiç başka et sokmam. Tanıdık kişilerden et alırım. Ben
etimi değiştirdiğim zaman hemen müşterilerim bunu anlıyorlar. Evde
pişiriyor gibi burada yemek pişiriyorum.
Böylelikle kadınlar anne, bacı, abla, kardeş ve hanım gibi hane içi
geleneksel statü ve rolleriyle birlikte bu rolleri icra ettikleri fiziksel
ortamı, eşyaları ve geleneksel etkileşim örüntülerini de yeni iş yerine
taşıyarak ev ve iş yeri arasında bir sürekliliği kurmaktadırlar. Bu
durumun önemli bir göstergesi de kadın işletmelerinde genellikle
aileden ya da akrabadan erkeklerin tıpkı hane içinde olduğu üzere
işletmenin ihtiyaçlarının temini, resmi iş ve işlemler, alışveriş ve
işletmenin

gelir

giderlerinin

hesaplanması

gibi

işleri

yerine

getirmeleridir. Şenay B. işletmenin mutfağında kızlarıyla birlikte
çalışırken, eşi, oğlu ve damadı işletmenin gelir gider, alışveriş ve
idaresi işlerine bakmaktadır. Benzer bir biçimde Nuran U.’nun ve
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Gülten A.’nın işletmelerinde de benzer bir geleneksel iş bölümü
mevcuttur. Fatma A.’nın oğlu, Hülya Ş.’nin erkek kardeşi, İlayda
B.’nin ise babasının güvendiği bir erkek çalışanı idari ve mali işleri
yerine getirmektedir. Bu bakımdan kadınlar sadece kendi hane içi
rollerini değil, erkeklerin rollerini de dışarı aktarmakta, dönüştürmekte
ve kadın emeğinin ve girişimciliğinin uyumlu bir parçası olarak
kurumsallaştırmaktadır.
B. Ev Hanımı, Eş ve Anne Olmaktan Girişimciliğe
Kadınların hane içi rollerini birer işletme olarak kurumsallaştırmaları
sürecinde en belirleyici etken akrabaları, komşuları ve arkadaşlarıyla
kurdukları sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ağlarıdır.
Yukarıda söylendiği üzere, Kayseri’de ev hanımlarının, mantı, yaprak
sarması, çorbalık köfte, içli köfte, börek, yağlama gibi uzun bir
zamanı, emeği, hamaratlığı ve hüneri gerektiren geleneksel ev
yemeklerini hazırlamak için komşu ve akraba kadınlardan kurulu
dayanışma

ve

etkileşim

ağları

bulunmaktadır.

Kadınların

söylediklerinden anlaşılan o ki kendi işletmelerini kurarken bu kadın
ağını kamusal alana taşımış ve enformel yapısını ve geleneksel
etkileşim biçimini bozmadan kurumsallaştırmışlardır.
İşletmelerinde çalıştırdıkları kadınların büyük çoğunluğu komşuları,
akrabaları ya da bahsedilen kadın etkileşim ağları vasıtasıyla
buldukları kadınlardır. Bu yönüyle kadınlar hane içi rollerini dışarı,
kamusal alana aktardıklarında girişimci haline gelmeden önce bir
parçası oldukları geleneksel feminen etkileşim ve dayanışma ağlarının
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her bir halkasını da harekete geçirmekte ve yeni istihdam olanağı
yaratmaktadır. İster eğitim görmek ve uzmanlaşmak, isterse de hane
içi deneyimlerini kamusal alana taşımak suretiyle olsun kadınlar
kamusal yaşamda çalışmaya başladığında tek bir işe odaklanmaları
sebebiyle boşalan ve gereksinim duyulan, temizlik, çocuk bakımı,
yemek hazırlığı ve ütü gibi işleri kadınlar yapmaktadır. Pek çok
çalışan kadın, girişimcilerin işlettiği işletmelerden sadece yemek
yiyerek hizmet almamakta, hazırlattıkları mantı, içli köfte, kete, börek
gibi

gıdaları

dondurucularında

muhafaza

etmek

üzere

satın

almaktadırlar. Bu gıdaları ise kadın işletmeleri çoğunlukla ev
hanımlığı dönemlerinden beri tanıdıkları akraba ve arkadaş ağlarından
para kazanmak isteyen kadınlardan temin etmektedirler. Bu bakımdan
hamur ve yemek sektöründe hizmet veren kadınlar sadece dışarıda
yemek yenilen yerler değil, hizmet alım ve sunumunun da aracılarıdır.
İşletme sahibi kadınlar, işletmelerini açmadan önce bir parçası
oldukları geleneksel ve feminen dayanışma ve etkileşim ağlarından
hem maddi destek sağlamak, hem de emek gücü devşirmek üzere
destek görmüşlerdir. Fatma A., işletmeyi açarken kendi birikimine
kızlarının ve akrabalarının verdiği katkıyı eklemiştir. Ayrıca, mantı ve
yaprağı işletmede çalışmayan tanıdık ev hanımlarına sipariş usulüyle
yaptırmaktadır. İşletmesinin bulunduğu Ahmet Yesevi Mahallesi’nde
oturan akrabaları işletmeyle ilgili işlerde maddi ve manevi destek
sağlamaktadır. Kendi ifadesiyle söylemek gerekirse; bu çevrede
Bünyanlıyım dediğim zaman gelen müşteriler oldu. Erkek kardeşim
bana kendi işimi kurmam için çok destek oldu. Köylülerimiz ihtiyacı
olmadığı halde bana destek olmak için benden alışveriş yaptılar.
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Nuran

U.

ise

kadın işletmelerinin güçlenmesinde

kadınların

birbirlerini destekleme hissiyatlarının, kadın tarafından pişirilmiş
yemekleri ev yemeği olarak görmelerinin de etkili olduğunu
belirtmiştir. Akraba, arkadaş ve hemşehri dayanışma ağlarının
işletmenin

kurumsallaşma

sürecine

olan

katkısını

ise

şöyle

açıklamıştır:
Öğretmenler bayan olduğum için beni keşfedip sonra bana
yönlendirdiler hatta bir ara öğrenciler dedi ki “Dilek Hoca’nın Nuran
Hoca’nın hissesi falan mı var o kadar çok anlatıyorlar ki sizden.”
Onlar benim kadın olduğum için desteklemek için yani yine kadın
kadına desteklemek hocam. Erkekler rekabet ediyor kadınlar
destekliyor. Destekleyen kesim yani emekçi kadın kesim. Çalışan
kadınlar destek oluyor, çalışmayan kadınlar komşular gelip günüm
var cenazem deyip yemek alanlar çok oldu. Hiç daha gelip de burada
benim mekânıma bir tane oturup çay içmeyenler de oldu...
Komşularım çok samimi arkadaşlarımdan oldu. Ama hiç ummadığım
kişilerden destek de gördüm. Hani mesela evinde bir hafta on gün
yemeğini yemedi sadece işte bizim burada kazanımız kaynasın bir
sirkülasyon başlasın diye öyle yapanlar da oldu, insanın psikolojisi
bilemiyorum anlayamıyorum. Daha iyi bence destek olunmalı hocam
yani karşıda biri bir amaç için uğraşıyorsa özellikle de bayansa bence
olunmalı. Ben şimdi şahsen benim hemen yan tarafıma bir pastaneci
açıldı, ben oraya gidip bir hafta on gün o kadar çok destekledim o
kadar, yani gittim aldım bütün arkadaşlarıma dedim ki bakın çok
güzel. İşte sonra garip bir şekilde beyefendi bana böyle sinsi bir
program içine girdi, herhalde onlarınki biraz siyaset olarak

46 | Prof. Dr. Kasım KARAMAN, Prof. Dr. İlkay ŞAHİN

düşünüyorum ben yani. Adam sevmiyor daha iki seneden beri gelip
bizden bir tane çorba içmedi.
İşletmesinin kuruluşundan itibaren kadın dayanışma ve etkileşim
ağlarından her türlü maddi ve manevi desteği gören Nuran U., aynı
sektörde yer alan ve kadınların çalıştığı yan işletmenin dayanışma ve
etkileşim yerine daha rekabetçi bir tavır içine girmesini işletme
sahibinin erkek olmasıyla izah etmektedir. Ev yemeği pişiren ve
hamur işi yapan kadın işletmelerinin ev hanımlığından kalma bir
tavırla kapitalist bir rekabet anlayışına sahip olamadıklarını, bundan
daha ziyade paylaşımcı ve destekleyici olduklarını belirtmektedir. Ona
göre erkekler böylesi bir dayanışma ve etkileşim ağı yerine rekabetçi
ve mücadeleci bir ticaret anlayışıyla sosyalleştikleri için ve ev usulü
yemek hazırlamak yerine emek ve zaman tasarrufu yapıp kârı
maksimize etmek üzere hamur işi ve yemekleri hazır gıda tarzında
üretmeye koyulmaktadır. Bu nedenle de ev usulü pişirilmiş yemek ve
gıda

beklentisi

içinde

olan

müşteriler

için

tercih

nedeni

olamamaktadır.
Kadın

işletmeleri

sadece

hemcins

ve

akrabalarından

değil,

hemşerilerinden de önemli destek görmektedir. Hemşehrileri, aynı köy
ya da kasabadan veya aynı çevreden bir kadının ayakları üzerinde
durmasından duydukları memnuniyeti, herhangi bir zorbalık, baskı ya
da taciz karşısında yalnız olmadıklarını göstermek üzere girişimci
kadınlara destek vermektedir.
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Nuran U. hemşehri ağlarının sağladığı desteği şöyle belirtmiştir:
Mesela, yanda ilkokul var müdür beyi Avşar’mış, bizde de …var, kaç
kişiyi gönderdi. …gelince mahcup etmiyorsun ya insanları hani alsa
getirse ben burada bir dırıl dırıl çorba koysam önüne suratımı assam
bütün çalışanlarıma da söylüyorum çorbayı götürüp şöyle koymak var
bir de saygıyla hürmetle koymak var ona çok dikkat edin diyorum.
Nuran U. işletmenin kuruluş sürecinde destek konusunda çekimser
kalan yakın çevrelerinin süreç içinde daha yoğun destek vermeye
başladığını şöyle belirtmiştir: Önceleri … hani dedim ya ne alaka
falan, sonra baktılar ki bu kadın üç yılı devirdi becerdi, ne yapıyor
acaba, şimdi geliyor. Kuzenlerim var, mesela öğretmen işte onlar
geliyor burada mantı yiyor yağlama yiyor.
Nuran U., Avşar akraba ve tanıdıklarının desteğini görürken, Pınarbaşı
Çerkesi olan ve işletmesinde de ağırlıklı olarak Çerkes ve Kafkas
mutfağından ürünleri hazırlayıp pazarlayan Gülten A. da Çerkes
akrabalarının, dostlarının ve derneklerinin desteğini gördüğünü
belirtmiştir. İlk işletmesini KAFDER içinde açan ve ardından işi
büyüterek halihazırdaki işletmesine geçen Gülten A., Çerkeslerden
bireysel ve kurumsal düzeyde destek gördüğünü şöyle belirtmiştir:
Ben öbür taraftayken (dernek binasın içinde faaliyet gösterdiği
dönemi kastediyor) inan o dernek yönetimi abla ellerine sağlık
demeden Allah’ın kulu çıkmazdı. Ben arabayı aldığımda Hayrettin
dernek başkanı öyle derdi abla en çok hak eden sen oldun diye. Çok
seviyorlar ben de onları çok seviyorum bir kardeşim, ben bu zamana
geldiysem dernek yönetimi, Allah razı olsun, her yerde ablanın yemeği
ablanın hamur işi söylediği bu oldu, yani onların sayesinde büyüdüm.

48 | Prof. Dr. Kasım KARAMAN, Prof. Dr. İlkay ŞAHİN

Yani ben burayı açtığımda inan o Mutlu, o dönemki KAFDER dernek
başkanı, sabah geldiler akşama kadar burada oturdular geleni gideni
buyur edip, yani hiç haklarını ödeyemem. Çok desteklediler ablam
diye Allah razı olsun hepsinden. Destekte olmaları lazım, yani bir
kadın kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor önemli bir şey. Yani
onlar her yaptığımı abla ellerine sağlık güzel oldu demeleri beni
bayağı bir teşvik etti. Ama onlar eleştirse, şöyle oldu böyle oldu dese,
belki ben de o kadar şey yapmazdım herhalde, ama onlar çok destek
çıktılar.
Gülten A., Kayseri şehir merkezindeki Çerkes tanıdıklarının sipariş
vererek destek olduklarını belirtmiştir. Sadece Kayseri şehir
merkezinde değil, Pınarbaşı’nda da gelen talepler gereğince hizmet
verdiklerini belirtmiştir. Hazırlayıp gönderdikleri ürünlerin adedini
belirtirken gördükleri desteğin ne denli büyük olduğunu da
belirtmiştir. Bu desteği zorunlu kılan etkenin ise ev dışındaki ya da
evdeki kalabalık Çerkes etkinlikleri için geleneksel yiyeceklere
duyulan ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Mutlu’nun hanımının dedesi
ölmüştü. Biz Kaynar’a (Pınarbaşı’nın bir köyü) iki bin tane lokum (bir
çeşit pişi) gönderdik. Aynı günde yaptık saat dörtte başladık, öğlene
yetiştirdik iki bin lokumu. Onu da paket yaptık dolmuşla gönderdik.
Tam öğlen ezanına yetiştirip gönderdik ama sabah dörtte başladık.
Bir de Pınarbaşı’nda Deniz Yağan vardı. Belediye başkanı adayı olan.
Ona da aynı yapmıştık, yürüyüş yapıyorlardı konvoy halinde o zaman
dağıtıma geçiyor ona da bin paket yapmıştık bin pakete iki bin tane
konuyor zaten. Paketi yedi lira. Düğünlere de yapıyoruz, şimdi bu
akşam yapıyoruz …evleniyor, bu akşam nişanı var, nişanına şelame
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işte bizim o lokum dediğimiz şelameden istedi, üç yüz şelame üç yüz de
halvane dediğimizden yaptık. Şimdi halvaneyi götürüyorlar akşam da
oraya gidip pişireceğiz lokumu. Flamingo’da (düğün salonu)
pişireceğiz sıcak düğün salonunda servis yapacaklar. Yanımda dört
kişi götüreceğim benimle birlikte beş kişi gideceğiz. Üç yüz halvane
yaptık şimdi paket götürmeye geldi.
Olcay Hanım ise tanıdıkları ya da onların etrafındakiler için sipariş
usulü mantı yapmaya komşuları vasıtasıyla karar vermiş, yine
komşularıyla ortaklaşa yaparak pazarlamaya başlamışlardır. Kendi
ifadesiyle, bir komşum “dışarıya mantı yapıyor musunuz” diye sordu.
Bu zamana kadar hiç dışarıya yapmadığımı ama isterse kendisine
yapabileceğimi söyledim. Zaten kendi evim için mantı yapıyorum…
Biz iki komşuyuz. İki kişi beraber yapıyoruz. …Mesela ben şimdi
burada çocuk bakıyorum. Ben çocuk bakarken o hamuru hazırlıyor.
Ben içini hazırlıyorum. Akşam beraber mantıyı yoğuruyoruz.
Olcay Hanım akraba ve komşulardan oluşan ağların kendilerine,
kendilerinin de akraba ve komşularına maddi ve manevi destek
sağladığını şöyle belirtmiştir: On altı senedir eşim bana hiç harçlık
vermedi. Markete gittiğimizde ne istersem alıyorum ama eşimden
harçlık da almıyorum. Para kazandığım zamanlarda o parayla
yemeğe gitmek istiyorum. Ama eşim “ne gerek var” diyor. Ben para
kazanıyorum

ama

o

kazandığımı

da

harcamak

istiyorum.

…Çevremdeki insanlar da hep fakir. Onlara yardım amaçlı bazen
para gönderiyorum. Mesela bir kaç gün sonra bir akrabamıza 200 TL
göndereceğim. Bu yardımı eşimden gizli yapacağım. Çünkü eşim bu
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yardımı yapmama karşı çıkar. O akrabamızın da çalışıp kendi
parasını kendisinin kazanması gerektiğini söyler. Ama o akrabam
çalışamaz. Çünkü ileri düzeyde engelli çocuğu var. Ona bakıyor.
Kadınlar kendi arasında dayanışma yapıyorlar. Ben arkadaşıma elden
200 TL veririm. Arkadaşım da kendi banka hesabından o yardım
yapacağımız akrabama 200 TL aktarır. Yeğenlerim de okuyor. Onlara
yardım yapınca mutlu oluyorum. Param var, güçlüyüm.
Nuran U. ise kadın işletmelerinin dayanışma ve etkileşim ağlarında
yer alan kadınlara iş olanağı ve istihdam imkânı yaratan etkilerini
şöyle belirtmiştir: Sümeyye’yi (işletmede çalışan kadınlardan biri) ben
zorla aldım mesela kayınvalidesinden.

…Kayınvalidesi benim

komşum. Ben buraya aldıklarıma da çok dikkat ediyorum hocam
herkesi almıyorum böyle negatif elektriği olan şey olan insanla
gerçekten çalışamıyorum. Pırlanta gibi, kayınvalidesine dedim ki,
“nolursun Sümeyye’yi bana ver. Çocuk yani hala çocuk da işte erken
evlendi. “Nuran U. dedi kocası kimseye güvenmez” “ ya dedim bana
da mı güvenmez”. Yok dedi şey yapalım eşi de demiş ki “Nuran abla
olduktan sonra tamam çalışsın”. Sümeyye’yi iki saat diye kaçırdım.
Sümeyye üç yıllık elemanım benim şimdi. Hiç de kaçarı yok yani çok
seviyorum. Hocam bizim en uzun çalışan Sümeyye yedi saat çalışır.
Diğerlerinin hepsi part-time toplamda beş kişi çalıştırıyoruz. Yani
başka kadınlara da ben destek oluyorum arkadaşımın biri mesela
çocuk okutuyor iki tane üniversitede o yaprağımı sarıyor, diğeri
mantımı yapıyor.
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Fatma A. ise kadın işletmelerinin kadınlar için istihdam ortamı yaratan
etkileşim ve dayanışmasından şöyle bahsetmiştir: kadınların hepsi
kazanıyorlar evet. Hemen şu karşı binada oturuyor mantıyı yapan
kadın. İki tane erkek çocuğu var. Eşi de vefat etmiş. Benim burada üç
tane poğaçam artsa hemen ona veririm, çocuklarının beslenmesine
koysun diye. …bizim işçilerimiz üç tane. Burada büyük bir sofra
kurarız. Herkes canı ne yemek isterse burada onu pişirir, yeriz. Kimi
patates kızartır kimi menemen yapar. Büyük bir çaydanlıkta çay
demleriz. Burada kahvaltıda yemek için evinden peynir getiren bile
oluyor.
Gülten A. da artan taleple birlikte işletmelerde kadın iş gücüne
ihtiyacın da arttığını hem kendi işletmesinin büyüdüğünü hem de
kadınlara istihdam olanağı yaratıldığını belirtmiştir. …En güzel
reklam gelen müşterinin yapmış olduğu reklamdır. Sen kendini ne
kadar anlatmaya çalışırsan çalış insanları etkileyemezsin ama sana
gelen bir müşterinin seni anlatması diğer bir insanda hemen bir soru
işareti yaratıyor. Dört yıl oldu evet. Biz ilk açtığımızda mesela sabah
erkenden gelirdik gece on iki bir şey yapıyorduk. Ben ilk açtığımda
yalnız yapacağım diye düşündüm ben kendim yalnız yukarıyı, aşağıyı
da eşim idare eder diye. On iki bire kadar velibah yapardım, ikinci
güne hazırlık yapardım yani epey öyleydi baktık olmuyor yanıma bir
kişi aldım, sonra bir kişi derken böylelikle çoğaldık. Şimdi yoğun
olduğu zaman normal hafta içi altı kişiyiz benimle beraber ama hafta
sonu on kişi on iki kişiye kadar çıkıyor. Ya hepsine birlikte iki kişi
bakıyor onlar ancak servisi halledebiliyor, kalan da zaten bulaşığa
bakanlar. Bir tek eşim var erkek diğerleri hep bayan. Kadınlar içinde
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bir iş alanı açılıyor. Evet, şimdi ben burayı açtığımda eşimin
amcasının kızıyla çalıştık ben iki sene. Onun hiç hakkını ödeyemem
gece ona kadar on bire kadar Ayla abla bizimle beraber çalıştı,
gerçekten yani onun hiç hakkını ödeyemem. Yani mahcup olacaklar
perişan olacaklar diye o bizden fazla kaygılandı. Allah eşin dostun
eksikliğini vermesin. Eş dost da en az bizim için bizler kadar endişe
duydular, kaygı duydular, emek sarf ettiler. Onlar taşıyor yani.
Derneğin yönetimini o kadar istemişti ki o zaman yönetimi Gülten
abla ellerine sağlık demeden bir kişi çıkmadı, böyle şey yaparlardı
Allah razı olsun.
Anlaşılacağı üzere her ne kadar söz konusu kadın etkileşim ağı
kamusal alanda kurumsallaşsa da erkek işletmelerinden farklı olarak
enformel yapısını muhafaza ettiğinden, kadın işletmelerinde güvene
dayalı bir etkileşim ortamının oluşmasına, kadınların tıpkı kendi
evlerinde mutfaklarında iş yapıyormuşçasına çalışmalarına sebep
olmuştur. Keza işletmelerin büyük bölümünde sabit ve standart bir
mesai saati uygulaması bulunmamaktadır. Çalışanlar ihtiyaca göre,
mesai ücreti gibi herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin, işletmede
üretim ve servis işlerini yerine getirmektedir. İşletme sahibi kadınlar
da çalışan kadınlarla birlikte mutfakta filli olarak yemek hazırlamakta,
pişirmekte ya da hamur işi yapmaktadır. Şenay B.’nin yemekleri
kendisi pişirmediğinde müşterilerin durumu anladığını söylemesinden
anlaşılan o ki kadın girişimciler sadece çalışanlarıyla değil,
müşterileriyle de enformel ve samimi bir etkileşim biçimine sahiptir.
Şenay B.nin anlattığına göre, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kantin
işletirken, Hukuk Fakültesi’nin kantinine de pişirdikleri yemekleri
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göndermişler, ancak müşteriler yine de yemek için Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin kantinine gelmişlerdir. Şenay B. kadın işletmelerindeki
bu enformel etkileşim örüntülerini işaret ederken kimi zaman
öğrencilerin gelip kendisinden canlarının istediği bir yemeği
pişirmesini istediğini, kendisinin de ertesi gün o yemeği mutlaka
pişirdiğini belirtmiştir.
Neredeyse

bütün

kadın

girişimciler,

sabahları

kahvaltılarını

çalışanlarla birlikte yaptıklarını vurgulamışlardır. Her gün kahvaltıyı
birlikte

yapmakta,

kendi

aralarında

altın

ve

para

günleri

tertiplemektedirler. Kadın işletmeciler, çalışanlarına sanki komşu ya
da tanıdıklarına muamele edercesine, çocuklarını okuldan almaları ya
da özel işlerini halletmeleri için izin vermekte ve esnek bir çalışma
ortamı sağlamaktadırlar. Fatma A. bu durumu şöyle açıklamıştır:
İşçilerimle aram çok iyi. Hepsinin okulda çocukları var. Çocuklarınızı
okullarına bırakın diyorum. Sabah saat 09.00-10.00 gibi çocuklarını
okula bırakıp işe öyle geliyorlar. Çocuklarınızın öğle molalarında,
çocuklarınıza bakın gelin diyorum. Saat 15.00’de çocuklarınızı
okuldan alın gelin diyorum. Ben kimseye şart koşmuyorum. Çünkü ben
de çocuk büyüttüm. …Ben serbest davranıyorum. Onlar da işlerini
yapıyorlar. Vazifelerini biliyorlar. …bu civarda oturuyorlar. Akşam
18.00’de işim var diyorum. Geliyorlar, yardımcı oluyorlar… Onlar
mesai ücreti almıyorlar zaten. Esnek çalışıyoruz.
Anlaşılacağı üzere kadınlar komşuları, akrabaları ve tanıdıklarıyla
kurdukları etkileşim ve dayanışma ağlarını işletmelerini kurarken ve
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işletirken bir sosyal sermaye olarak değerlendirmektedirler. Bu ağlar,
kadın işletmelerinin enformel ve geleneksel etkileşime dayalı
örüntüler ve iş birliği üzerinde yükselmemesine neden olmaktadır.
Kadın işletmelerine devamlılık kazandıran da kadın girişimcilerin
işletmelerini açmadan önce sahip oldukları sonra da işletmeyi açtıktan
sonra devam ettirdikleri enformel etkileşim ve dayanışma ağlarıdır.
C. Patron Değil, Bacı, Abla, Hanım…
Birer ev hanımı olarak geleneğin atıf çerçevesine göre yaşamlarını
sürdüren kadınlar, girişimci olma statülerini ve birer girişimci olarak
kendi işletmelerindeki faaliyetlerini de geleneksel değerlere göre
tanzim etmektedir. Bacı, abla, hanım gibi statü ifadelerinin enformel
bir akrabalık ağını tesis eden çerçevesi, kadınlara kamusal alanda
esnek ve rahat hareket etme imkanını tanımaktadır. Gelenek evde
olduğu

gibi

işletmede

de

kadınların

statü

ve

rollerini

meşrulaştırmakta, geleneğin meşrulaştıran atıf çerçevesinden hareketle
ev

hanımı,

eş

olarak

evdeki

rolleri

onaylanan

kadınların,

işletmelerdeki girişimcilik statü ve rolleri de yine gelenek tarafından
onaylanmaktadır.
İşletmelere isim olarak da verilen bacı, ana, abla ve hanım gibi
geleneksel tanımlar, ev içindekinden farklı olarak de facto bir
akrabalığı tesis etmekten daha ziyade, sembolik bir içeriğe
kavuşmakta ve işletme çalışanları, müşteriler ve toptancılarla kurgusal
bir akrabalığı tesis ederek kadınlara hareket özgürlüğü tanımaktadır.
Böylelikle, ev hanımıyken işletmeci haline gelen kadınların statü ve
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rollerindeki dönüşüm, etraflarınca yadırganmadan kabul edilmekte ve
onaylanmaktadır. Şenay B., işyerine Şenay Ablanın Mutfağı adını
verse de oğlu bu ismi işletmeyi genişletme, müşteri kitlesini
yükseltme ve markalaştırma çabasıyla, Şenay Hanımın Mutfağı olarak
değiştirmiştir. Şenay B.’nin oğlu, işyerinin isminin abladan hanıma
uzanan, her iki şekilde de geleneksel referanslara dayalı yolculuğunu
şöyle izah etmiştir:
Önceden ben lisedeyken annemler daha esnaf tarzı çalışıyorlardı. İsim
yoktu. Sadece annemi biliyorlardı. “Güzel Sanatlar Kantini” diye
adlandırıyorlardı. Sonra ben liseden mezun olup geldiğimde babam
‘oğlum boş kaldıkça buraya gel, işin başında dur’. dedikçe ben buraya
gelmeye başladım. Böylece, dışarıdan bakan bir gözle işletmenin ufak
tefek eksiklerinin olduğunu gördüm. İsmimiz yoktu. Artık vergi
levhasında “Şenay Boyraz” yerine “Şenay’ın Mutfağı” yazması
gerektiğini düşündüm. Marka olmamız gerektiğini düşündüm. Bence
Şenay Hanım’ın bir çizgisi var. Daha elit ve seçkin geliyor. Daha
temiz bir yermiş gibi geliyor. Sonra sonra nasıl daha iyi hizmet
verebiliriz diye düşündük. Annem sağ olsun çok cefakâr bir kadındır.
Annem sağ olsun bizi okuttu. Aydın bir kadın. Annem çok anaçtır.
Çocuklarının hepsi yanında çalışıyor. Gece gündüz demeden çalıştı.
Biz sadece annemin arkasında durduk.
Tarım ve sanayi toplumuna doğan ve bir üretim kuşağı olan
annelerinin aksine tüketim kültürü içine doğan ve bu kültürle
sosyalleşen, dijital dünyanın küyerel etkileşim ağları içinde tüketimin
basitçe ihtiyaç karşılama olmadığını, her tüketicinin kolaylıkla bir
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girişimci

haline

gelebileceğini

öğrenen

gençler

annelerinin

işletmelerinin pazarın yapısına eklemlenmesi için gerekli uyarlamaları
yapmış görünmektedirler. Keza tüketim ve popüler kültürle daha
yoğun etkileşime sahip genç üniversiteli öğrenci ve hocaların
müşterisi olduğu Şenay B.’nin işletmesinin döşemesi, ürünlerin üretim
ve sunum biçimi diğer işletmelerden biraz daha farklıdır. Şenay B.’nin
işletmesi geleneksel ev yemekleri yapan ve daha esnek bir
organizasyon ve hizmet biçimine sahip işletmelerle kurumsallaşmış ve
formel bir organizasyon şemasına sahip işletmeler arasında ara bir
form görüntüsündedir.
İlayda B.’nin işletmesi de popüler kültüre göre sosyalleşmiş eğitimli
genç kuşağa hitabeden niteliyle geleneksel ve popüler olanın ara bir
formu görünümündedir: Ben, annem ve bir arkadaşım birlikte dekore
ettik. Alice Harikalar Diyarı’nın konseptini buraya uyarladık. Ağaç,
porselenler, orman, çiçekler… Biz burayı ilerleyen zamanlarda kafeye
de dönüştürmeyi düşünüyoruz. İlginç yerler insanların ilgisini çekiyor.
İnsanlar buraya gelip oturdukları zaman onların ilgisini çekebilecek
bir yer.
Öyle görünüyor ki gelenek, kadınların, kadın çalışanlarıyla da
işletmeci olmadan önce komşu ve tanıdıklarıyla tesis ettiklerine
benzer bir ilişki biçimini kurmalarına, hiyerarşik değil, imece ağının
işlevsel dengi enformel etkileşim ağlarını sürdürmelerine, işçilerine
akrabaymışçasına davranmalarına ve kolektif hareket etmelerine sebep
olmaktadır. Velibah’ın sahibi Gülten A., işyerinde çalışan biri erkek
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on iki işçisiyle kardeş gibi olduğunu, onlarla birlikte çalışıp onlarla
birlikte işletmeyi sürdürdüklerini şöyle belirtmiştir:
Bizim burada hiç patron çalışan bir ilişkimiz yok. Bizde müşteri de
yok. Biz bacı kardeşiz hepimiz yani. Her şeyi beraber yaparız, sabah
geliriz kahvaltımızı beraber yaparız burada, kahvaltıdan sonra
kahvemizi içeriz ne yaparsak beraber. Ben çalışanlardan hariç kahve
dahi içtim mi boğazımdan geçmez. Onun için kahvemi dahi hep
beraber içeriz. Çalışanlarla burada tanıştım. Benim Hatice Hanım var
ustabaşım, o açtım açalı benimle çalışıyor. O kadar iyi bir insan çok
memnunum Özcan üç senedir diğerleri altı aydır bir senedir
çalışıyorlar, hepsiyle bir bacı kardeşiz yani.
Gülten A.’nın eşi sadece çalışanlarla değil müşterilerle olan
etkileşimin de süreç içinde enformel ve samimi bir görünüme
kavuştuğunu belirtmeden edememiştir: Müşteri profilimizin %20’si
Çerkes %80’i Çerkes olmayanlar. Müşteri profilimiz %80’i elek üstü,
elek üstü derken sadece ekonomiyi kastetmiyorum kültürel seviyede de
elek üstü. Bizim şimdiye kadar yaramaz ve kötü müşterimiz olmadı.
Hatta şunu söyleyeyim bizim müşterilerin bizle tanışıp da ailevi
görüşenler bile var. Zaten bizde sıkıntı bir kere gelmesi bir kere
geldikten sonra o bizim bir eşimiz bir dostumuz bir arkadaşımız bir
ahbabımız. O da zaten bir işletmeye gidiyor bir ticarethaneye gidiyor
bir abimin oraya bir ablamın oraya gidiyorum diye geliyor, biz hiçbir
geleni müşteri olarak görmüyoruz evdeki bir misafirimiz bir dostumuz
bir arkadaşımız bir ahbabımız olarak görüyoruz. Ben müşteri mesela
geldiği zaman masasına giderim bir hal hatır sorarım ona bile o
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kadar mutlu oluyorlar ki. Benim avukat epey müşterim var grup grup.
O gruplardan biri diyor ki “abi biz seni çok seviyoruz. Çok sevmenin
ötesinde bizim şehir göstermek için gelen misafirimizi sana
getiriyoruz” diyor. Hayırdır niye? “mahcubiyet yok” diyor. “Bizi
kapıya kadar arabaya kadar geçiriyorsun ya” diyor “bu bende başka
bir imaj oluşturuyor” diyor. “Benim misafirime benim değerimi sen
gösteriyorsun” diyor. “Ben kendimi değerli hissediyorum” diyor. Bir
de bizim Çerkes adetlerinde bunun atasözü de var seni kapının ağzına
kadar yolcu edemeyen kişiye bir daha misafir olma derler, bir daha
misafir olursan değerin daha da düşer derler. Biz kendimizi
yansıtıyoruz, bizim yaşam tarzımız bu.
Şenay B. da Gülten A. gibi müşterilerle olan samimi ilişkilerinden
bahsetmiş, tıpkı ev içinde aile bireylerinin isteklerine göre yemek
pişiren bir anne gibi işyerinde de müşterilerin isteklerine göre yemek
pişirdiğini şöyle belirtmiştir: Valla ben müşteri ne istediyse onu
çıkardım. Bana ‘’abla şunu yapar mısın?’’ dediler. Onu yaptım.
Çerkes mantısı bizde su böreği diye geçer. Çocuklar benden Çerkes
mantısı istediler. “o ne?” dedim. Tarif ettiler. “anaaa.. Bizim su
böreği bu” dedim. Yaptım. Yediler. “Yağ mantısı” dediler,
yaptım…Ben çocuklara (üniversite öğrencilerinden ve çalışanlarından
bahsediyor) göre hareket ediyorum. Bana “Şenay abla şunu yapar
mısın” diyorlar, onu pişiriyorum. Çocuklar annesine söyler ya, onun
gibi oluyor. İlk başladığımızda çok fazla çeşidimiz yoktu ki. Pilav,
yayla çorbası, sote, makarna. Evden getiriyorduk onları da.
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Kadın girişimciler, sadece kadınlarla ilişkilerinde değil erkeklerle
ilişkilerinde de bacı, anne, hanım gibi kutsal sayılan aile değerlerinin
şemsiyesi

altında

işletmelerini

meşrulaştırmaktadırlar.

Kadın

işletmeciler, kendi hane içi rolleriyle birlikte, erkeklerin rollerini de
dışarı aktarıp kadın emeğinin ve girişimciliğinin uyumlu bir parçası
olarak kurumsallaştırırken, erkeklerin de geleneksel değerlere uygun
rolleri üstlenmelerine sebep olmuştur. İşletmenin mali ve idari
yönetimini, alışveriş ve erkek işletmecilerle ilişkilerini kadın
girişimcilerin eşleri, kardeşleri ya da oğulları yerine getirilmektedir.
Şenay B. bu durumu şöyle ifade etmiştir: Bir ara eskiden toptancıyla
da iş yaptım. Onlarla iş yapmak zor bir iş. O ayrı bir iş. Toptancıyı bu
işten ayrı tutacaksın. Küfrediyorlar. Kaba konuşuyorlar.
Şenay B.’nin ilk açtığı kantinin bulunduğu Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde

hizmetli

olarak

çalışan

eşi,

erkeklerin

kadın

işletmelerinde eş ve baba olarak aileden sorumlu olma geleneksel
rollerini nasıl sürdürdüklerini şöyle açıklamaktadır: Eşim orada üç yıl
gözlemecilik yaptı. Ben 2005’te üniversitede işe başlayınca eşimi de
yanıma bizim fakülteye Güzel Sanatlar Fakültesi’ne aldım. Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin kantininin ihalesini biz aldık. Kantin ihalesini
biz alınca da eşim bizim kantine geldi. Kızım ilkokuldaydı. Oğlum
ortaokuldaydı. Kızım da yanımıza geldi. İlk başlarda ben yarım saate
bir onları kontrole gidiyorum, kantine yani yanlarına gidiyordum.
…Huzurlu olsun, her şey yolunda gitsin diye gidiyordum. Ortam iyi
olsun, aile ortamı gibi olsun istedim. Güven ortamı oluşsun istedim.
Güven olunca her şey olur.
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Şenay B.’nin eşinin işletmeyi genişleyen ailesi için bir faaliyet alanı
ve tıpkı kırsaldaki gibi tüm akrabaların ortaklaşa çalışarak kolektif bir
emekle üretmeleri ve ortaklaşa harcamaları alışkanlığına benzer bir
eğilimle, bir aile işletmesi haline getirdiğine dair aşağıdaki ifadesi de
geleneksel

cinsiyet

rollerinin

işletmeye

aynen

aktarıldığını

göstermektedir. On iki kardeş olan Şenay B. gibi kalabalık ve birlikte
yaşayan bir aileden gelen ve evlendikten sonra Kayseri’ye göçen
Şenay B.’nin eşi, işyerini bir aile işletmesi haline getirişini, kızları ve
eşinin olduğu işyerine yabancıyı sokmama düşüncesini şöyle izah
etmiştir: …eşim ve kızlarım yemekleri yapar. Damadım ve kayınım
burada

çalışıyor.

İçimize

yabancı

almıyoruz.

Yabancıya

güvenemiyorum. Ben yıllarca çalıştım ticaretle uğraştım insanları iyi
bilirim. Yalan söyleyen çok insan var. Ama kendi tanıdıklarımla
çalıştığım zaman, bir sorunları olduğu zaman bunu kolaylıkla
anlarım. Damadım da burada çalışıyor. Üç kızım, bir oğlum var.
Şenay B. ise işyerinin bir akraba ve aile işletmesine dönüşümünü
geleneksel alışkanlıklara bağlayarak şöyle açıklamıştır: Bana hep
“yoktan var ediyorsun” diyorlardı. Elim bereketlidir. Kalabalık bir
ailede büyüdüğüm için mecburen herkesi doyurmak zorundaydım. Biz
on bir kardeştik. Burada da biz bir aileyiz. Aramızda parçalanma,
bölünme, çekememezlik gibi bir durum olmaz.
Geleneksel etkileşim örüntüsü ve ağları içinde büyüseler ve geleneğe
göre davransalar da kadınların işletmeyi kurumsallaştırdıktan sonraki
yaşamlarının önemli ölçüde değiştiği ve modernleştiği de aşikârdır.
Eşi, Gülten A.’nın hayatının nasıl değiştiğini şöyle izah etmiştir: Şu
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araba Gülten A.’nın arabası. Kendi sürüyor. Önceleri ehliyeti yoktu
ama. Ehliyeti vardı, araba kullanmayı bilmiyordu. Yüzmeye gider,
günleri var günlerine gider. Kardeşleriyle akşam on günde on beş
günde bir poker partisi var ona gider. Artı benim köylülerimle yirmi
beş senedir bir oturma grubumuz var ona iştirak eder. Bizim
köylülerle oturmamız on beş günde bir.
Gülten A. ise işletmenin kurumsallaşmasıyla hayatında nelerin
değiştiğini şöyle açıklamıştır: Gidiyorum valla koştura koştura
yüzmeye gidiyorum. Evet, araba sürüyorum. Ben yüzmeyi seviyorum
dinlendiriyor beni ya bizim Ayla abla öyle derdi böyle koştura koştura
onları durağa bırakırdım oradan ben yüzmeye giderdim. Ne yüzmeye
giderim ne de yüzerim derdi ben o yorgun halimde derdin ne düştü
derdi. Okeyi çok seviyorum. …Abimin hanımı diyor ki o yorgunlukla
sen diyor bir de okey nasıl oynuyorsun diyor. Yani seviyorum ya o
kadar kafayı rahatlatıyor ki oynamak yani o an hiçbir şey
düşünmüyorsun. Biz oynarız bizim bir ekip var kardeşim halamın oğlu
işte öyle otururuz, saat gece bire bir-buçuğa kadar oynarız. Temizliğe
kadın geliyor, görevlimiz yapıyor, anahtarı var açıyor. Sabah
geliyorum akşam dokuzda gidiyoruz onda gidiyoruz bir ev işini
görevlinin hanımı geliyor o yapıyor öyle olunca. Vallahi iyi ki
açmışım burayı diyorum. Ne değişti bende, değişen daha çok
yoruluyorum, ama daha çok çevre edindim, en azından çocuklarım
için uğraşıyorum ben yani en azından çocukların eğitimi için. Ben
burayı açmasam da yine çalışmak zorundaydım. Ya yine aynı böyle
hamur işi olan bir yerde çalışırdım. Bildiğim iş olduğu için. Ya terzi
benim elimden gelen bir şey değil. Yani benim işim hamur işiydi. Ya
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yemek yapmayı ben çok severim oldum olası mutfak işini severim öyle
olunca bildiğim iş yine aynı ona devam ederdim. …mesela ehliyet
aldım benim küçük oğlan daha üç aylıktı. Ehliyeti aldığımdan bu
zamana kadar daha araba sürmedim. Ehliyeti koydum bir kenarda
durdu öyle yani şey yapardı eşim sür derdi aman şimdi onun
arabasıyla süreceğim kaza yapacağım başımın etini yiyecek derdim.
Kendi arabamı alınca geçen sene Allah kısmet etti aldım öyle olunca
şimdi istediğim yere sürüyorum.
İşletme sahibi kadınların büyük çoğunluğunun kendilerine ait kredi
kartlarının ve banka kartlarının olduğu anlaşılmaktadır. Tatile gitme,
sinema ve spora gitme gibi yeni alışkanlıklar edindikleri, ev işleri ve
temizlik için ücretli kadın çalıştırdıkları, evde yemeği nadiren
yaptıkları görülmektedir. Kendi önceki sosyal çevrelerini sürdürseler
de işletmenin açılmasıyla birlikte bu ağa sosyokültürel konumları
biraz daha farklı, müşteri değil birer misafir olarak görülen, yeni bir
sosyal çevreyi daha ekledikleri anlaşılmaktadır.
D. “Ben Mutfağa, Eşim/Erkek Kardeşim Hesaplara Bakıyor”
Kadın

işletmelerindeki

organizasyon

şeması

ve

iş

bölümü

incelendiğinde girişimci kadınların kasa, hesap kitap işlerinden
temizliğe kadar işletmedeki her işi yaptıkları görülmektedir. Ağırlıklı
olarak yemek pişirme ve aşçılık işini üstlenseler de yemeklerin servisi
ve temizlik işlerini de işletmede işçi olarak çalışan kadınlarla birlikte
yerine getirmektedirler.
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Gelenekçe onaylanmış cinsiyet rol ve statüler, kadınlar marifetiyle
işletmeye aktarıldığında, tıpkı evde olduğu üzere, kadın işletmelerinde
kadınların mutfak, erkeklerin de idari ve mali işlerle yükümlü olduğu
bir iş bölümü bulunmaktadır. Şenay B.’nin oğlu bu durumu şöyle
işaret etmiştir:…Bu iş tamamen iyi bildiğin bir şeyi yapmakla
alakalı… Bizim burada kuralımız şudur: Kapıdan içeri girdikten
sonra eş, dost, aile, akraba, herkes kendi işini yapacak. Ben mal
almayı unutursam babam bana fırça atar. ‘’Bu mal hemen buraya
gelecek!’’ der. Burada herkesin kendi başına bir işi vardır. Biz burada
herkesin kendi tecrübesinden yararlandık. Annem aşçıydı. Eli tatlıydı,
bereketliydi, hızlıydı.
Fatma A. ise işletmesindeki iş bölümüne şöyle işaret etmiştir: Gece
saat 02.00’de geliyorum. Çünkü sabah saat beş buçukta fabrikaya
servisim var. Ürünleri pişiriyorum. Kasaya diziyorum. Oğlum da gelip
ürünleri buradan alıyor, ürünleri gitmesi gereken yerlere götürüyor,
oradan da kendi dersine geçiyor. İşimi kendim yapıyorum. Çünkü
dışarıdan gelen işçinin saati bellidir. Sabah saat sekiz gibi gelir,
akşam saat dört, dört buçuk gibi çıkar.
Kadınlar bu iş bölümünü işletmelerinin erkek egemen bir ekonomik
alanda hayatta kalabilmesi için zorunlu görmektedirler. Hülya Ş.,
kadın işletmelerinin yakınlarından bir erkekle çalışma teamülünü,
kadınların her ortama giremeyişiyle şöyle açıklamıştır: Kadın ne
kadar güçlü olursa olsun maalesef arkasında bir erkek gücü olmalı.
Çünkü her ortama giremiyorsunuz. Her işi yapamıyorsunuz. Herkesle
muhatap olamıyorsunuz. ...toptancı kadın hiç yok. Orası farklı bir
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sektör.

Pazarlamacı

bir

kadın

göremezsiniz.

Kadınlar

belki

muhasebede veya çaycılıkta çalışırlar. Pazarlamacılar akşama kadar
geziyorlar. Belirli bir kotaları var. O kota dolana kadar geziyorlar.
Ben o kadar gezemem. O yüzden pazarlamacılık sektörüne girmeyi de
hiç düşünmedim. Hülya Ş. kadınların güvenlik kaygıları nedeniyle de
erkeklerle

birlikte

çalışmaya

mecbur

kalabildiklerini

ya

da

ailelerinden erkeklerin desteğini alabildiklerini söyle belirtmiştir:
Sırtımı erkeklere dayamam gerekiyor demek istediğim nokta şu: Biz
akşam kış günü 20.30’a kadar açığız. Bazen kardeşimi gönderip ben
tek kalıyorum. O zaman korkuyorum. Bazen eşimi çağırıyorum.
Ailecek burada akşam yemeği yiyoruz. Eşim şehir dışında olduğunda
iki kızımdan destek alıyorum.
İlayda B. ise kadın ve erkek ile ilgili geleneksel değerlerin rasyonel bir
alan olan kamusal ve ticari faaliyetlerde de işletilmesinin kadınları
sınırlandıran etkilerine değinerek, kadın işletmelerinin mecburen
erkek çalışana yer açtığını şöyle belirtmiştir: Erkek olunca insanların
bakışı farklı oluyor. Erkekler daha rahat oluyor. Mesela ben burayı
23.00’de kapatıyorum. Normal bir kafe 23.00’de kapanıyor zaten.
Ama bana “senin o saate kadar orada ne işin var ya” diyorlar.
Öte yandan kadınların işletmelerini kurmaları öncesinde engel,
mecburi destek, koşulsuz gönüllü destek olmak üzere üç farklı tepki
ile karşılaştıkları görülmektedir. Aile, akraba ve eşlerinden kadınlar
destek görmektedirler. Başlangıçta kadınların ısrarı üzerine eşler ve
akrabalar işlerini kaybetmeleri ya da maddi krizleri sebebiyle kerhen
destek olsalar da süreç içinde işletme kurumsallaştıkça özellikle eşler
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işletmenin çalışanı ya da ortağı haline gelmektedir. İşletme açılırken
kullanılacak sermayenin aile bütçesinden karşılandığı durumlarda
eşler arasında çatışma çıkabilmekte, erkeklerin kadınların işletme
açmasına muhalefet etmesine sebep olmaktadır.
Ev içi üretimi işletmeye dönüştüremeyen kadınlar için en büyük engel
yine en yakınlarından, eşlerinden ya da akrabalarından, gelmektedir.
Ev işlerini aksatacakları ve işletmede başarısız olacakları gibi olumsuz
ifadelerle kendilerine engel olunmaktadırlar. Kendi işletmesine sahip
olan kadınlar da işletmeyi ilk açtıklarında eşlerinin kendilerini ev
işlerinin aksamaması konusunda uyardıklarını belirtmişlerdir.
Eşler ilk başta kadınlara evdeki iş ve düzeni aksatmamaları şartıyla
çalışmaları için izin vermekte, ancak süreç ilerleyip kadınlar
işletmelerinde başarılı oldukça, erkekler ev işlerini geri plana atarak
işte uzmanlaşmalarına destek sağlamakta, hatta kendileri de onlarla
birlikte çalışmaya başlamaktadır. Nuran U., işletmeyi açma arifesinde
eşinin kendisine kerhen izin verdiğini şöyle açıklamıştır: “Tabi çalışan
kadınlara çok karşı önyargı var tabi ki. Çünkü çalışan kadınlarla ilgili
sorunlar yaşamış. Tabi tabi hep şey der kadının parası kendi parası
kocasının kazandığı bizim paramız kadının kazandığı kendi parası. Bir
önyargı var.”
Bu durumun bir örneğini Şenay B. şöyle anlatmıştır: Eşim önce benim
çalışmama karşı çıktı. “Eğer çalışacaksan benim gömleğim vs hazır
olacak” dedi. O zaman evimiz sobalıydı. Eşime “Ben hepsini yaparım,
yeter ki çalışayım” dedim. Gözlemecilik yaptığımız yer iki katlıydı.
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Yukarı çıkıp patates hazırlayıp aşağıya inip gözlemeyi pişiriyordum.
Yukarı çık, aşağıya in… Çok yoruluyordum. 19.30 gibi eve gelip
hemen sobayı yakıyordum. Ama hiç “yoruldum” demiyordum. Çünkü
yoruldum dersem eşim beni işten çıkarırdı. Ben çalışmak istiyordum.
Öte yandan kimi durumlarda kadınların işletmelerini kurumsallaştırmaları, güçlenmeleri ve kayda değer para kazanmaları eşleriyle
aralarında sorunların yaşanmasına ve bir güç kavgasının başlamasına
da sebep olabilmektedir. Kadın işletmeleri, çevrelerindeki diğer erkek
işletmeleriyle de sorun ve çatışmalar yaşayabilmektedirler. Nuran U.
bu durumu kendi deneyimi üzerinden şöyle açıklamıştır:
Yani ben hiç farkında bile değilim bu cadde üzerindeki adamlar beni
sadece eleştirmek için gelmişler. …Nerden geliyorlar bu adamlar
meğerse kıyas için gidip ya yaptığında ne var demek için gelenler
olmuş. Ama herkesin kötü niyetini Rabbim ayağına dolandırdı.
Rekabet diye bir şey var oysaki ben kimsenin rakibi değilim. Gıda türü
ya. Yani işin içine girince öyleymiş garip bir şekilde. Öyleymiş
herkeste gizli bir rekabet oluyormuş yani çiğ köftecisi gelmiş burada
yemek yemiş gitmiş demiş ki buradan bir şey çıkmaz demiş. Bende
şaşırdım sonradan duydum dedim ki ya millet beni nerden tanıyor ne
alaka. Bizim ülkemizde zaten kadına kim destek verir ki. Önemli olan
orada müşteri kazanç kaçırmak. Kadın çorba yapmıyor mesela
simitçi, simitle çorbanın ne alakası var, duyduk hemen simitçi çorba
yapmaya başlamış. Bizde çorbaya talep olunca. Sen simit sat. İşte
çorba yapmışlar hocam o dönem.
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Kadın işletmeciler, işletmede kendileriyle birlikte çalışan akraba
erkeklerin sosyal çevrelerinden de faydalanmakta, iş yerlerindeki
erkek işletmeciler vasıtasıyla erkek etkileşim ve dayanışma ağlarının
bir parçası haline gelmektedirler:… benim 25-30 senelik alışveriş
yaptığım güvenilir bir kasap arkadaşım var, bana bir kilo et ver diye
girmiyorum kasaba, giriyorum bıçağı alıyorum dolabı açıyorum
kendim giriyorum etimi alıyorum sinirlerini temizliyorum kardeşim
şunu tart kaç lira diyorum fiyatı nedir diye de sormuyorum. Öyle
olunca milletin 1 liraya aldığı eti sen 1.25 alıyorsun belki ama yemeği
de yaptıktan sonra o et lokum gibi oluyor. Mesela yarın kavurma
yapacağız dört gündür et dolapta bekliyor dinleniyor. Tabi şu eti
doğrarken temizlerken bile keyif alıyorum.
Erkek işletmelerinden farklı olarak kadın işletmeciler, şubelerini
açmaya sıcak bakmamaktadırlar. Ayrıca emekli olur olmaz da
çocukları ve aileleri için çalıştıklarından ve rekabetçi bir girişimcilik
anlayışına

sahip

olmayışlarından

olsa

gerek,

işletmedeki

sorumluluklarını azaltmayı planlamaktadırlar. Bu durum kadın
işletmelerinin geleneksel değerler, rol ve statülerin kamusal alana
taşınmasından

ibaret

işletmeler

olmasından

kaynaklanıyor

görünmektedir. Velibah’ın sahibi Gülten A. şube açmak istemeyişini
şöyle açıklamıştır:
İşin başında olmam lazım. Şimdi bir şube daha olsa ikisini kontrol
etmesi çok zor. İllaki işin başında olacaksın ama hayat neyi getirir,
çocuklar mesela illa İstanbul diyorlar orayı ben istemiyorum. Onlar
illa anne diyorlar mesela burada şey yapsın diyorlar çok güzel gider
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diyorlar ama ona da cesaret edemiyorum ne yalan söyleyeyim.
Burada artık belirli oturmuş bir müşterimiz var. Bilmiyordum da artık
çok yoruldum burada çocuklarım okulu bitirip evlendirinceye kadar
yapacağım Allah kısmet ederse gerçekten sizde çalışıyorsunuz ama
bizim iş çok emek istiyor, öyle olunca da hedefim bir on sene bir altı
sene en fazla on sene bu işi yapacağım. Yok, ondan sonrada aynı,
çocuklarımızın yanına gideriz geliriz işte öyle öyle. Ben çocuklarım
diyorum ya kızım üniversiteyi kazandı gitti, oğlum lise bitti o gitti,
şimdi küçükte gitti. Çocuklarımızla zaman geçiremedik, öyle olunca
da bundan sonra kısmet hayat şartları ne gösterir artık bakacağız.
Şenay B. ise şube açmak istemeyişini benzer bir biçimde şöyle
açıklamıştır: Yeni şube açsam yerime bakacak güvenebileceğim birini
bulabileceğimi sanmıyorum. Belki işi öğrendikten sonra bırakıp
gidebilir. Biz aslında iki yer daha açtık. Adam bana dedi ki “sen
pişireceksen ben geleceğim.” Ama ben büyüdükçe oraya yetişemez
oldum. Bir sene onlara yardım ettim. Bir seneden sonra ben oraya
yardım edemedim. Aynı müşteriler geliyordu. Zaten aynı müşterinin
geldiği bir yere neden üç tane ayrı kira parası ödeyelim ki diye
düşündüm. Ben orada durmadığım sürece olmuyor. Ben orada
olacağım ki bir şeylere el atacağım. Ben kendimi övmeyeyim tabi ama
bana öyle gibi geldi.

ANALAR, BACILAR, ABLALAR:
Kayseri'de Hamur İşleri ve Ev Yemekleri İşletmeciliği Yapan Kadın Girişimciler | 69

3. SONUÇ
Bu çalışmada, kadınların ev hanımı, eş, anne, kız, abla, bacı veya
gelin gibi geleneksel statülere uygun olarak yerine getirdikleri yemek
ve hamur işi yapmak gibi feminen hane içi rollerini hane dışına nasıl
aktardıkları ve hangi süreçler bağlamında, hangi sosyokültürel
faktörlerin tesiriyle kurumsallaştırdıkları ele alınmıştır. Araştırma
sonucunda, kadınların yemek ve hamur işi yapmayı kapsayan mutfak
bağlamlı hane içi rollerini, hane dışına taşımak suretiyle girişimci
kimliğini kazandıkları tespit edilmiştir. Geleneksel dayanışma
ağlarının kadın girişimciliğinin oluşum ve sürekliliğinde belirleyici
olduğu görülmüştür. Kadınların hane içi rollerini dışarı aktararak,
birer girişimci haline gelmeleri sürecinin ana, bacı, abla ve hanım gibi
tanımlarda karşılık bulduğu üzere, cinsiyete dair geleneksel değerler
tarafından meşrulaştırıldığı anlaşılmıştır. Kadınların kendi hane içi
rollerini dışarı taşırken, aynı zamanda, yakın akrabalardan erkelerin de
hane içi rollerini dışarı aktardıkları ve işletmenin bir parçası haline
getirdikleri, kimi durumlarda da erkek etkileşim ağlarının rekabetçi
karakterinin, kadın işletmelerinin sürekliliğini tehdit ettiği tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda araştırma sorularıyla ilgili olarak
ulaşılan bulgu ve sonuçlar aşağıdaki gibidir.
1-Kadınların geleneksel hane içi rolleri ile girişimci olmak arasındaki
sürekliliği nasıl sağladıklarına dair alt araştırma sorusuyla ilgili olarak
ulaşılan sonuçlar şöyledir:
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a. Geleneksel

roller

işletmelere

yansımaktadır.

Kadınlar

işletmelerin üretim süreçlerini yönetirlerken eş ya da erkek
kardeş (veya oğlu ya da bir erkek) işletmenin dış ilişkilerini
yürütmektedir.

Alım-satım,

banka

ya

da

resmi

işler,

toptancılarla ilişkiler vb. işleri erkekler yürütmektedir.
b. Örneklemimizde yer alan girişimci kadınlardan bir kısmının
eşlerinin daha önce farklı alanlarda esnaf oldukları ve iflas
ettikleri, kadınların da aileyi tekrar ayağa kaldırmak üzere
cesaretle en iyi yaptıkları işlerde (ev işleri) faaliyet göstermek
için harekete geçtikleri görülmektedir.
c. Kadınlardan bir kısmının, daha önce, benzer işleri yapan
nispeten daha büyük işletmelerde işçi olarak çalıştıkları ve
tecrübe edindikleri, bu tecrübelerini kendi işlerini kurmak için
kullandıkları tespit edilmiştir.
d. Bazı kadın girişimciler, işletmelerini kurarken evlerindeki
mutfak araç gereçlerini de iş yerlerine taşımışlardır. Esasen
buradaki amaç mümkün olduğunca borçlanmadan, risk
almadan iş yapmaktır. Daha sonraki süreçte işlerin iyi
gitmesiyle

daha

profesyonel

araç

gereç

almaya

başlamaktadırlar.
2-Geleneksel dayanışma ağlarının kadın girişimciliği olarak nasıl
dönüştüğü, kadın girişimciliğinin oluşum ve sürekliliğini nasıl
sağladığına dair sonuçlar aşağıdaki gibidir.
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a. Kadın girişimcilerin işletmelerini kurumsallaştırmakta sosyal
ağları ve ilişkilerini kullandıkları görülmektedir. Nadiren yakın
çevrelerinden olumsuz yaklaşımlar olsa da çoğunlukla ciddi
destek aldıkları gözlenmiştir. Bu destek maddi olabildiği gibi
motive edici, cesaretlendirici de olabilmektedir.
b. İşletmelerin kadın çalışanları, çoğunlukla girişimcilerin daha
önce tanıdıkları akraba, komşu, arkadaş vb. kadınlardan
oluşmaktadır.
c. Bazı işletmelerde üretimin bir bölümü (mantı, yaprak sarması
gibi) işletmelerde değil ücreti karşılığı ev hanımları tarafından
evlerde hazırlanmaktadır.
d. Müşteri profilleri çoğunlukla akraba, komşu, arkadaş gibi
yakın çevrelerinden oluşmaktadır. Ancak bütün işletme sahibi
kadınlar benim yaptığımı bir kez tadan bir daha başka bir yere
gidemez diyerek yaptıkları işten ne kadar emin olduklarını
ifade

etmektedirler.

Diğer

taraftan

kendilerine

gelen

müşterilerin diğer tanıdıklarına da önenerek kendilerine
müşteri gönderdiklerini ifade etmektedirler.
3-Kadınların cinsiyet rol ve statülerinin rasyonelleşmesi sürecinde
geleneksel kültürel sistemin meşrulaştırıcı bir mekanizma olarak nasıl
işlediği, kadınların yeni rol ve statülerini nasıl meşrulaştırdığına dair
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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a. Kadın girişimciler, daha önceki yaşamlarıyla iş yeri sahibi
olup kendi hesaplarına çalışmaya başladıktan sonra kendilerini
daha özgür ve özgüvenli hissetmektedirler. Yaşam kalitelerinin
arttığını ve daha önce yapamadıkları (sinemaysa gitmek,
rahatça

kendileri

için

harcayabilmek

gibi)

işleri

yapabildiklerini ifade etmektedirler.
b. En çok problem olarak ifade edilen konu zaman sıkıntılarıdır.
Eve ve çocuklara yeterince vakit ayırt edemedikleri için
kendilerini psikolojik olarak rahatsız hissetmektedirler.
c. Kadın girişimcilerin çoğu kendi ev işleri, özellikle de temizlik
için diğer kadınlardan ücretli hizmet almaktadırlar.
d. Kadınlar çalışanlarına karşı daha esnek davranmaktadırlar.
Özellikle

onların çocuklarıyla

ihtiyaçlarını

karşılayabilmeleri

ilgilenmeleri
için

ve

çalışma

onların
saatlerini

esnekleştirmektedirler. Bunun karşılığında da çalışanlar ekstra
işlerde ek ücret talep etmeksizin çalışma saatleri dışında da
çalışabilmektedirler.

Karşılıklı

fedakârlık

söz

konusu

olmaktadır.
e. İş yeri isimleri kadınlık, ev, aile, akrabalık gibi ilişkileri
çağrıştıran

isimlerden

oluşmaktadır.

Bu

durum

kadın

girişimcilerin hane dışı yeni rollerinin gelenek tarafından
onaylanmasına destek sağlamaktadır.
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4- Kayseri’deki erkek egemen girişimci kültürünün geleneksel
etkileşim ve dayanışma ağlarına dayalı yapısının kadın girişimciliğini
nasıl etkilediğine dair şu sonuçlara ulaşılmıştır:
a. Kadın girişimciler, erkeklerden farklı olarak benzer işi yapan
işletmelerle rekabet yerine dayanışmayı tercih etmektedirler.
Kadın girişimcilerin ifadeleriyle erkeklerin işlettiği işletmeler
daha sert rekabet ederek birbirini yok etmeye çalışmaktadırlar.
b. İşletme sahibi kadınlar işlerini büyütmek, yeni şubeler açmak
yerine, mevcut durumlarını korumak ve güçlendirmek amacı
taşımaktadırlar.
c. İş yerleri çoğunlukla, kadınlıkla ilişkilendirilebilecek, mahalle
aralarında ve bulundukları yerlerle daha bütünleşik olarak
konumlanmaktadır. Bunun bir diğer nedeni de kiraların daha
düşük olmasıdır.
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