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İSTANBUL’DAKİ ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK VE 
TEMEL BİLİMLER ALANINDA ÇALIŞAN KADIN 

AKADEMİSYENLERİN EV HAYATI 
F. Fulya Tepe 

 
ÖZ 

Deniz Kandiyoti, Türkiye’yi klasik ataerkillik bölgesinde tanımlamıştır. Klasik 

ataerkillikte cinsiyetler arası hiyerarşik sistemin yanı sıra erkekler dışarıda çalışması, 

kadınların ev işleri ve çocuk bakımı ile uğraşması beklenir. 1930’larda orta sınıf 

kadınlar arasında yaygınlaştırılan “yeni kadın” ideali klasik ataerkil pazarlıklardan 

göreli bir kopuş olarak görülebilir. Çünkü “yeni kadın” idealiyle, kadının hem evde 

bedava hem de dışarıda paralı çalışması normalleştirilir. Kadının evden dışarı 

çıkarılması açısından ilerici nitelik taşıyan bu ideal, ev alanına dokunmaz. Yani 

erkekten beklentilerde değişiklik önermez. Dolayısıyla klasik ataerkillikten yeni tür 

ataerkilliğe evrilme söz konusudur. Yeni durumda da kadınlar orta sınıflarda 

dezavantajlı bir grup oluşturur. Bu araştırma bu dezavantajlı grup içinde göreli 

avantajlı gibi görünen bir kadın grubuna odaklanmaktadır. Kadın akademisyenlerde 

ev işi deneyimleri ile bakım pratiklerine ve özel ile akademik alan etkileşimlerine 

bakmaktadır. Bu çerçevede feminist metodoloji kullanılmış; 14 kadın akademisyenle 

derinlemesine görüşmelerle veri üretilmiştir. Yorum 1930’larda yaygınlaştırılan 

“yeni kadın” idealinin araştırmadaki 5 kadın akademisyen tarafından benimsenmiş 

olduğunu; kısıtlı da olsa geriye kalan akademisyenlerin çoğunda Kemalist ataerkil 

pazarlıklardan kopuşların deneyimlendiğini göstermektedir. Birinci gruptaki 

kadınların durumunun “çifte vardiya” argümanını desteklemektedir. Aynı zamanda 

bu kadınlar için çifte vardiyanın çifte güvence anlamına gelebileceğini düşünebiliriz. 

İkinci gruptaki Kemalist ataerkil pazarlıklardan kopuşların ise feminist ya da anti-

ataerkil nedenlere dayanmadığı söylenebilir. Kadın akademisyenlerde ataerkil 

pazarlıklarla ilişkili olabilecek yapısal kategorilerin önde gelenlerinin toplumsal 

cinsiyet, gelir durumu, aile biçimi ve Kemalist ataerkil bağlılık olduğu söylenebilir. 

Ayrıca profesör kadınların deneyimlerinde özel hayat ile akademik hayat arasında 

güçlü birbirini şekillendirme ilişkilerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu da ikinci 

dalga Batılı feministlerin kamusal/özel alan ayrımının sahte bir ayrım olduğu tezini 

destekler. 
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HOME LIFE OF FEMALE PROFESSORS WORKING IN THE 
ENGINEERING AND BASIC SCIENCES FACULTIES IN 

ISTANBUL UNIVERSITIES  
F. Fulya Tepe 

 

 

ABSTRACT 

 
Kandiyoti places Turkey in the classical patriarchal region. The “new woman” ideal 

which was popularized among the middle classes of 1930’s Turkey, constitutes a 

relative departure from classical patriarchy. Because the “new woman” normalizes 

woman’s work both at home for free and outside home for money. While this is 

progressive in taking the women outside home, it does not touch in the realm of 

home. So it produces Kemalist patriarchy where women continue to form a 

disadvantaged group. This research focuses on female academics that seem to form 

an advantaged group in the large disadvantaged group of women. It looks at their 

housework experiences, caring practices and how private sphere interacts with 

academic life in their case. Within this context, 14 female academics were 

interviewed using feminist methodology. Interpretation suggests that “new woman” 

ideal of 1930’s was adopted by five female professors. Situation of these women 

supports the double shift argument. However double shift might mean double 

security in Turkish conditions for these women. In other cases, departures from 

Kemalist patriarchal bargains were observed although these are limited and mostly 

not related to any feminist or anti-patriarchal aim. Gender, income level, family type 

and commitment to Kemalist patriarchy seem as leading categories of structure 

which might have an impact on the Kemalist bargains. It was also found out that 

there are strong mutually shaping relations between private and academic life in 

female academics. This supports Western feminist claim that the division between 

private and public sphere is a false one.  
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ÖNSÖZ 

 

Bu doktora tezinin başlığını “Türk Kadın Akademisyenlerde Ev İşi Deneyimleri ve 

Bakım Pratikleri” olarak koymayı düşünmüştüm. Fakat tezi Haziran dönemine 

yetiştirmeye çalıştığım için bu değişikliği yapabilmek için yeterli zaman kalmadı. 

Tezin başlığının kapak sayfasında yazan başlık yerine yukarıda yazdığım başlık 

olarak görülmesini umuyorum. Bu tezin amacı kadın akademisyenlerin ev işi ve 

bakım deneyimleri ile ev ve akademik hayat arasındaki ilişkilere odaklanarak 

eğitimli ve orta sınıf Türk kadınlarının özgül modernlik deneyimlerine geleneksel ve 

modern hiyerarşik ve zıt ikiliğinin ötesinde bakmaya çalışmaktır. Bu amaçla feminist 

metodoloji kullanılarak 13 profesör ve 1 yardımcı doçent kadınla derinlemesine 

görüşmeler yapılarak veri üretilmiştir.  

 

Teze başlarken aklımda çok genel fikirler vardı. Kadın akademisyenler hakkında bir 

araştırma yapmak istediğimi biliyordum; ilk görüşmelerde evde işleri nasıl yaptıkları 

ve bu konu etrafında dönen sorular soruyordum; ama araştırma ilgimin ev hayatında 

işbölümü konusu etrafında döndüğünü fark etmemi 2005 yılında yaz aylarında 

Stockholm’deki Grounded Theory seminer’inde Dr. Barney Glaser sağladı. Yine o 

yaz Danimarka’daki Roskilde Üniversitesi’nde aldığım doktora yaz dersindeki 

tartışmalar sayesinde tez konumu kadın profesörlerde ev hayatı olarak 

netleştirebildim.  

 

Sosyolojiden feminist literatüre ilk girişimi 2 akademik dönem Utrecht 

Üniversitesi’nde aldığım dersler ve katıldığım seminerlerle yaptığımı söyleyebilirim. 

Burada 2006 Kasım’ında kadın çalışmaları hakkında pek fazla akademik bilgim 

olmadan gitmek zorunda kaldığım bu kadın çalışmaları bölümünde bana katlanan 

hocalarıma ve Hollanda’daki eğitim için bana burs veren Nuffic’e teşekkür etmem 

gerekir.  
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Araştırmamın veri yorumunun büyük bir bölümünde Ekim–Aralık 2007 döneminde 

Prof. Dr. Arnd-Michael Nohl’un Berlin Frei Üniversitesi’nde düzenlediği aylık 

atölyeler ve teketek görüşmelerden de yararlandım. Berlin’deki bu üç aylık çalışma 

dönemini mümkün kılan DAAD’a teşekkür ederim. Ayrıca DAAD’ın verdiği burs ile 

Berlin’de geçirdiğim 3 ay süresinde ayrıca biri Berlin Frei Üniversitesi’nde, diğeri 

Humboldt Üniversitesi’nde 2 ayrı derse (Body, Gender and Technology ve Hybridity 

Theory) beni kabul eden hocalarıma teşekkür ederim. Buna ek olarak doktora 

sürecimde kadın ve toplumsal cinsiyet konusunda Boğaziçi Üniversitesi’den iki ders 

aldım. Birinde dersle ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirdim. Diğerine ise tüm 

okumaları yapmam ve derse düzenli devam etmem koşuluyla dinleyici olarak 

katıldım. Beni derslerine kabul eden hocalarıma teşekkür ederim. 

 

Doktoram süresince tez danışmanım Prof. Dr. Korkut Tuna bana her zaman, destek 

oldu. Her zaman özellikle araştırmanın başlangıcında sürekli değiştirdiğim araştırma 

kararlarına ve yeni fikirlere hep açık oldu. Prof. Dr. Erhan Atiker de araştırmanın 

başlangıcı sırasında her konuşmak istediğimde bana vakit ayırdı. İki hocama da çok 

teşekkür ederim.  Ayrıca tez izleme komitemdeki yer alan Prof. Dr. Güliz Erginsoy’a 

ve savunma jürimde yer alan Doç. Dr. Hayati Tüfekçioğlu ile Doç. Dr. Serpil Çakır’a 

teşekkür ederim. Doç Dr. Serpil Çakır’la tezimin son aşamalarından birinde 

tanıştığımız halde bana ve tezime zamanını verdi. 

 

Son olarak da benimle ev hayatları hakkında konuşan kadın akademisyenlere, bana 

sürekli destek olan Ayşegül’e ve Ece’ye teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Türkiye’nin yaklaşık 250 yıllık Batılılaşma deneyimi bulunmaktadır. 1800’lerin ilk 

yarısından itibaren önce Osmanlı İmparatorluğu, arkasından Türkiye yüzünü batıya 

dönmüştür ve o zamandan beri bu ülke Batı idealleri ve Batılılaşmayla yönlenmiştir. 

Batılılaşma reformları Türkiye kamusal alanında çok etkin olmuşsa da, özel alanı 

Batılılaştırma çabaları çok kısıtlı kalmıştır1. Özel alanı reforme etme çabalarının 

kısıtlı kalmasının özellikle kadınlar üzerinde güçlü olumsuz etkileri olmuştur ve bu 

olumsuz etkiler varlıklarını bugün dahi korumaktadır. Türkiye’deki kadınların 

durumlarını genel olarak biraz anlayabilmek için iki araştırmanın verilerine kabaca 

burada bakabiliriz. Bunlardan birincisi 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus 

Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) tarafından yapılmış olan Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması’dır. Sözkonusu araştırmanın “Kadının Temel Özellikleri ve Statüsü” 

bölümü kapsamında, kadınlara kocanın kadına belli durumlarda fiziksel şiddet 

uygulamasıyla ilgili düşünceleri hakkında sorular sorulmuştur. Araştırmacılar, 

kadınlara “kadının yemeği yakması, kadının kocasına karşılık vermesi, kadının 

parayı lüzumsuz yere harcaması, kadının çocukların bakımını ihmal etmesi ve 

kadının cinsel münasebette bulunmayı reddetmesi”2 durumlarında kocanın kadını 

dövmesinin haklı olup olmayacağını sormuşlardır. Sözkonusu araştırmada bu 

sorulara verilen yanıtların ortaya koyduğu temel bulgular şöyle olmuştur: 

 
“Kadınların yüzde 39’u, belirtilen durumlardan en az bir durumu kocanın karısını dövmesi için haklı 

bir neden olarak görmektedirler. Cevaplayıcılar, daha çok kadının kocasına karşılık vermesi (yüzde 

29), parayı lüzumsuz yere harcaması (yüzde 27) ve çocukların bakımını ihmal etmesi (yüzde 23) 

durumunda kocanın karısını dövmesini haklı bulma eğilimindedirler. Kadınların sadece yüzde 6’sı, 

kadının yemeği yakması durumunda kocanın karısını dövmesini haklı bulmaktadırlar. Genç yaşlardaki 

kadınlar, halen evli kadınlar ve yüksek doğurganlığa sahip kadınlar belirtilen bu durumlardan en az 

biri için kadının kocası tarafından dövülmesini haklı bulmaktadırlar. (...) Şiddeti haklı bulmak 

konusunda, kentte yaşayanlarla kırda yaşayanlar arasında ve farklı bölgelerde yaşayan kadınlar 

arasında farklılıklar mevcuttur. Kırda yaşayan kadınların yüzde 57’si belirtilen durumların en az biri 

                                                           
1 Feride Acar, 1994, “Turkish Women in Academia” in Proceedings of the 7th Annual 
International Conference: Women In Higher Education, 6 – 8 January 1994, Women Studies The 
University of Texas at El Paso, Florida, p. 4 
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için kadının kocası tarafından dövülmesini haklı bulurken, bu oran kentte yaşayan kadınlarda yüzde 

32’ye düşmektedir. Gerek kentte gerekse kırda yaşayan kadınlar arasında, kadının kocasına karşılık 

vermesi, kadının koca tarafından dövülmesinde en çok kabul edilen neden olmuştur. Doğu’da yaşayan 

kadınların neredeyse yarısı (yüzde 49) belirtilen durumlardan en az birini kadının kocası tarafından 

dövülmesinde haklı bir gerekçe olarak görürken, ülkenin batısında kalan iki NUTS 1 bölgesi ile 

Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkmaktadır. Oran, 

Batı’da yüzde 33’e Kuzey’de yüzde 36’ya düşmektedir. En düşük oran ise İstanbul’dadır. Kadının 

kocası tarafından dövülmesini ortadan kaldıran en önemli faktörün kadının eğitimi olduğu tablodan 

açıkça görülmekteyse de, en az liseyi (en az 11. sınıfı bitirmiş) tamamlamış kadınlar arasında bile, 

yüzde 9 oranında kadının herhangi bir nedenle kocası tarafından dövülmesini haklı bulanların olması 

ilgi çekicidir. Hiç eğitimi olmayan ya da çok az eğitim görmüş kadınların üçte ikisi (yüzde 62) kadının 

kocasını dövmesinde en az bir nedeni haklı bulmaktadır. Kadınlar tarafından en çok belirtilen nedenler 

kadının kocasına karşılık vermesi (yüzde 49) ve lüzumsuz para harcamasıdır (yüzde 48). Beklenildiği 

gibi, kadının kocası tarafından herhangi bir nedenle dövülmesini haklı bulanların oranı, formal 

sektörde çalışmayıp büyük olasılıkla aile işinde çalışan kadınlar arasında gelir getiren bir işte 

çalışanlara göre daha fazladır (yüzde 61).”3  

 

Daha sonra Ayşegül Altınay ve Yeşim Arat tarafından yürütülen ve 2007 yılında 

yayınlanan Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet başlıklı başka bir araştırma, daha 

olumlu bulgular vermektedir. Bu araştırmaya göre ise Türkiye’deki kadınların yüzde 

89,4’ü için haklı görülebilecek bir dayak yoktur. Aynı konuda Türkiye’nin 

Doğu’sundaki oran ise yüzde 86,4’tür.  Yine Türkiye genelinde “Bazı durumlarda 

erkekler eşlerin, dövebilirler” diyen kadınların oranı yüzde 10,6, Doğu’da ise yüzde 

13,6’dır.4 Görüldüğü gibi 2007 tarihli araştırmanın bulgularıyla 2003 tarihli 

araştırmanın bulguları arasında önemli farklılıklar vardır. Altınay ve Arat, bu farkı 

daha önce kadına şiddet konusunda yapılmış diğer araştırmalarla kendi sonuçlarını 

karşılaştırdıkları zaman da gördüklerini raporlarında belirtiyorlar. Altınay ve Arat, bu 

araştırmalar arasında tam karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığını; fakat son 

yıllarda şiddetin Türkiye’de ele alınış biçimindeki değişmelerin etkili olabileceğini 

söylemektedirler. Bu araştırmada normatif düzeyde başka olumlu sonuçlar da 

çıkmıştır. Mesela: 

 

“Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir diğeri, ev içindeki işbölümü, ev dışında çalışma, maddi 

konularda karar verme ve kız çocuklarının eğitimi konusunda kadınların büyük çoğunluğunun eşitlik 

                                                                                                                                                                     
2 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), 2003,  s.  40. 
3 a.e. (TNSA), s. 40–42. 
4 Ayşegül Altınay & Yeşim Arat, “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, 2007, s. 75. 
 



 3 

talep ediyor olmalarındadır.  Ev işlerinin eşit paylaşılması gerektiğini düşünenlerin oranı %80, 

kadınların ev dışındaki istedikleri işte çalışabilmeleri gerektiği görüşüne katılanların oranı %87, 

kadınların ellerindeki parayı kendi tercihleri doğrultusunda harcayabilmeleri gerektiğini savunanların 

oranaı %84’tür. Kadınların hemen hepsi (%97) “Kız çocukları en az sekiz yıl okula gönderilmelidir” 

görüşüne katıldıklarını söylemişler, katılmadığını söyleyenlerin oranı %2’nin altında kalmıştır.”5 

 

Her ne kadar bu normatif soruya verilen yanıtlar çok olumlu olsa da pratikte olan 

biten çok farklı bir tablo çizmektedir. Mesela yine aynı araştırmadaki kadınların pek 

çoğu birçok gündelik faaliyeti kocalarından izin alarak yapmak zorunda 

kalmaktadırlar: 

 

“Her on kadından yalnızca dördü eşinin iznine tabii olmadan komşu/arkadaş ziyareti 

yapabilmekte, üçü eşinden izin alma ihtiyacı duymadan ailesini ziyaret edebilmekte veya 

alışverişe/çarşıya gidebilmekte ve yalnızca biri başka bir şehre/köye eşinden izin almadan 

gidebilmektedir. Kısacası, alışverişe çıkmaktan aileleriyle görüşmeye kadar kadınların attıkları her 

adım kocalarının denetimine tabidir. Evli kadınların kendi hayatlarını yönlendirmek, kendi kararlarını 

almak konusunda oldukça dar bir alanda hareket ettikleri görünmektedir.”6 

 

Fiziksel şiddet konusunda bu araştırmada sorulan soruya verilen yanıtlarda Türkiye 

genelinde kadınların %34’ü en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldıklarını 

söylemişler; Doğu’da en az bir kez fiziksel şiddet görenlerin oranı ise %39.7  

 

Rakamlardan görüldüğü gibi Türkiye’de özel alanda tablo kadınlar açısından oldukça 

olumsuzdur. Cumhuriyet döneminde başlayan kadın-erkek eşitliği konusundaki yasal 

reformların etkisinin özel alanda kısıtlı kaldığı açıktır. Bu yüzden Türkiye genelinde, 

özel alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin kısıtlı olması bir sağduyu bilgisi olarak 

görülür. Özellikle alt sınıftan, eğitimsiz ve çalışmayan kadınların ev hayatı bu 

gruptaki kıt kaynaklar nedeniyle tahmin etmesi kolay bir durum olarak kabul 

edilebilir. Bu grupta kadınlar tüm ev işlerini üstlenirler. Diğer taraftan yüksek 

eğitimli ve orta sınıf kadınların özel alanda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 

durumlarının ne olduğu konusunda görüşlerin daha ikircikli olmasını bekleyebiliriz. 

Bir taraftan yüksek eğitimli kadınlar da sonuçta Türkiye’de yaşamaktadırlar ve alt 

sınıftan, eğitimsiz kadınların maruz kaldıkları klasik ataerkillikten muaf oldukları 

                                                           
5 A.e. s. 76. 
6 A.e., s. 77. 
7 A.e., s. 78. 
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düşünmek için elimizde pek fazla kanıt yoktur. Diğer taraftan modernleşme teorisine 

kulak verirsek eğitimin yükselmesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği artmalıdır. 

Dolayısıyla kadın profesörlerin özel alandaki toplumsal cinsiyet eşitliği deneyimleri 

merak uyandıran bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar kadınlar 

Türkiye’deki klasik ataerkillik bölgesinde ezilen ve baskı altında olan bir grupsa da 

profesör kadınlar yüksek eğitim ve statüleriyle dezavantajlı kadın grubu içinde 

avantajlı bir grup olarak belirmektedir. Bu araştırmada çalışılan grup, yani kadın 

profesörler Türkiye’de kadın olmaları nedeniyle dezavantajlı; ama profesör olmaları 

nedeniyle de avantajlı bir kadınlar grubudur. Daha önceki araştırmaların da 

gösterdiği gibi Türkiye’de kadınların toplam profesörler içindeki oranının Avrupa 

ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu söylenebilir. Hem finansal hem de arzu ettiği 

kültürel kaynaklara ya da araçlara erişimi toplumdaki diğer kadın gruplarından daha 

kolay olan yüksek eğitimli kadınların evde işbölümü konusundaki durumlarını 

Türkiye bağlamında tahmin etmenin daha zor olduğu varsayılabilir. Profesör 

kadınların evindeki işbölümü durumlarını öğrenmek bize onların diğer kadınlara göre 

yani mesela daha az eğitimli, alt sınıf ve sosyal saygınlığı daha az olan işlerde çalışan 

kadınlara göre daha avantajlı durumda olup olmadıklarını gösterecektir.  

 

Kadın profesörler klasik ataerkillik ve Kemalist ataerkillik arasında salınan bir 

toplumda, ev hayatında ev işini nasıl deneyimlemektedirler? Kadın akademisyenlerin 

evlerinde yerine getirdikleri bakım pratikleri (caring practices) nelerdir ve bunlar 

nasıl uygulanmaktadır? Kadın akademisyenlerde özel hayat (ev hayatı/aile hayatı) ile 

akademik hayat arasında nasıl ilişkiler bulunmaktadır? Bu araştırma bu soruları 

yanıtlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bu araştırmanın tezi Türkiye’deki orta-alt 

ve orta-üst sınıf yüksek eğitimli kadınların evde işbölümü deneyimlerinde iki temel 

hattın belirginleştiğidir. Bu iki hattan güçlü yani daha yaygın olanında yer alan 

profesör kadınlarda 1930’larda yaygınlaştırılan Kemalist “yeni kadın” modeli 

cisimleşmektedir.  Bu grupta Kemalist “yeni kadın” modelinin ete kemiğe 

büründüğünü söyleyebiliriz. Bu modeldeki kadınlar evdeki işler için diğer 

kadınlardan çoğunlukla kısıtlı destek aldıkları küçük sistemler geliştirmişlerdir. Bu 

hata kıyasla biraz daha zayıf olan diğer hatta özellikle denkleme bazen para ve bazen 

akademisyenliğin girmesiyle ev işi sorumluluklarının paylaşılmasında Kemalist 

ataerkil pazarlıklardan sapmalar ve kadın ile erkek arasında yeni uzlaşma noktaları 
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belirmekte ve içinde eşlerin farklı şekillerde konumlandıkları yeni tür pazarlıklarda 

uzlaşılmaktadır.  

 

Tez üç ana bölümde organize edilmiştir. Türkiye’de Kadınlar ve Feminizmler 

başlıklı birinci bölümde yer alan iki altbaşlıktan birincisinde bu araştırmada 

Türkiye’deki kadınların deneyimlerini tarihsel özgüllüğünde anlamak için kullanılan 

yaklaşımları ve kavramsal araçlar yerleştirilecektir. İkinci alt bölüm Türkiye’de 

klasik ataerkil yapıya rağmen kadınların toplumsal etkinliklerine (social or collective 

agency) yani Osmanlı’dan başlayarak kadın hareketlerine odaklanmaktadır. İkinci 

bölüm araştırmada kullanılan feminist metodoloji ve ana tartışma noktalarının bir 

özetini vermektedir. Ayrıca bu bölümde araştırmada kullanılan yorum stratejileri 

anlatılacaktır. Üçüncü bölüm yoruma ayrılmıştır. Yorum kısmı 5 alt başlıkta organize 

edilmiştir. İlk alt bölüm hem genel olarak Avrupa ve Türkiye’de üniversitelerde 

kadın profesörlerin sayısal varlıklarına göz atarak hem de araştırmadaki kadın 

akademisyenlerin yaşam öykülerine odaklanarak bağlamsal bir çerçeve oluşturmayı 

amaçlamaktadır. İkinci alt bölüm kadın profesörlerin ev işi ile ilgili deneyimlerini, 

üçüncü alt bölüm bakım pratikleri deneyimlerini, dördüncü alt bölüm ise özel hayat 

ve akademik hayat arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Beşinci alt bölüm ise 

araştırma katılımcılarının deneyimlerinin kişisel etkinlik (agency) ve yapı 

bakımından değerlendirilmelerini içermektedir. Hangi noktalarda kişisel etkinlik 

kullanılmış, nereye kadar yapı etkili olmuş, bu soruların ilk cevaplarını bu bölümde 

değerlendirmek amaçlanmaktadır. Son olarak da tartışma bölümü yer alacaktır.  

 

Bu araştırma profesör kadınların evdeki sorumluluklarını ve yaptıkları işleri nasıl 

deneyimlediklerine odaklanmaktadır. Profesör kadınların evdeki hayatlarına 

odaklanmak, bu kadınların ev hayatları ile akademik hayatları arasındaki ilişkileri de 

görmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle bu araştırma profesör kadınların evde 

üstlendikleri ev işi, çocuk bakımı, yaşlı bakımında üstlendikleri sorumluluklara ek 

olarak bunların akademik hayat ya da alanla etkileşim ya da birbirini biçimlendirme 

ilişkilerine de odaklanmaktadır. Yani bu araştırma daha çok özel alan hakkında bir 

araştırmadır. Özel alanda profesör kadınların durumuna odaklanan bir araştırmadır. 

Bu özelliğiyle bu araştırma daha çok ikinci dalga kadın hareketinin gündemini takip 

etmektedir. Fakat bu ikinci dalgacı gündem içinde ele alınan ev hayatı konusu 

üçüncü dalga feministlerin geliştirdiği yaklaşımlarla ele alınacaktır.  
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1. TÜRKİYE’DE KADINLAR VE FEMİNİZMLER 

 

Bu bölümde araştırma konusuna hem tarihsel bağlamı verilecek hem de bugüne 

kadar bu araştırma alanında kullanılmış ve üretilmiş olan önde gelen kavramsal 

araçlara yer verilecektir. Yani bu bölümde Türkiye’de kadınların deneyimlerini 

anlamak için gerekli arka plan bilgisini vermek amaçlanmaktadır. Türkiye’deki 

kadınlara ilişkin bir kavramsal tablo sunulmasının yanı sıra Türkiye’deki kadın 

hareketlerine de yer verilecek ve böylece kadınların kolektif etkinliklerinin 

(collective or social agency) altı çizilecektir.  

 

A. Türkiye’deki Kadınların Deneyimlerini Anlamak 

 
Chandra Talpade Mohanty 1988 basımlı ünlü ‘Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses’ yazısında Batılı feminist yazarlarca sıklıkla 

kullanıldığını gördüğü monolitik “Üçüncü Dünya Kadını” kavramına itiraz eder.8 

Mohanty ile paralel bir çizgide; fakat ondan bir yıl önce 1987 yılında Deniz 

Kandiyoti de “Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case” 

yazısında benzer sorular soruyordu. Kandiyoti de bu yazısında benzer bir 

homojenleştirmeye karşı çıkmıştı. Kandiyoti’nin karşı çıktığı homojenleştirici 

kavram yine Batılı araştırmacılar tarafından yaygınlıkla kullanılan “Müslüman 

toplumlar” ya da “Ortadoğu toplumları” kavramıydı. Kandiyoti, bu tür bir 

homojenleştirmenin özellikle de Ortadoğu toplumları arasındaki kadın tarihi ve 

hakları konusundaki farklılıkları gizlediğini biliyordu. Mohanty’nin Kandiyoti ile 

aynı konuya; fakat daha odaklı bir şekilde eğildiğini söyleyebiliriz. Bu çalışma da 

Mohanty ve Kandiyoti’nin fikirlerinin buluştuğu ve anlaştığı bu çizgiyi takip 

etmekte, genellemelerden kaçınarak tarihsel özgüllükler ışığında Türkiye’de kadınlar 

konusuna eğilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede özellikle bazı tarihsel dönüm 

noktalarında belirginleşen kavramlara odaklanılacaktır. Önce ilk bölümde Batılı 

literatürde üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan kadınların ve daha genel olarak bu 

toplumların nasıl ele alındığına bakılıp; bunlara yönelen eleştirilerden hareket 

edilecektir. Sonra Türkiye örneğinde kadınların durumlarının ele alınmasında 

karşılaştırmalı tarihsel ve etnografik yaklaşımlara yer verilecektir. İkinci aşamada 

                                                           
8 Chandra Talpade Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”, 
1988, p. 51, in Feminist Review, no. 30. 
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Türkiye’de kadınlar konusuna yine tarihsel yaklaşımdan da yararlanılarak ve 

kamusal/özel ayrımını stratejik bir lens olarak kullanarak yaklaşılacaktır. Son 

bölümde ise Türkiye’de kadınların evdeki durumunun sosyal politika açısından 

bağlamı verilecektir. Böylelikle bu üç bölümde Türkiye’de kadınların deneyimlerini 

anlamak için kullanabileceğimiz kavramsal araçları ve yaklaşımları ve aynı zamanda 

bunların değerlendirmelerini görebileceğiz.  

 

1. 1930’larda “Yeni Kadın” Modeliyle Kemalist Ataerkil Pazarlığa Geçiş 

 
Çok uzun süredir Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda 

çalışmakta olan Deniz Kandiyoti’nin araştırma ilgileri çok geniştir. Burada 

Kandiyoti’nin çalışmalarından doğrudan Türkiye ile de ilgili olan bazı 

araştırmalarına yer verilecektir. Kandiyoti’nin araştırmalarında dikkat çeken önemli 

bir özellik, kadının durumu konusundaki çalışırken Ortadoğu ülkeleri, Güney Asya 

ülkeleri, Afrika ve Çin’i karşılaştırmasıdır. Zaten Kandiyoti’nin araştırmalarının 

başlangıç noktası, Batılı araştırmacıların Ortadoğu ülkelerini ele alırken bu ülkeler 

arasındaki farklılıklara karşı olan körlüğüdür. Kandiyoti, Batı’daki araştırmalarda 

Müslüman toplumlar ya da Ortadoğu toplumları gibi homojenlik izlenimi verecek 

kavramlar kullanılmasından rahatsız olur ve bu ülkelerde kadınların konumunu 

anlamada İslam’ın tek ve yeknesak bir kategori olarak kullanılmasının yeterli 

olmadığını savunur. Kandiyoti, Ortadoğu’daki ülkelerdeki kadınların konumlarındaki 

farklılıkları anlamada söz konusu ülkelerin sömürgecilik deneyimleri, bağımsızlık 

sonrası devlet kuruluşları, milliyetçilik tarihlerinin etkili olduğunu tartışır: 

 

“İster sömürgecilik sonrası kurulmuş bağımsız ülkeler (Cezayir ve Pakistan gibi) isterse yerel 

hanedanların çöküşünden sonra ortaya çıkan devletler olsun (İran ve Türkiye gibi), İslam’ın devlet 

politikalarını belirlemedeki etkinliği ve siyasi rolü, yerel milliyetçilik akımlarının niteliği ve bunların 

yarattığı devlet biçimleriyle çok yakından ilgiliydi. Devletlerin kuruluş projelerinde İslam’ın konumu 

ise, kadınları yakından ilgilendiren aile ve medeni hukuk alanlarının nasıl şekilleneceğini etkiliyordu. 

Dolayısıyla, Müslüman toplumların devlet tarihleri kadın hakları alanında büyük farklılıkların ortaya 

çıkmasına sebep oluyordu.” 9 

 
  

                                                           
9 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s.11, 1997, 
Metis Yayınları.  
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Kandiyoti’den 1 yıl kadar sonra 1988 yılında, doktorasını Birleşik Devletler’de 

yapan Hindistanlı bir feminist olan Mohanty, ‘Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses’ isimli yazısında monolitik “Üçüncü Dünya 

Kadını” kavramını eleştirdi. Kandiyoti’nin başlangıç noktası Ortadoğu’daki ülkelerin 

Müslüman ülkeler ya da Ortadoğu ülkeleri şeklinde homojen bir kategori olarak 

kullanılmasına itiraz etmesiydi. Kandiyoti’nin araştırma ilgileri ve odağı, bu 

homojenleştiriciye kategoriye olan itirazın arkasında bu ülkelerin kadınları 

arasındaki farklılıkların tanınmasının olduğu göstermektedir. Mohanty’nin başlangıç 

noktası ise doğrudan “Üçüncü Dünya kadını” kavramına karşı çıkıştır. Mohanty de 

bu kavramın homojenleştirici yönüne itiraz etmekteydi. Mohanty analiz ettiği 

feminist yazını “Üçüncü Dünya”da yaşayan kadınlar arasındaki maddi ve tarihsel 

farklılıkları söylemsel olarak kolonize etmekle suçladı ve bu durumun etkilerini 

sorunsallaştırdı:10  

 

“‘Cinsel farkın’ tekil ve monolitik bir artaerkillik ya da erkek egemenliği kavramı biçiminde 

analizinin, benzer olarak indirgemeci ve homojenleştirici bir ‘üçüncü-dünya farkı’ diyeceğim ─ 

açıkçası bu ülkelerdeki kadınların hepsini olmasa da çoğunu açıkça baskı altına alan ezen süreğen, 

tarih dışı ─ inşasına götürür.”11 

 

Mohanty’nin argümanı Kandiyoti’ninkiyle karşılaştırıldığında daha doğrudan 

kadınlarla ilgili kategorileri hedef almaktadır. Ama yukarıda görüldüğü gibi o da tek 

tip, evrensel bir ataerkilliğe inanmamaktadır. Hatta bu tür bir ataerkillik kavramının 

baskıcılığına vurgu yapar. Burada Kandiyoti’nin argümanıyla Mohanty’nin argümanı 

arasındaki devamlılığı açığa çıkarmak ve mümkün olduğu yerde kullanmak istiyoruz.  

 

Bu çerçevede Kandiyoti, Türkiye örneğinde devlet tarihinin ve milliyetçiliğinin 

İslam’ın rolünü nasıl etkilediğini şöyle anlatmaktadır: 

 

“Laikleşme sürecinin en ileri boyutlarda gerçekleştiği Türkiye’de farklı etnik toplulukları barındıran 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Anadolu odaklı ulus devletine geçiş, Kemalist laik cumhuriyetçilikte 

doruğa çıkan kültürel milliyetçilik ve İslam arasında giderek artan bir farklılaşmayı içermiştir. İlk 

ifadesini, İkinci Meşrutiyet Dönemi’ndeki (1908–1918) Türkçülük akımında bulan Türk milliyetçiliği, 

Batılılaşma ve İslam kavramları arasında sıkışıp kalan kadın özgürlüğü tartışmalarına yeni öğeler 

katmıştır. Kültürel milliyetçilik, çekirdek ve tek eşli aile yapısındaki evli eşlerin eşitliği gibi Batı’ya 

                                                           
10 Mohanty, a.g.e. p. 51. 
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atfedilebilecek birçok özelliği yerel Türk kültürüne özgü örüntüler kendisine mal etmeye başlamıştır. 

Ancak asıl kopuş, yalnızca halifeliği ortadan kaldırarak toplumsal yaşamı laikleştirmekle kalmayıp, 

aynı zamanda ülkenin “Türklük” ulusal bilincinin yükseltilmesi için ümmet bağlarının kopması 

pahasına gerekli yasaları yürürlüğe koyan Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Latin alfabesine geçiş, yeni giyim yasası ve İslamiyet öncesi dönemin mirasına önem vererek, Türk 

tarihinin yeniden yorumlanması, yeni devletin hizmetindeki ideolojik seferberliğin öğeleridir. (…) 

Dolayısıyla 1926’da laik Medeni Kanun’un uygulamaya konulması ile 1934’te kadınlara yurttaşlık 

haklarının verilmesi, Osmanlı Devleti’nin teokratik kurumlarının tasfiye edilip, Cumhuriyetçi 

“yurttaşlık” kavramının oluşturulmasına yönelik geniş çaplı mücadelenin parçalarıdır.”12 

 

Kandiyoti, yukarıdaki alıntıda gösterildiği gibi Türk milliyetçiliğinin İslam’ın yeni 

kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki rolünü nasıl belirlediğini, devlet 

tarihinin İslam’ın yerini şekillendirdiğini ve bu durumun da kadınların toplumdaki 

durumları üzerinde etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Kandiyoti, Ortadoğu ve Güney 

Asya’daki ulus-devletlerde de milliyetçilik, devlet tarihi, İslam ve kadın hakları 

arasındaki ilişkilere bakmaktadır. Diğer ülkelere burada yer verilmeyecektir; fakat 

Kandiyoti’nin araştırmalarının, bu ülkelerde kadınların durumunu anlamada İslam’ın 

homojen bir kategori olarak kullanmasının yetersizliklerini vurgulayıp; buna da ek 

olarak bu ülkeler arasındaki özellikle kadın hakları açısından farklılıkları ve bu 

farklılıkların nedenlerini açığa çıkardığını bilmek önemlidir. İslam’ın farklı 

ülkelerdeki rolleriyle ilgili bu durumunun yanı sıra Kandiyoti, İslam ve klasik 

ataerkillik pratikliklerinin de birbirine karıştırıldığını; bunun da çoğu zaman bu ikisi 

arasında bir coğrafi üst üste binme olmasından kaynaklandığını belirtir.  

 

Kandiyoti’nin bir diğer önemli katkısı ise monolitik ve soyut bir şekilde 

kullanılmakta olan ataerkillik kavramının, kadınların kullandıkları direnme 

stratejilerine bakarak çeşitliliğini görmesi oldu.13  Kandiyoti, Sahra-altı 

Afrika’sındaki Müslüman toplumlarında farklı kadın denetleme biçimleri olduğunu 

gördü. Sahra-altı Afrika’sındaki tarımsal kalkınma projelerinde kadınlarla ilgili 

araştırmalarda kadınların emeğinin erkeklerin rezervinde gibi algılanmasının pratikte 

sorunlar yararttığı görülüyordu. Mesela Kenya’da kadınlar, tarlalarından mahrum 

bırakıldıkları ve erkeklerin kazançlarında da söz sahibi olmadıkları için toplu olarak 

                                                                                                                                                                     
11 a.e. p. 51. 
12 Deniz Kandiyoti, “Kadın, İslam ve Devlet: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, s.88, Cariyeler Bacılar 
Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 1997, Metis Yayınları. 
13 Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy”, Gender & Society, Vol. 2, No. 3 Sep. 1988, p. 275. 
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kocalarını terk etmişler.14 Gambia’da da pirinç yetiştirenler kadınlarken ve kadınlar 

ve erkeklerin tarlalarda ayrı ayrı çalışmaları ve kendi ürünlerinin sahibi olmaları bir 

gelenekken, kredi erkeklere verilmiş. Burada erkekler kadınlara çalışmaları için ücret 

vermek ayrıca da tarlalardan da pay vermek zorunda kalmışlar.15 Kandiyoti Sahra-

altı Afrika’sındaki ataerkillik modeli hakkında şunları söyler: 

 

“Kısacası, Afrika’daki çok eşliliğin kadınlar için yarattığı güvencesizlik, genişletmek için açıkça 

uğraştıkları göreli özgürlük alanlarıyla dengeleniyor. Erkeklerin karılarına bakma yükümlülükleri bazı 

durumlarda kural olsa bile, gerçekte göreli olarak düşük.  Tipik olarak kocasından farklı derecelerde 

destek alsa da, eğitim masrafları da dahil olmak üzere çocuklarının ve kendisinin geçiminin esas 

sorumlusu kadın. Kocalarına tümüyle bağlı olmakla kadınların kaybedeceği çok, kazanacakları az şey 

var ve dengeyi sürdürmeye uğraştıkları hassas dengeyi bozan projelere haklı olarak direniyorlar.”16 

 

En açık örnekleri Kuzey Afrika’da, Müslüman Ortadoğu’da (Türkiye dâhil), Güney 

ve Doğu Asya’da bulunan klasik ataerkilliğin özelliklerini ise Kandiyoti şöyle 

özetler: 

 

“Klasik ataerkillik altında kızlar, çok küçük yaşta, başında kayınpederlerinin olduğu haneye evlilik 

yoluyla verilirler. Orada bu kızlar yalnızca bütün erkekler tarafından değil, kendilerinden daha yaşlı 

olan kadınlar, özellikle de kayınvalideleri tarafından ezilirler. Bu evliliğin kızların kendi akraba 

gruplarından tamamen kopmasına ve tecrit ve güçlüklerle karşılaşmalarına ne ölçüde yol açacağı, 

evlilik uygulamasındaki akraba içi evlilik derecesiyle ilişkilidir. (…) 

Klasik ataerkillikte ister başlık parası ister drahoma yaygın olsun, kadınlar babanın mirası üzerinde 

hiçbir hak iddia edemezler. (…) Ortadoğu’da kadınların, özellikle de kentli orta veya üst sınıflardansa, 

kendi mülklerine sahip olabildikleri ve bu mülkü denetleyebildikleri yolunda tarihsel kaynaklar vardır. 

(…) 

Atasoylu geniş ailedeki kadının hayat döngüsünde, genç bir gelin olarak yaşadığı zorluklar ve 

yoksunluklar, kendi gelinlerinin üzerinde kuracağı denetim ve otoriteyle yer değiştirir. Menopoz 

yaşını geçmiş güçlü bir matriark, bu nedenle bu ataerkillik madalyonunun öteki yüzüdür. Kadınların 

iktidarının döngüsel doğası ve yaşlı kadınların otoritesinin devralınacağı beklentisi, ataerkilliğin bu 

biçiminin kadınlar tarafından içselleştirilmesini destekler. Erkeklere boyun eğmek, yaşlı kadınların 

genç olanlar üzerindeki denetimiyle dengelenir.17” 

 

                                                           
14 Deniz Kandiyoti, İslam ve Ataerkillik: Karşılaştırmalı bir Perspektif, s. 122, Cariyeler Bacılar 
Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 1997, Metis Yayınları, p. 115. 
15 a.e., s. 116. 
16 a.e., s. 116. 
17 a.e., s. 120-121-122.  
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Yani bu özgül durumlar, literatürdeki soyut ve zamandışı ataerkillik kavramından 

memnun olmayan Kandiyoti’nin farklı ataerkillikleri tanımasına ve ataerkil 

pazarlıklar kavramını geliştirmesine yol açtı. Kandiyoti ataerkil pazarlıklar kavramını 

ise kısaca şöyle açıklar: 

 

“Aslında bu kavram çok basit bir mantığa dayanıyordu; kadınların haklarını savunmak için 

benimsedikleri yollar bir ölçüde içinde bulundukları sistemin mantığıyla açıklanabilirdi. Bütün 

egemenlik sistemlerinde olduğu gibi erkek egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu, hem baskıcı 

öğeleri vardır ve her sistem içinde kadınların da kendi güç ve özerklik kaynakları mevcuttur. 

Dolayısıyla onları eziyormuş gibi görünen sistemlere kadınlar da erkek kadar bağlı olabilir. Ancak 

“ataerkil pazarlık”lar birtakım karşılıklı beklentilerin yerine getirileceği varsayımına dayanır ve bu 

beklentilerin niteliği toplumdan topluma değişebilir. Örneğin Afrika poligamisinde erkeğin karısının 

ve çocuklarının bakımından maddi olarak tam sorumlu olması beklentisi yoktur; buna karşılık kadına 

ait ayrı gelir getiren bir iş alanı vardır ve bu alan üzerinde erkek hak iddia edemez. Kadınların 

mekânda tecrit edildiği ve ev dışındaki hareketliliğinin sınırlandığı Ortadoğu ve Güney Asya 

toplumlarında ise erkeğin ailenin maddi ihtiyaçlarını tamamen karşılaması beklentisi vardır.”18 

 
Kandiyoti, kadınların direnme ve boğun eğme stratejileri üzerinden Sahra-altı 

Afrikası ve Ortadoğu ile Güney Asya’daki Müslüman toplumlardaki kadın denetleme 

biçimlerini karşılaştırarak İslam’ın uzanımındaki ataerkillik biçimlerine ışık tuttu. 

Farklı ataterkillik biçimlerindeki kadın ve erkek arasındaki pazarlıkların dönemin 

tarihsel koşullarından, ayrıca sınıf ve etnik kast durumundan etkilendiğini ve 

değişebilirliğini gösterdi.19 “Bu ataerkil pazarlıklar kadınların cinsiyetlenmiş 

öznelliklerinin biçimlenmesinde güçlü bir etki uygularlar ve farklı bağlamlarda 

toplumsal cinsiyet ideolojisinin doğasını belirlerler. Ayrıca kadınların baskı 

karşısında hem potansiyelini hem de aktif ve pasif direnişinin belli biçimlerini 

etkilerler.”20 Kandiyoti, klasik ataterkilliğin “yeni piyasa güçleri, kırsal kesimde 

kapitalistleşme ve ekonomik marjinalleştirilme ve yoksullaşma süreçlerinin etkisi 

altında”21 çökmekte olduğunu söylemektedir.  

 

                                                           
18 Deniz Kandiyoti, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 1997, 
Metis Yayınları, s. 13. 
19 Deniz Kandiyoti, İslam ve Ataerkillik: Karşılaştırmalı bir Perspektif, s. 122, Cariyeler Bacılar 
Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 1997, Metis Yayınları. 
20 Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy”, Gender & Society, Vol. 2 No. 3, September 1988, 
p. 275.  
21 Deniz Kandiyoti, 1997, a.g. e., p. 125. 
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Kandiyoti “Ataerkil Pazarlıklar” başlıklı makalesini yayınladıktan 10 yıl sonra 

ataerkil pazarlıklar kavramını gözden geçirdiği “Gender, Power and Contestation: 

‘Rethinking bargaining with patriarchy’ ” başlıklı yeni bir makale yazdı. Kandiyoti 

bu makalesinde ataerkil pazarlıklar kavramını daha geniş Batılı literatürle beraber 

düşünür. Bu makaledeki önemli noktalardan biri bu kavramını iktidar ilişkileri 

ışığında gözden geçirmesidir. Bu gözden geçirmede ataerkil pazarlıklarda güçlü olan 

tarafın oyunun kurallarını tek taraflı değiştirmek için daha iyi bir şekilde 

konumlanmış olduğunu kabul eder22 ve Mitchell’e gönderme yaparak hegemonya 

kavramını devreye sokar. Bu arka planda Kandiyoti ataerkil pazarlıklar kavramının 

zayıf bir noktasına değinir. Ev halkı ve akrabalığın belli örüntülerini bulma 

arzusunun, bunları “dışarıda orada”, “önceden bir şekilde var olan” ve “içinde 

mücadelelerin yapılacağı, oluşturucu ve üretici çerçeve” olarak görmeye neden 

olduğunu belirtir.23 Kandiyoti ayrıca bu koşullarda mücadelelerin çıktılarının 

neredeyse yapının kendisine eklendiğini ve bunun da bir yanlış bilinçlilik durumuna 

götürebileceğini söyler. Çünkü direniş hareketleri ikincil durumdakilerin meşru 

olarak içlerini dökebilmeleri vs. olanak sağlayacak şekilde sistemin ana bir parçası 

olarak yorumlanabilir.24 Bu gözden geçirmeyi de kavramsal arka plana ekledikten 

sonra bunu aşağıda daha tarihsel bir yaklaşımla bağlantılandırmak yanlış 

olmayacaktır. 

 

Kandiyoti’nin yukarıda tarif ettiği klasik ataerkillikteki kadın-erkek arasındaki 

ataerkil pazarlığın cumhuriyetin ilk yıllarında devletin ideolojik bir müdahalesi olan 

Kemalist “yeni kadın” idealiyle yeni bir şekil aldığı ve en azından orta sınıflar 

arasında bu yeni haliyle yaygınlaştığı söylenebilir. Kemalizmin ön ayak olduğu “yeni 

kadın” idealiyle, ataerkil pazarlıkta kadınların rolünü yeniden tanımladığı 

söylenebilir. Zehra Arat bu durumu klasik ataterkillikten Batı ataerkilliğine geçiş25 

olarak kavramaktadır. Buna Kemalist ataerkillik demek de yanlış olmayacaktır. 

Cumhuriyetin erken döneminde Kemalizmin idealize ettiği “yeni kadın” modeli 

Türkiye’deki kadınların kamusal alana çıkışının ya da kamusal görünürlüğünün koşul 

ve çerçevesini çizmiştir. Ayşe Durakbaşa’nın 1930’lardaki bu “yeni kadın” modeli 

                                                           
22 Deniz Kandiyoti, “Gender, Power and Contestattion: ‘Rethinking bargaining with patriarchy’ ”, in 
Feminist Visions of Development: Gender, Analysis and Policy, ed. by. Cecile Jackson and Ruth 
Pearson, Routledge,  1998,  p. 142. 
23 Kandiyoti, a.e. p. 142.  
24 Kandiyoti, a.e. p. 142. 
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hakkındaki çalışması bize cumhuriyetin kuruluş yıllarında kadın konusunun nasıl 

Türk milliyetçiliği çerçevesinde ele alındığını göstermektedir. Durakbaşa’nın 

çalışması Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyet rollerini anlamada dönemin 

tarihsel ve ideolojik bağlamına güçlü bir şekilde işaret etmektedir. Ayşe Durakbaşa 

erken cumhuriyet dönemindeki Türk milliyetçiliği ve feminizmi incelediği 

araştırmasında, “Kemalizmin kadınların eğitim ve mesleklere katılımında ilerici bir 

ideoloji olarak işlemesine rağmen, ahlakın ataerkil normlarını değiştirmediğini ve 

kamusal alanda kadınlara mekân açmadaki radikalliğine rağmen erkek/kadın 

ilişkileri hakkındaki temel kültürel tutuculuğu sürdürdüğünü”26 tartışmaktadır. Bu 

çerçevede erken cumhuriyet döneminde; yani 1930’larda tanımlanmış olan “yeni 

kadın” modelinin özelliklerini Durakbaşa şöyle özetlemektedir: “Yeni Kadın” 

topluma katkıda bulunması, sosyal hayata katılması ve profesyonel kadın olarak 

sorumluluklar ve roller üstlenmesi; fakat ayrıca geleneksel cinsiyet rolleri olan 

annelik ve karılık görevlerini de devam ettirme özellikleriyle tanımlanmaktadır.27 

Kemalist “yeni kadın” modelinde ayrıca kadının kamusal ve sosyal sorumlulukları 

evdeki geleneksel rol ve sorumluluğundan daha önemli olarak 

değerlendirilmektedir.28 Durakbaşa buna örnek olarak eğitimli bir meslek sahibi 

kadının bir ev kadınına göre daha fazla saygı gördüğünü ve daha yüksek statü sahibi 

olmasını göstermektedir.29 Ayrıca bu çerçevede annelik sadece biyolojik olarak 

tanımlanmış, anneliğin eski geleneksel değeri arka plana geçmiştir. Kemalizm 

geleneksel kadının bekâreti üzerine kurulu cinsel ahlakı sorgulamamıştır. Bu yüzden 

kadınlar kontrole maruz kalıp, cinselliklerini bastırmışlardır, erkeklerle ilişkilerinde 

cinselliklerini örtmüşlerdir.30 Bu şekilde özetlenebilecek “yeni kadın” modelini 

Durakbaşa çatışan imgelerin birleşimi olarak yorumlamaktadır: 

 

“Kemalist kadın imgesi, Kemalist ideolojinin pragmatizmini yansıttı ve temel olarak çatışan imgelerin 

bir kombinasyonuydu: İş başında “bir eğitimli-profesyonel kadın”; sosyal kulüplerin, derneklerin vs 

üyesi olarak “sosyal olarak aktif organize eden kadın”; bir anne ve eş olarak ailede yeniden üretim 

fonksiyonlarını yerine getiren “biyolojik olarak işleyen anne”; balo ve partilerde erkekleri eğlendiren 

“feminen kadın”. İlk üç imge daha önceki dönemlerde dolaşımdayken, sonuncusu yeni ve Türkiye’de 

                                                                                                                                                                     
25 Zehra Arat, “Kemalizm ve Türk Kadını”, 75.Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, 1998. 
26 Ayşe Durakbaşa, “Kemalism as Identity Politics in Turkey” in Deconstructing Images of 
“Turkish Woman ed. Zehra F. Arat, p. 140. 1998, St. Martin’s Press, New York. 
27 a.e., p. 142–143. 
28 a.e., p. 143. 
29 a.e., p. 144. 
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Batı tipi toplumsal cinsiyet ilişkisi kurmaya girişmiştir. Rejimin batılılaşma arzusu yani Batı’ya ve 

medeniyetine öykünme anlamına gelmiştir. Eğer ilk iki imge kadının toplumdaki yerinde bir değişim 

ima ettiyse, son ikisi yeni rollerin kadının erkek-kadın ilişkilerindeki ikincil konumunu 

değiştirmeyeceğini güvence altına alan bir sınır olduğunu gösterdi.”31 

  

Duygu Köksal da erken cumhuriyet dönemindeki yeni kadın idealinin izini İsmail 

Hakkı Baltacıoğlu’nun haftalık Yeni Adam gazetesinin sayfalarında bulmuştur. 

Özellikle 1930–40 döneminde bu haftalık gazeteyi inceleyen Köksal’ın çalışmasında 

“yeni kadın”ın “yeni adam” tanımlanırken onunla ilişkili olarak nasıl tanımlandığını 

bulabiliyoruz: 

 

“Gazete akıl ve pratiği birleştiren, çalışkan, realist ve toplumcu bir “Yeni Adam” tipini vurguluyordu. 

“Yeni Adam”ı tanımlarken “yeni kadını (“yeni kadını”) tanımlamamak olmazdı. Gazete özellikle 

1930’lu yıllarda böyle bir tanım yapmaya çalıştı. Baltacıoğlu “yeni kadın idealini” şöyle çizdi. Yeni 

kadın ev kadını değildir, öncelikle müstahsildir. Artık yalnızca tüketen kadın tipi ne ekonomik olarak 

ne de ahlaki olarak daha fazla savunulabilir. Yeni kadın çocuklarına laik terbiye verebilecek, erkeğe 

layık bir hayat arkadaşı olabilecek müspet kafalı bir kadındır. Yeni kadın erkeğe göre menfi bir cins 

olmaktan çıkıp, tamamlayıcı, bütünleştirici bir eş, arkadaş fikrine yerleşiyor. Yeni bir kadın yeni bir 

beden düşüncesini de beraberinde getiriyor. Nazenin, kırılgan, hastalıklı bir güzel değil, güç, sağlık, 

çeviklik, başarı ile özdeşleşen diri bir güzellik.”32 

 

Yeni Adam’da Baltacıoğlu’nun tanımladığı “yeni kadın” ideali Kemalist kadın 

idealiyle ortak ve paralel özellikler taşımaktadır. Yani bu gazete de yeni dönemde 

yeni bir kadın modelinin gerekliliğine işaret etti. Bir kadın ideali tanımladı. Kemalist 

kadın ideali gibi, yeni özelliklerin yanısıra sıkı bir şekilde, yeni özelliklerle sarıldığı 

ölçüde eskiyi de; yani kadının ev içi rolünü de bırakmadı. 

 

Yeni cumhuriyet rejimi yeni bu kadın modelini özellikle de orta sınıflar için 

normalleştirdi. Durakbaşa, bu modeli takip eden kadınların hem geleneksellik hem 

de modernlik ile baş etmek için “katı öz-disiplin ve adaptif stratejiler 

içselleştirdiklerini” kaydetmektedir.33 Kemalist “yeni kadın” modeli içinde 

sosyalleşen kadınların aileyle ilişkisini şöyle özetlemektedir: 

                                                                                                                                                                     
30 a.e., p. 151. 
31 A.e., p. 147.  
32 Duygu Köksal, “Yeni Adam ve Yeni Kadın: 1930’lar ve 40’larda Kadın: Cinsiyet ve Ulus” 
Toplumsal Tarih, Mart 1998, Sayı 51, s. 32. 
33 Durakbaşa, a.g.e., p. 150. 
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“Babalar ve kızları arasında üstü kapalı bir anlaşma var gibi görünüyordu: Kızlara eğitim, kariyer ve 

sosyal faaliyetlere katılımda belli özgürlükler bahşedilirken karşılığında babalar kızlarının erkeklerle 

ilişkilerinde son derece dikkatli olmalarını ve cinselliklerini onlar için kabul edilebilir kocalar 

bulununcaya kadar katı bir şekilde bastırmalarını beklediler. Bu etikle yetiştirilen kadınlar büyük bir 

istekle onlara atfedilen “misyon”a katıldılar ve bu reformist ideolojinin ideal kadın imgesine 

uyuyordu. Babalar ve Atatürk─ “tüm ulusun, özellikle Türk kadınlarının sembolik babası─ “kızlarını” 

destekleyecekti ve onları halka himayesinde sunacaktı. Kemalist kadınlar kendilerini önemli ve 

ayrıcalıklı hissettiler. Sadece kadın olduklarını değil fakat önemli sosyal fonksiyonları olan bireyler 

olduklarını hissettiler ve bu izlenim etraflarındaki herkes tarafından ─aileleri, okulları ve devlet─ 

güçlendirildi.”34 

 

Görüldüğü gibi kadının kamusal alanda eğitim alabilmesi ve çalışması cinselliğinin 

kontrolü ile koşullandırılmıştı. Erken cumhuriyet dönemindeki kadın-erkek 

ilişkilerindeki bu durum Osmanlı toplumundaki haremlik selamlık geleneğinin 

yumuşatılmış bir versiyonu olarak görülebilir. Osmanlı döneminde haremi ayıran 

duvarlar yerine, bu sefer kadın cinselliğinin ataerkillik tarafından kontrolü için 

kadında oto-kontrol gibi farklı ayırma-saklama pratikleri geliştirildiği söylenebilir. 

Kemalizmin ideal kadın modeli büyük kentlerde ve özellikle orta sınıflar arasında bu 

şekliyle kitleselleşti.  

 

Durakbaşa’nın Kemalist “yeni kadın” modeli araştırması bize Türkiye’de orta sınıf 

kadınların gündüz ücretli iş ve gece bedava ev işi ve bakım olmak üzere çifte vardiya 

yapma durumunu ve bu durumun nasıl normalleştiğini anlamamızı sağlamaktadır. 

Durakbaşa’nın araştırması orta sınıflar arasında Kemalist “yeni kadın” modelinin 

özelliklerini ve nasıl çalıştığını göstermektedir.  

 

2. Kadınlar ve Özel/Kamusal Kurgusu 

 
İkinci dalga feministler Batı’da 1960’lar ve 1970’lerde “Kişisel olan politiktir” 

sloganıyla kamusal alan ve özel alan ayrımına karşı çıktılar (Batılı feminist 

araştırmacılar alanlar ayrımı (seperate of spheres) ya da diğer bir deyişle kamusal ve 

                                                           
34 Durakbaşa, a.g.e., p. 151–152. 
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özel alan ayrımı kavramını uzun zamandır kullanmaktadır.35 Fakat kamusal ve özel 

ayrımı, feministlerce kullanımında teorik olarak Habermas’ın ünlü kamusal alan özel 

alan ayrımına dayanmamaktadır). Feministler özel alandaki eşitsizliklerin, yasalara 

rağmen kamusal alana da yansıdığını savundular. Bu nedenle özel alandaki 

eşitsizlikleri yok etmeyi hedeflediler. Bu bölüm biraz feminist özel/kamu ayrımı 

tartışmalarına bakacak sonra, bu ayrımın Habermas versiyonuna gelen toplumsal 

cinsiyet temelli eleştirilerine bakıp, ardından da kamusal alan özel alan ayrımının 

ihmal edilmesi güç Habermas versiyonunun Müslüman toplumlardaki kadınlar için 

ne ifade edebileceğini tartışan bir örnek çalışmaya yer verecektir. Türkiye 

bağlamında özel ve kamusal ayrımı tartışmasını örnekleyen birkaç araştırmayla bu 

tartışmayı Batı’dan Türkiye bağlamına taşımış olacağız. Bu bölümdeki kamusal/özel 

ayrımı hakkındaki bu tartışmaların bu araştırmadaki verileri anlamaya çalışırken bize 

ışık tutmasını, yolumuzu bulmamıza yardım etmesini amaçlıyoruz.   

 

Batıda… 

Batı’da ikinci dalga kadın hareketinin aktifleştiği 1960’lar ve 1970’lere kadar 

toplumdaki genel örüntüde kadınlar temel olarak annelik ve ev işi ile erkekler ise 

ekmek kazanıcılığı (breadwinner) ile özdeşleştiriliyordu. İkinci dalga kadın hareketi 

ise 1970’lerde özel alana odaklanıp, bu alandaki kadın-erkek arasındaki eşitsiz iş 

bölümünü sorguladı. Kadınların tarihçileri, kadın-erkek arasındaki bu eşitsiz 

işbölümünün tarihsel olarak ortaya çıkışını kamusal ve özel alan arasındaki ayrıma 

bağlamakta ve bu ayrımı da tarihselleştirmektedirler. Yani bu ayrımı tarihte belli bir 

yer ve zamana oturtmaktadırlar. Kadın tarihçileri aynı zamanda özel ve kamusal 

arasındaki ayrımı hiyerarşik bir zıtlık olarak görmektedirler.36  Yani kamusal ve özel 

sadece bir zıt ikilik değildir; aynı zamanda kamusal özelden daha önemli görülür. 

Kadınların tarihini yazan feministler özel ve kamusal arasındaki ayrımın ortaya 

çıkışıyla ilgili başlıca iki açıklama öne çıkarmaktadırlar. Bunlardan birisi iktisadi 

diğeri ise antropolojik açıklamadır. İktisadi açıklamada 1750’den beri dünyada 

meydana gelen büyük değişimlere kadınlar açısından bakıldı: 

 

                                                           
35 Belinda Davis, “Reconsidering Habermas, Gender and the Public Sphere: The Case of Wilhelmine 
Germany”, p. 397 in G. Eley (ed.) Society, Culture and the State in Germany 1870-1930, 
University of Michigan Press, 1996. 
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“[Kadın tarihçiler] kadınların, sanayileşme ile kadınların ürünlerin üretimi üzerindeki geleneksel 

gücünü kaybettiğini ortaya koydular. Kadınların tarım toplumlarındaki eğirme ve dokuma 

yeteneklerinden kaynaklanan statüsü, örneğin mum ve sabun yapma becerilerinden ve iyileştirici 

bitkiler konusundaki bilgilerinden kaynaklanan statüsü, fabrikalar bu fonksiyonları üstüne aldığı 

zaman kayboldu. O zamandan beri birçok kadın sadece erkekler tarafından kazanılan parayı 

kullanarak giysileri, yiyecekleri ve ilaçları alan tüketicilere döndüler. Modern çekirdek aile, üretimin 

kamusal dünyasıyla tüketim ve yeniden üretim, çocuk doğurma ve büyütmenin özel alanı arasındaki 

ayrımın bir sonucudur. Yeniden üretim hizmetinde kadınların yaptığı iş ücretsizdi ve erkeğin aile“si” 

için ekmek kazandığı işinden daha düşük bir statüdeydi. Bu yoruma göre, kamusal alan ve özel alan 

arasındaki bölünme Batılı hayatın kapitalist sanayileşmesinin bir sonucudur. Bu süreç kadınların işini 

marjinalleştirmiştir. Kadının ekmek kazanıcı olarak bir sorumluluk alması düşünülmediğinden 

kadınlar ev dışındaki işi için daha az para alıyordu.”37  

 

Berteke Waaldijk, kamusal ve özel alanlar arasındaki ayrımın bu iktisadi 

açıklamasının sorunlarından bahsetmektedir:  

 

“Bu yaklaşım içinde öncelik ana olarak Avrupa ve Birleşik Amerika’daki beyaz orta ve alt sınıfların 

tarihine verilmiştir. Diğer sınıfların ve diğer etnik grupların deneyimleri yeterince hesaba 

katılmamıştır. 

 

Örneğin kölelik altında yaşayan siyah Amerikalılar için kamusal ve özel alan arasındaki ayrım 

anlamsızdı. Büyük çiftliklerdeki zor ve ücretsiz yapılan işler hem erkek hem de kadın için kuraldı. 

Köleler arasındaki evlilikler ya tanınmıyor ya saygı görmüyordu ve kutsal özel alan meselesi yoktu. 

Beraber yaşayan ve çalışan kadınlar, erkekler ve çocuklar arasındaki ilişkiler sıklıkla olmayan ya da 

eksik aile üyelerinden daha güçlüydü ve daha uzun sürüyordu. İç Savaş’tan ve köleliğin 

lağvedilmesinden sonra, çoğu Afrikalı-Amerikalılar sivil hakları olmadan büyük yoksulluk içinde 

yaşadı. Ev kadını ve aktif yurttaş olarak da görevini yapan sürekli erkek ekmek kazanıcısı ile aile 

ideali çoğu için bir illüzyon olarak kaldı. (Jones, 1985; Horton, 1986).”38 

 

Görüldüğü gibi Batı toplumlarında kamusal ve özel alanlar arasındaki ayrımın 

ekonomik açıklaması olarak öne sürülen bu yaklaşım, hem sınıf hem de etnik grupsal 

özellikler bakımından kuşatıcı değildir. Ayrıca daha önceki dönemleri çalışan 

araştırmacılar kadın ve erkek işbölümlerine paralel ayrılmaların daha önce de var 

                                                                                                                                                                     
36 Berteke Waaldijk, “Stories and Sources: Feminist History” p. 16 in Rosemarie Buikema and 
Anneke Smelik (eds.) Women’s Studies and Culture: A Feminist Introduction, Zed Books, 
London and New Jersey, 1993. 
37 A.e., pp. 16–17.  
38 A.e., p. 17. 
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olduğunu iddia etmişlerdir. Bu noktada feminist kültürel antropoloji devreye 

girmektedir: 

 

“Yavaş ya da zor değişen akrabalık ilişkilerinin ve aynı zamanda da bunların sembolleşme 

biçimlerinin çalışılması pre-endüstriyel toplumlarda kadın yerinin açıklanması için daha fazla 

olasılıklar sunmuştur. Kültürel antropoloji görüşleri ayrıca endüstriyel toplumların tarihsel araştırması 

için verimli olduğunu kanıtlamıştır. Kadınların, erkekler arasındaki iletişimde “işaretler” olarak 

fonksiyon görerek erkek iktidarının sembolü olabileceği fikri kadınların kamusal alandan dışlanması 

üzerine yeni bir ışık yaymaktadır. İşaretler olarak kadınlar kendilerine herhangi bir anlam veremezler 

ve politika ve bilime katkıları bu nedenle kavranamazdır (Rubin, 1980). Bu perspektifte kadınların 

tarihi bu nedenle kamusal alandaki kadın istisnalarına bakmamalıdır, fakat kadınların dünyalarının 

tarihini tarif etmek için daha çok yeni yollar geliştirilmelidir (Pomata, 1983).”39 

 

Özelikle Gayle Rubin’in çalışmalarına dayanan bu yaklaşım iktisadi açıklamadan 

daha geniş ve eski bir çerçeve sunmaktadır. İktisadi yaklaşımdan farklı bir boyutta 

bize kadın-erkek alanlarının ya da kamusal özel alanlarının ayrımına işaret 

etmektedir. Kadınların erkekler arası iletişimde bir işarete indirgenmeleri ve bu 

nedenle kamusal alanda kendi irade ve tanımlamalarıyla varlıklarının olmadığını 

ortaya koymaktadır. Waaldijk özel ve kamusal ayrımı tartışmasındaki bu 

farklılaşmayı sosyo-ekonomik açıklamadan yapısal yaklaşıma kayma olarak 

özetlemektedir.40 

 

Michelle Rosallo ve Louise Lamphere’in Woman, Culture and Society isimli kitabı 

ise, Aksu Bora’nın “Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet –Özgürleşme İkileminin 

Ötesi” isimli makalesinde kadınlar açısından özel/kamusal ayrımına odaklanan temel 

bir metin olarak kabul edilir. Feministlerin kullandıkları kamusal/özel alan ayrımı 

hakkındaki çalışmalara örnek olması bakımından burada Rosallo ve Lamphere’in 

kitabına biraz yer verilecektir. Rosaldo bu kitaptaki makalesinde kadınlar ve 

erkeklerin faaliyetleri ve kültürel değerlendirmelerindeki evrensel asimetri ile 

kamusal ve özel (Rosaldo İngilizce’de domestic sphere diyor) alanlar arasındaki 

evrensel ve yapısal ikilik arasında paralellik kurar. Kadınların özel alana 

hapsoldukları ölçüde güçsüzleştiklerini ve diğer alanlardan koptuklarını savunur. 

Kadınlar özel alandan çıktıktan güç ve değer kazanırlar. Rosaldo ayrıca en eşitlikçi 

                                                           
39 A.e., p. 18. 
40 A.e., p. 18. 
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olan toplumların erkeklerin özel alana değer verdikleri ve bu alandaki işlere 

katıldıkları toplumlar olduğunu savunur.41 Bora bu teorik yaklaşımın pratik 

sonuçlarına dikkat çeker ve feminist hareketin bu yaklaşımın ışığı altında “kişisel 

olan politiktir” sloganıyla mücadale alanını belirginleştirdiğini söyler.42 

 

Feministlerin kullandıkları alanlar ayrımı kavramının yanı sıra Habermas da bir 

birbirine katı bir şekilde zıt olan kamusal alan özel alan ayrımı geliştirmiştir. Burada 

Habermas’ın kamusal alan kavramına sadece kısa bir şekilde yer verilecek ve sonra 

da toplumsal cinsiyet açısından aldığı eleştirilere odaklanılacaktır. 1962 yılında 

yayınladığı The Transformation of Public Sphere adlı kitabında geliştirdiği şekliyle 

Habermas’ta kamusal alan devlet ve sivil toplumun etkileştiği ve kamuoyunun 

oluştuğu bir yerdir. Tarihsel olarak kapitalist sanayi toplumu ve kent kültürüne 

paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi Habermas’ın “liberal burjuva” kamusal 

alanında, eğitimli özel yurttaşlar ussal, eleştirel ve açık tartışmalar yaparlar.43 

Feministler liberal burjuva paradigmayı toplumsal sözleşmenin kadınları toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini sabitleme yoluyla dışlaması nedeniyle eleştirirken, Habermas bu 

eşitsizliklerin oy hakkının ve yurttaşlığın evrenselleşmesiyle aşılabileceğini ima eder. 

Buna karşılık feministler, Habermas’ın politik kamusal alanı, içinde kadının rolünün 

belli olduğu bir aile hayatıyla (özel) beraber düşünmesine dikkat çekerler.44 Bu 

eleştiriyi destekleyen somut araştırmalar da bulunmaktadır. Mesela Davis, Joan 

Landes’in 1750–1850 arasındaki Fransa’yı konu alan çalışmasında modern kamusal 

alanın ortaya çıkışıyla kadınlara daha önceden açık olan yolların da kapandığını 

söylemektedir. Davis ayrıca, bu yüzden Habermasçı kamusal alan kavramını bazı 

feministlerin kullanmayı reddettiğini de söyler.45 Bu eleştirilere rağmen, Davis 

Habermas’ın kamusal alan kavramının bu eleştirilere destek sağlayabilecek şekilde 

kullanılabileceğini belirtir ve 1. Dünya Savaşı Berlin’ine Habermas’ın kamusal alan 

kavramıyla bakarak, hem toplumun toplumsal cinsiyet kimliklerini nasıl inşa ettiğini 

hem de kadınların tarihsel olarak nasıl politik kamusal alana katılabildiklerini tartışır. 

                                                           
41Michelle Zimbalist Rosaldo, “Woman, Culture and Society: A Theoretical Overview”, in Woman, 
Culture and Society, edited by Michelle Zimbalist Rosaldo and Lousie Lamphere, Standford 
University Press, California, 1974,  p. 41. 
42 Aksu Bora, “Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet ve Özgürleşme İkileminin Ötesi”, Toplum 
Bilim, 75 Kış 1992. 
43 Davis, a.g.e., p. 401. 
44 Davis, a.e. p. 401. 
45 Davis, a.e. p.401.  
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Bu argümanlarla, Davis Wilhelmine Almanya’sı hakkındaki bildik “yukarıdan 

politika” savlarını sorgulayabildiğini söylemektedir.46 

 

Belinda Davis, tartışma ve siyasi etkilemenin gerçekleştiği politik kamusal alanın 

parlamento salonları olduğunu; ama Habermas’ın aynı zamanda bir kamu organı 

oluşturmak üzere bir araya gelmiş özel bireylerin sohbetlerinde de bir parça kamusal 

alan oluştuğunu söylediği not eder.47  Mary Ryan’ın çalışması ise Habermas’a bu 

noktadan bir eleştiri getirir. Ryan, 1825–1880 arasında tarihsel olarak Birleşik 

Devletleri incelemekte ve Habermas’ın modeliyle bu dönem Birleşik Amerika 

deneyimi arasındaki zıtlıkları vurgulamaktadır. Bu zıtlıklardan biri Amerika’da 

kamusallığın 18. yüzyılda değil; ama 1820-1830’lardan itibaren başlamış olmasıdır. 

İkincisi bu kamusallığın Habermas’ın modelindeki gibi edebi ve siyasi kuluplerde 

değil; açık hava toplanmaları, açık kent mekânlarında, caddeler, sokak köşeleri ve 

kamu meydanlarında gerçekleştiğidir. Üçüncü olarak, kamusal tartışmalar ussal ve 

eleştirel bir söylem şeklinde değil; ama Ryan’ın deyişle aktif, kaba, kavgacı ve 

sınırsız bir şekilde yapılmıştır. Ryan’ın belirttiği Habermas’ın modelinden farklılaşan 

dördüncü nokta ise sınıf ve sosyal bağlam eksenlidir. Ryan, Habermas’ın modelinin 

aksine Birleşik Devletler’deki kentli kamunun heterojen yapısına vurgu yapar.48 

Ryan, bu tarihsel Amerikan bağlamında kadınların deneyimlerine bakar. Mesela 

sadece sembol olabilecek kadınların erkeklerin bulunduğu şehir salonları gibi 

kamusal alanlara girebildiğini; kadınların bu nedenle kamusallık için başka alternatif 

kanallar kullandıklarını anlatmaktadır. Ryan, kadınların daha çok yardım işleriyle 

uğraştıklarını söyler. Yani yardım işleri bu kadınlar için önemli bir kamusallaşma 

yoluydu. Kilise yardım işlerinin gerçekleştirildiği bir yerdi. Burada kadınların 

alternatif kamusallaşmalarının arkasındaki dini fona dikkat çekilebilir. Kadınların 

alternatif kamusallaşma biçimlerinden biri de çay partileriydi. Kadınlar ayrıca 

misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Ryan, ayrıca bu kadınların kendi 

aralarında etnisite, kocanın sınıfı ve ırka dayanan bir hiyerarşi bulunduğunu söyler. 

Bu kadın grupları için fahişelik gibi ahlaki konular ve köleliğin kaldırılması meselesi 

önemliydi. Fakat kocası köle sahibi olan kadınlar bu meselenin dışında kalırlardı. 

Bununla birlikte Amerika’da siyah erkekler beyaz kadınlardan bile önce oy hakkına 

                                                           
46 Davis, a.e. p. 398.  
47 Davis, a.e. p. 398. 
48 Mary P. Ryan, “Gender and Public Access: Women’s Politics in 19th Century America” in 
Habermas and the Public Sphere. Ed. by. Craig Calhoun, MIT pres, 1992, p. 264. 
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kavuştular. Yani Ryan’ın yazısında kadınların, Amerika örneğinde erkeklerin 

kullandıkları geleneksel kamusallaşma kanallarını kullanmalarına izin 

verilmediğinde alternatif kanallarla kamusallaşabildikleri söylenmektedir. Ryan’a 

göre kadınlar bu yollarla elde ettikleri organizasyonel deneyimleri ulusal 

politikalarına aktarabilmişlerdir.  

 

Ortadoğu’da… 

Elizabeth Thompson ise yukarıda kısaca tarif edildiği şekliyle Habermas’ın kamusal 

alan ve özel alan ayrımını Ortadoğulu toplumlar bağlamında tartışmıştır. Thompson, 

Avrupa kökenli kamusal/özel ayrımını tarihselleştirip Ortadoğu toplumları için 

tercüme etmek gerektiğine inanır.49 Bu da çoğunlukla Habermas’taki haliyle 

kamusal/özel ikili karşıtlığını yeniden ele almak anlamına gelmektedir.  

 

Kamusal/özel ayrımını Ortadoğu toplumlarında kullanma çabaları 7. ve 8. 

yüzyıllardaki Arap toplumuna ilişkin araştırmalarla başlamaktadır. Bu çerçevede 

yapılan tartışmalardan bir hatta Fatima Mernissi ve Barbara Stowasser yer alır. Bu 

hatta yapılan, tarihsel olarak İslam’ın ilk ortaya çıktığı zamana; peygamberin yapıp 

ettiklerine bakmaktır. Mernissi peygamberin tüm inananların Tanrı önünde eşit 

olduğu yani özel ve kamusal alanların birleştiği bir düzen tasarladığını söyler.50 

Mernissi peygamber zamanındaki Arap toplumuna bakıp o dönemi toplumsal 

cinsiyet açısından altın çağ olarak görüp, kadınların kamusal alanda o zaman sahip 

olduğu hakların zamanla ataerkil geleneklerin etkisiyle geri alındığını savunur. 

Stowasser de Mernissi’nin bahsettiği kadınlara erkeklerle eşit konum veren ilk 

düzenlemelerden bahseder; ama sonraki cinslerin mekânsal ayrımı konusundaki 

tavrıyla Mernissi’den ayrılır. Stowasser’e göre cinslerin mekânsal ayrımıyla birbirine 

zıt olmasa da kamusal ve özel alan ayrımı yaratılması da İslam’ın parçasıdır. Özel 

alan sadece kadın ve çocuklar için ayrılmıştır. Yine de bu hatta cevap isteyen birçok 

soru bulunduğunu Thompson not etmektedir51. Fakat bu hattaki çalışmalara gelen 

temel eleştiriler bu hattın savunmacı pozisyon oluşturması ve gerçekten ileri sürülen 

iddiaların değerlendirilmesi için elde yeterince veri olmasıdır.  

 

                                                           
49 Elizabeth Thompson, “Public and Private in Middle Eastern Women’s History”, Journal of 
Women’s History, p. 52, Spring, Vol. 15, No. 1. 
50 A.e. p. 53. 
51 A.e. p. 54. 
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Thompson, 14. yüzyılda İslami kanunların katı bir şekilde uygulandığına ve harem 

ve dışarısı arasındaki sınırlara ve ayrıca bu sınırların belirsiz anlamına (harem iktidar 

kaynağı mı yoksa hapishane mi?) dikkat çeker.52 Leslie Pierce’in Osmanlı haremi 

konusundaki araştırması da bu ayrımın anlamıyla ilgilenen önemli çalışmalardan biri 

olarak görülür. Bu tür çalışmalar da Ortadoğu toplumlarında kamusal/özel ayrımını 

çalışan ikinci hat araştırmaları oluşturur. Pierce, Osmanlı hareminin en başta bir 

kadın mekânı olarak tasarlanmadığını, sufizme paralel olarak Sultan’ın iktidarının 

özel mekânı olarak düşünüldüğünü tartışır.53 Sufizmde kamusal alan corruption 

demek iken, özel alan ise gerçeklik ve spirit anlamına gelir.54 Böylece kadınların 

haremdeki yeri, onları güçten ve önemli fonksiyonlardan ayırma olarak 

tasarlanmamıştır. Tam tersine kadınlar Sultan’ın ailesinin kutsal mekânının 

merkezindedirler. Pierce, böylece Osmanlı harem örneğinden hareketle Osmanlı’da 

kadınların haremde özel alandaki kadınlara atfedilen pasiflik ve zayıflık içinde 

olmadıklarını, adaletli ve ahlaki bir toplum yaratımından ayrı tutulmadıklarını ileri 

sürer55. Pierce’ın bu argümanı yönetici sınıf haremiyle kısıtlıdır. Fakat harem 

literatüründeki edilgen ve cinsel obje konumundaki kadın imgesini sarsmayı başarır. 

Bu yöndeki çalışmaları destekleyen argümanlardan biri de Batı’da kadınlar mülkiyet 

hakkına sahip değilken Osmanlı’da kadınların mülkiyet hakkına sahip olduğu 

yönündeki argümandır. Bu görüşte her ne kadar bu hak kısıtlı olsa da hukukta yeri 

dahi olmasının önemli olduğu ileri sürülmektedir. Diğer taraftan 14–18.yüzyıl 

araştırmacıları da cinslerin mekânsal ayrılmasının kısmiliğine dikkat çekerler. 

Mesela elit kentli kadınlar ticari işlerde ve yardım işlerinde faaldiler; yoksul 

kadınlarsa pamuk sektöründe çalıştılar ya da seyyar satıcılık ile hizmetçilik yaptılar: 

Yani cinslerin mekânsal ayrımında belirleyici olan faktör toplumsal cinsiyet ya da 

din değil daha çok sınıftı.56 Toplumsal cinsiyet sınırlarının zamana ve yere göre 

değişiklik göstermesinde etkili olan faktörler olarak araştırmalar, sınıf ve devlet 

oluşumunu göstermektedirler.57 Yani kamusal/özel ve toplumsal cinsiyet sınırları 

üzerine çalışırken özgül tarih ve toplumsal koşullara gidilmeli ve o vakadaki durum 

anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bu koşullar altında kolonyalizm deneyimi olan 

ülkelerdeki kamusal/özel ve toplumsal cinsiyet sınırlarının farklı özellikler 

                                                           
52 A.e. p. 55. 
53 A.e. p. 56. 
54 A.e. p. 56. 
55 A.e. p. 56. 
56 A.e. p. 56. 
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göstereceği açıktır. Thompson’ın yazısında bu tür ülkeler hakkında mesela Farzaneh 

Milani’nin ve Parvin Paidar’ın geç 20.yy İran’ı hakkındaki araştırması, Leila 

Ahmed’in Mısır hakkındaki araştırmasına da yer verilmektedir. Ayrıca bu tezin 

başka kısımlarında yer verilen Kandiyoti ve Göle’nin araştırmalarından da 

bahsetmektedir.  

 

Ortadoğu toplumlarının bu doğrultuda incelenmesinde yeni ortaya çıkan bir hat ise 

İslami yasal çalışmalar alanındadır. Bilindiği üzere Ortadoğu toplumlarını çalışırken 

ağırlık ister istemez İslam’a kaymaktadır; İslam önemli bir yer tutmaktadır. İslami 

yasal çalışmalar girişimi ise bu durumu kırmak için yapılmış bir girişimdir. Bu yeni 

çalışma alanı her ne kadar Ortadoğu toplumları İslam ve şeriat ile düzenlenmiş 

olsalar da uygulamalara bakıp, bu kuralların toplum tarafından, kadınlar tarafından 

nasıl kullanılıp uygunlaştırıldığına bakmayı önermektedir. Böylelikle yasal kalıpların 

dışına çıkmak mümkün olacaktır.  

 

Görüldüğü gibi Ortadoğu toplumları ile ilgili çalışmalarda kamusal/özel ayrımının 

belli bir şeklinin yani tarihselleştirilmiş şeklinin Thompson’ın deyişiyle 

deneylenmesi verimli sonuçlara yol açabilmektedir. Bu araştırmada özellikle de hem 

Batı modernleşmesini ideal alan hem de hala büyük ölçüde klasik erkek 

egemenliğinin hakim olduğu ve müslüman bir toplum olduğu için Türkiye için 

mevcut durumu anlamada ayrı alanlar ve daha spesifik olarak özel/kamusal 

ayrımının potansiyeli dikkate alınacaktır. Fakat Thompson’ın kullandığı gibi 

tarihselleştirilmiş olarak. Ayrıca kamusal/özel ayrımındaki hiyerarşik duruma da 

dikkat etmek gerekmektedir. Kamusal ve özel sadece bir ikili karşıtlık değil; fakat 

özelin kamusaldan değersiz olduğu hiyerarşik bir ikili karşıtlık ima etmektedir. Diğer 

taraftan kamusal/özel ayrımında feminist mirasın kişisel olan politiktir söyleminden 

kopmak da mümkün değildir. Çünkü ayrı alanlar ya da kamusal/özel ayrımı kadın ve 

erkekler arasındaki eşitsizliktir demek Batı-merkezci bir yaklaşım olacağından en 

azından kadınların kaynaklara dolaysız erişimini çoğunlukla engellemektedir 

denebilir. Bu nedenle araştırmada veriler yorumlanırken kamusal/özel hakkındaki bu 

iki söylemin beraber kullanılması amaçlanmaktadır.  

 

 

                                                                                                                                                                     
57 A.e. p. 56. 
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Türkiye’de… 

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye bağlamında kamusal ve özel alanın ortaya 

çıkışının güzel bir özetini Nükhet Sirman, “Kadınların Milliyeti” başlıklı yazısında 

vermektedir. Sirman, Osmanlı toplumunu büyük evlerin hâkimiyeti altındaki bir 

düzen olarak düşünmek gerektiğini söyler58: 

 

“Topkapı sarayı, ülkedeki en büyük ev olarak iktidarla düzenin ilişkisini temsil eden en çarpıcı model 

olarak görülebilir. Sarayın kurum olarak işleyişine bakıldığında, aileyle toplumsal düzen ilişkisinin 

benzetmeye dayanmaktan çok daha da öte, birbirini karşılıklı düzenleyen yapılar olduğu görülür. Bu 

modelde akrabalık, siyasi ilişkilerle iç içe geçmiş, hane reisi yanı zamanda hem baba hem de 

hükümdardır. Bu ev, hâkimiyeti altında bulunan toprakları yönetmek için, kendi içinden çıkardığı 

temsilcilerden oluşan çeşitli boyutlarda haneler yaratmakta, bunları ülkenin değişik merkezlerine 

atamaktadır. Devşirme kökenden gelen sadrazam, yine cariye olarak devşirilmiş kadınlar ya da onların 

kızlarıyla (bunlar hükümdarın kendi kızları ya da kız kardeşleri de olabilir) evlendirilip, Osmanlı 

düzenini kurmak ve temsil etmekle görevlendirilirler (Pierce, 1993). Büyük ev içine devşirilen genç 

erkekler zamanla kapılanma yoluyla Müslüman ailelerden de gelmeye başlar. Saraydan ayrılan evler 

de aynı sistematik içinde, kendi çevrelerindeki gençleri kapılandırmak suretiyle kendilerine 

bağlamaktadırlar. Bu bağımlılık bir yandan kişilere aile/iktidar ilişkileri içinde bir yer vermekte, diğer 

yandan da statülerine uygun bir yaşam standartı sağlamaktadır.”59  

 
Etnografik veriler de bu bağımlılık ve hiyerarşik bölüşüm sisteminin varlığını 

desteklemektedir.60 Sirman bu tür bir sistemde kamusal/özel ayrımının varolmasının 

mümkün olmadığını belirtir. Ancak Tanzimat’la birlikte kamusal hafifçe ortaya 

çıkmaya başlar: 

 

“Akrabalıkla akrabalığı mümkün kılan cinsellik, kamusal toplumsallık ve iktidarla, bunlara olanak 

tanıyan ilişkilerin sürdürülüş biçiminin temelinde yatan unsurlardır. Kamusal ile özelin ayrımı 

toplumsal bir kurgu olarak da yoktur. Büyük evler biribirine bitişiktir ve onların dışında ilişkilerin 

sürebileceği bir mekân yoktur. Tanzimat’la birlikte iktidar mekânsal olarak sarayın dışına taşınınca, 

bu alan yavaş yavaş açılmaya başlamıştır. Uzun bir süre bu alan Osmanlılar ve daha sonra 

Cumhuriyetçiler için bir tedirginlik kaynağı olmuş, bu alanda nasıl hareket edileceği, davranış 

kodlarının ne olacağı, konuşulan konuların ne olacağı muğlâklıklarını muhafaza etmiştir. (…) Ama 

burada temel sorun, iktidarın paylaşılmasında kabul edilmiş mekanizmaların meşruiyetlerin kaybetmiş 

olmalarıdır.”61 

                                                           
58 Nükhet Sirman, “Kadınların Milliyeti”, Milliyetçilik, Modern Siyasi Düşünce, s. 235, Cilt 4 
içinde, editörler Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, 2002. İstanbul.  
59 A.e. s. 235. 
60 A.e. s. 235.  
61 A.e., s. 236. 
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Sirman, Tanzimat’la birlikte kapılanma sisteminin işlerliği bozulduğu için 

yükselemeyen bir kitle oluştuğunu belirtir. Milliyetçi söylemleri oluşturanlar bu 

Tanzimat’la gelen yeni sistem nedeniyle iktidar olanaklarının dışında kalan bu 

kesimdir ve milliyetçilik söylemlerini de yazılı basın ve edebi eserler aracılığıyla 

üreteceklerdir.62 Fransız İhtilali’nin fikirlerini de Osmanlı toplumuna bu grup getirir. 

Sirman, bu grubun ürettiği edebi eserlerde, belli bir yeni adam ve yeni kadın tipinin 

belirginleştirildiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyar ve yeni düzenin temellerinin bu 

şekilde atıldığını ve bu sürecin 1926 yılında Medeni Kanun’un kabulüyle 

sonuçlandığını belirtir.63 Yeni adam ve yeni kadınlardan oluşacak bir yeni aile düzeni 

eski sistemin yerini alır. Böylece kamusal alan belirginleşir: 

 

“Bu anlamda aile yeni düzende muktedir olma biçiminin adı olmaya başlamıştır. Evde Pierce’ın 

Topkapı Sarayı bağlamında ileri sürdüğü gibi, mahrem olan reis ve kadınlarının etrafında kat kat 

devşirmeler, bağımlılar ve bağımlılıklar bulunurken, ailede bunlar silinmiş, toplumun temeli olan ana, 

baba ve çocuklardan oluşan birim ortaya çıkmıştır. Bu birimin adının çekirdek aile olması hiç de 

şaşırtıcı değildir. Eskiden mahrem adı verilen çekirdeklerin arasını dolduran kişisel bağımlılık ağları 

da ortadan kalkınca, aileler arasında kamusal alan adı verilen boşluk oluşmuştur. Bu boşluk Tanzimat 

sonrası Osmanlı toplumunda özellikle de sarayın Çırağan’a çekilip Babıâli’nin mekânsal iktidar odağı 

olarak ortaya çıkmasıyla birlikte başkasının hakkı çiğnenerek çeşitli mevkilere atanan ve Şerif 

Mardin’in de gösterdiği gibi Araba Sevdası gibi romanlarda yerilen “paşazadeler” sorunu olarak 

gündeme getirilmiştir (Mardin, 1966, 1974). Sorun, bu boşluğun nasıl doldurulacağı, aile reisi olarak 

eşit olduğu varsayılan yeni adamların ilişkilerinin nasıl düzenleneceğidir. Eski toplumu düzenleyen 

erkekler arası hiyerarşi ve bağımlılığın artık geçerli olmadığı bir toplumda, hamilerin, bu bağımlılığı 

düzenleyen akrabalık dilinin ve bu ilişkilerce düzenlenen gündelik yaşamın yerine ne konacağı sorunu 

sanıyorum halen çözülmüş değildir.”64 

 

Sirman Osmanlı İmparatorluğu zamanından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’ne özel 

ve kamusalın ayrışmasını bu şekilde temel olarak tarihsel bir eksende açıklamaktadır. 

Özel ve kamusal olanın ayrışmasından bahsedilse de Türkiye örneğinde araştırmalar 

ayrıca kamusal alandaki ilişkilerin akrabalık ilişkileri temelinde düzenlendiğini de 

göstermektedir. Alan Duben “bu olguyu Türkiye’de sivil toplumun işleyişinde 

akrabalık dışında hiçbir ahlaki kodun gelişmemiş olmasında bağlamaktadır.”65  

                                                           
62 A.e., s. 236. 
63 A.e., s. 237.  
64 A.e., s. 238–239. 
65 A.e., s. 244. 
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Kamusal alanla özel alanın bu şekilde üst üste binmesinin başka örneklerine Aksu 

Bora “Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleşme İkileminin Ötesi” başlıklı 

yazısında yer vermektedir. Mesela Bora’nın yazısında yer verdiği Jenny White’ın 

Money Makes Us Relatives-Women’s Labor 1994 in Urban Turkey başlıklı 

araştırmasında kamusal alan ve özel alan akrabalık ve iş temelinde üstüste 

binmektedir: 

 

“Jenny White, İstanbul’da fason üretim üzerine yaptığı çalışmada, Türkiye’de toplumsal ilişkilerin 

“minnetkarlık” (indebtedness) olarak isimlendirdiği ilkeye göre kurulup işlediğini söylüyor. Ona göre 

Türkiye’de fason çalışma ve küçük atelyelerde aile işgücü kullanımı çok başarılı olmuş çünkü bunlar 

toplumsal gruplara, özellikle de aile ve komşuluğa dayanıyor-bu gruplara aidiyeti ifade ediyor. Bu 

grupların düşmanca olduğu düşünülebilen kişisel olmayan ekonomik koşullar içinde ekonomik ve 

toplumsal güvenlik sağladıkları kabul ediliyor. Bu grupların uzun dönemli güvenilirlikleri ve 

esneklikleri, bu tür karşılık ilişkilerinin açık uçlu doğasından kaynaklanıyor.”66 

 
White’ın araştırmasında fason çalışmanın akrabalık birimlerinde gerçekleştiği 

bulgulanmıştır. Bu durum Tanzimat’la kamusal alan belirmeye başlamış olsa da bu 

alanda daha önce Osmanlı toplumunun ev sistemi mantığındaki iktidar ve akrabalığın 

birlikte işlemesi ya da iktidarın akrabalık temelinde işlemesi durumunun, hala 

Türkiye Cumhuriyeti’nde devam edebildiğini göstermektedir. Yani Türkiye 

bağlamında kamusal alan özel alan ayrımı özgül bir durum almıştır. Yine Aksu 

Bora’nın yukarıda belirtilen makalesinde alıntıladığı Julie Marcus’un İzmir’de 

yaptığı araştırma da Türkiye örneğinde Batılı kamusal alan özel alan ayrımının nasıl 

bir şekil alabileceği konusunda aydınlatıcıdır: 

 

“Julie Marcus, İzmir’de yaptığı saha çalışması üzerine yazdığı “A World of Difference”da kadınlarla 

erkeklerin ayrı mekânlarda varolduklarını, ancak bunun bildik anlamda bir kamusal/özel ayrımına 

denk düşmediğini, çünkü hem kadınların hem de erkeklerin kendi kamusal ve özel alanlarının 

olduğunu söylüyor. Ona göre örneğin bir sünnet töreni, hem kadınların hem de erkeklerin farklı 

biçimlerde katıldıkları, evde gerçekleşen kamusal bir olaydır. Bu koşullar altında ev tüm diğer 

kadınlara açık olduğu ve misafirperverlik tüm konukların ağırlanmasını gerektirdiği için, özel değildir. 

Cami, belli durumlarda erkeklerin özel mekânı, çarşı ise kamusal erkek mekânı olabilir (1992).”67 

  
Julie Marcus’un İzmir araştırması da hem feminist ayrı alanlar kavramının hem de 

kamusal alan/özel alan ayrımlarıyla hassaslaşmış bir bakışın açıklayıcı gücüne dikkat 

                                                           
66 Bora, a.g.e. s. 90. 
67 A.e. s. 89. 
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çekmektedir. Feminist etnografik çalışmalar kadınların kendi toplumlarındaki 

durumlarına Batı merkezci yaklaşmamak için bu yerel-kültürel kadın konumlarını 

olumlayıcı bir tarz benimsemiştir. Fakat Türkiye’de yaşayan ve dolayısıyla gündelik 

hayatında ataerkil baskılara maruz kalabilen biri olarak, hem Thompson’ın 

makalesine hem de yukarıdaki Türkiye bağlamındaki etnografik çalışmaların 

örneklediği kamusal özel alan tartışmalarına bakarken Bora’nın yukarıda adı geçen 

1997 tarihli yazısında sorduğu soruyu ben de sormadan geçemiyorum: “kadınların ve 

erkeklerin kamusallıkları eşdeğerde midir? “Sorunlara çözüm bulma” işi anlamında 

(ve pek yaygın kabul gören) değil; ama farklılıkların birlikteliğini kurma, müzakere 

etme süreci olarak politika alanında bu iki kamusallığın gücü aynı mı?”68  Mevcut 

yapıları içinde kadınların konumlarının olumlanması kadınları kurban statüsünden 

kurtarabilir; ama koşullarını iyileştirmez ayrıca koşullarının iyileşmesini sağlayacak 

kişisel etkinlik araçlarını da üretmez ve bunlara erişimi sağlamaz. Bu durum daha 

çok kurban statüsü ismi değişmiş; ama koşullarının aynı kaldığı bir ortamda kadınları 

kişisel etkinliklerini nasıl kullandığını gösterebilir. Bu yaklaşım kadınları 

etkinleştirse de onlara “kişisel olan politiktir” feminist mirasından mahrum bırakır. 

Sadece eski mevcut yapıların kadınların kişisel etkinliğini tamamen yok etmediğini 

söylemek ve kadınların ataerkil kısıtlar içinde nasıl kişisel etkinlik kullanabildiklerini 

göstermek yeterli değildir. Bu tutum araştırmacı Batılıysa onu Batı merkezci 

tutumdan korur; batılı olmayan kadınları da Batı merkezli eleştiriden korur. Fakat 

bununla yetinmek doğru değildir. Çünkü mevcut durumlarında bazen alan ayrımı 

nedeniyle bazen de başka sebeplerle kadınlar birçok kaynağa doğrudan erişim sahibi 

değildir. Birçok kaynak erkekler dolayımından kadınlara ulaşmaktadır. Kadınların bu 

durumlardan memnun olmayabileceği seçeneği de düşünülmeli ve Batılı olan ve 

olmayan kadınlar arasında bir iletişim zemini açılmalıdır. “Kişisel olan politiktir” 

feminist mirası Batılı olmayan kadınlara da seçenek yaratmalıdır.  

 

1980 ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de üniversiteye türban ile girmek isteyen kız 

öğrencilerin yaptığı eylemler ve bu konudaki tartışmalar da kamusal/özel alan 

tartışmalarının ortaya çıkmasına neden olan başka bir Türkiye örneğidir. 

Üniversitede eğitim haklarını türbanlı kullanmak isteyen kızlar örneği Türk 

modernleşmesinin kurguladığı kamusal/özel sınırlarına eleştirel bir meydan 

okumadır denebilir. Bahsedilen türban eylemlerin ardından türban takan kız 
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öğrenciler ve İslam hakkında yapılan iki araştırmaya; Nilüfer Göle ve Aynur 

İlyasoğlu’nun araştırmalarına burada değinilecektir. Göle’nin araştırmasının özneleri 

eğitimli ve kentli İslamcı kadınlardır.  Göle’nin bu kadınlar hakkındaki modern 

mahrem argümanı, bu örnekte, İslam’ın hem bir Batı modernliği eleştirisinde bir araç 

olduğunu hem de modernlikle başa çıkmada kullanılan bu aracın özel alandaki 

cinsler arası iktidar ilişkilerini sorguladığını savunmaktadır. İlyasoğlu’nun 

araştırmalarının özneleri de Göle’ninkiler gibi kentli ve eğitimli İslamcı kadınlardır. 

Ayrıca Göle ve İlyasoğlu’nun araştırmalarının bulgularının da örtüştüğü söylenebilir.  

 
Nilüfer Göle İslamcı kadınlar hakkındaki modern mahrem argümanını 1980’li 

yılların sonlarında modern ve mahrem olanın birbirine nüfuz edişini69 simgeleyen 

Modern Mahrem başlıklı kitabında geliştirmiştir. Göle, burada eski örtünme ve 1980 

sonrası örtünme arasındaki farkları ve ayrıca eski ve yeni örtünenler arasındaki 

farkları vurgular. Göle, Şerif Mardin’e de gönderme yaparak gönüllü Batılılaşma 

şeklinde yaşanan Türk modernleşmesinin zayıf tarihsellik taşıdığını; toplumun alt 

katmanlarına erişemediğini; böylece seçkinler ve halk arasında mesafe oluştuğunu 

(Mardin, seçkinler ve halk arasındaki mesafenin Osmanlı zamanında da bulunduğuna 

dikkat çeker) belirtir.  Burada zayıf tarihsellik modernleşmenin Batı’da olduğu gibi 

toplumun kendisinden kaynaklanmaması ve yukarıdan ve Batı esinli olmasını ifade 

etmektedir. Bu çerçevede Göle diğer Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelere paralel bir 

şekilde ilerleyen ve türban hareketi olarak tanımladığı kadınların kamusal alanlarda 

örtünmesini Doğu-Batı tartışması çerçevesine yerleştirir. Kadınların örtünmesini ise 

eğitimle yükselen yeni gruplar olarak Türk modernizminin eleştirisi olarak görür.  

 

Göle’ye göre araştırmasındaki İslamcı kadınlar yeni bir kategoriye işaret 

etmektedirler. Bu İslamcı kadınlar aileleriyle ters düşmek pahasına örtünmeyi tercih 

etmişlerdir. Geleneksel ailelerden gelmelerine rağmen din baskısı görmediklerini 

söylemişler; ancak çocukluklarında kuran kursuna gönderilmişler ve İslam dini ile 

ilgili bilgiler edindiklerinde ve uygulamalarda bulunduklarında aileleri tarafından 

olumlu koşullanmışlardır. Fakat bu İslamcı kadınlar, kendilerini ailelerinden dini 

bilgilerinin kulaktan dolma olmamasıyla; bu bilgileri yazılı metinlere başvurarak 

öğrenmeleriyle ayırmaktadırlar. Onları radikal İslamcı yapan da budur. Ayrıca 

eğitimli ve kentlidirler. Göle İslamcı kadınların örtünme ve bu şekilde eğitim, kariyer 

                                                           
69 Nilüfer Göle, Modern Mahrem, 1991, Metis Yayınları, s. 21. 
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vs. yoluyla kamusal alana çıkma taleplerini Batı modernizminin bir eleştirisi ve bu 

çerçevede İslam’a aktif bir ilgi olarak yorumlamaktadır70. Yani İslamcı hareket 

modernizmin kendi versiyonunu üretmeye çalışmaktadır. Ancak burada söz konusu 

olan sadece bir Doğu-Batı karşılaşması ve bu tartışma çerçevesindeki iktidar ilişkileri 

değildir. Burada aynı zamanda cinsler arası iktidar ilişkileri de söz konusudur ve bu 

iki iktidar ilişkisi Göle’nin argümanında iç içe geçmiştir71. Cinsler arası iktidar 

ilişkileri hem Müslüman kadının örtünme yoluyla kamusal alana çıkması, eğitim, 

bazen de kariyer talebinde bulunması ve ev içi rollerinin sorgulanması ile ilgilidir. 

Araştırmadaki Müslüman kadınlar eğitim taleplerini İslam’da kadının bilgi 

edinmesine izin verilmesiyle açıklamaktalar ve ayrıca eğitim taleplerini çocuk 

yetiştirme görevlerinin eğitimi gerekli kılmasıyla temellendirmektedirler. Ayrıca 

Müslüman kadınlar toplumsal statülerini eğitimle yükselterek dini tebliğde ikna 

edicilik avantajı kazanmak istediklerini söylemektedirler. Yani eğitimi İslami hareket 

içindeki aktivist rollerini güçlendirmek için de istemektedirler. Bazı Müslüman 

kadınlar ise din olmasa da okumak isteyeceklerini belirtmektedirler. Ama eğitimi 

takiben ev dışında çalışmak araştırmadaki çoğu kadının düşünmediği bir durumdur. 

Düşünmemelerinin sebebini ise İslam’da kadının aslı görevinin eş olmasıyla ve 

annelikle ilgili görevler olmasıyla açıklamaktadırlar. Yani burada kadının ev içi ve 

meslekle ilgili rolleri arasındaki çatışmaya vurgu yapılmaktadır. Bazı kadınlar ise 

çalışmayı topluma faydalı olmak için istediklerini söyleyebilmektedirler. Mesela 

dişçilik okuyan Müslüman bir kadın evinin bir kısmını muayene yaparak Müslüman 

kadınlara hizmet verebileceğini söylemiştir. İslamcı yazarlar arasındaki tartışmalar 

ise biraz İslamcı kadınlar arasındaki daha farklı bir hatta dikkat çekmektedir. 

Göle’nin araştırma malzemesinde yer alan İslamcı kadın yazarlarca yazılmış bazı 

yazılarda kadının şu anki zor durumunun (eve kapalı kalmasının) sorumlusu olarak 

bizzat erkekler gösterilmektedir. İslamcı kadınlar, bu konumlanmayı İslamcı 

erkeklerle ters düşme pahasına geliştirebilmektedirler. Yani Müslüman kadınlar, 

radikalliklerine rağmen gündelik yaşamla başa çıkmaya çalışırken özel alana ilişkin 

yeni talepler geliştirmektedirler. Bu talepler Müslüman erkeklerin özel alandaki 

ayrıcalıklarını sorgulamaktadır. Yani Doğu-Batı tartışmasındaki iktidar ilişkileri ile 

cinsler arası iktidar ilişkileri Müslüman kadınlar örneğinde iç içe geçmiştir. Bu 

çerçevede İslamcı kadınların konumunu Göle şöyle özetlemektedir: 

                                                           
70 A.e., s. 16. 
71 A.e., s. 46. 



 30 

 

“Kadının örtünmesi, hem siyasallaşan İslam’ın hem de cinsiyet ayrımı üzerine kurulu, kadını ev içi, 

mahrem alandaki rolleriyle kısıtlayan İslami örgütlenme biçiminin talepkar bayrağı olmaktadır. 

Ancak, paradoksal bir biçimde, İslamcı kadınlar kamusal alana doğru çıktıkça, İslamcı hareket içinde 

geriye dönüşü olmayan bir dönüşüm başlatmakta, “mahrem” alan içinde “zorlama” yaratmaktadırlar. 

İslamcı kadın “kolektif” siyasi kimliğinden “kişisel” yaşam stratejilerine doğru indikçe, “iç” dünyasını 

yasaklardan “dış” dünyalara doğru taşıdıkça, hem kendi kimliğini oluşturmakta hem de kadın-erkek 

ilişkilerini dönüştürmektedir. İslamcı kadınların İslamcı hareketler içinde “erkeklerin tahakkümü 

altında”, “irtica hareketlerine alet edilen”, edilgen roller oynadığına ilişkin varsayımlar, bugünkü 

pratikler karşısında çok anlam çözücü durmamaktadır. (…) Kemalizm’in kadınlar için oluşturduğu 

“fırsat alanı”nı kullanan İslamcı kadınlar, kamusal yaşama katıldıkça İslami yasakları delmekte, 

“mahrem”  alandaki kadın erkek ilişkilerini altüst etmektedirler. Kemalist feminizmden farklı olarak, 

toplumsal yaşama katılım taleplerini özel alandaki cins ilişkilerini değiştirerek yapmaya 

zorlanmaktadırlar. (…) İslamcı hareketlerin bireysel hakları kapsayan çoğulculuğa ve sivil topluma 

doğru mu evrileceğini, yoksa karşı-toplumlar (contre-société) üreten totaliter eğilimlerin hâkimiyetine 

mi gireceğini cinsler arası ilişkiler belirleyecektir.”72 

 

İslamcı hareketin Kemalizm’in fazla dokunmadığı özel alanı düzenlemede kullandığı 

İslam, Göle’ye göre modernizmin karşısında değil; fakat modernizmle başa çıkmakta 

kullanılan bir araçtır. Bu araca özcü yaklaşımlar olumsuz sonuçlara yol açarken, 

farklılıklara eşitlik temelli yaklaşım Göle’nin belirttiği demokratik seçeneği gösterir. 

Siyasal İslam bunlardan birincisine yönelirken, ikinci seçenek daha çok kültürel 

İslam’a yakın bulunmaktadır. 

 

Göle’nin argümanını yukarıda kısaca verilen Sirman, White ve Marcus 

argümanlarıyla kıyaslarsak aslında, bu araştırmacıların Türkiye tarihsel özgüllüğünde 

gelişmiş Batılı olmayan bir kamusal/özel ilişkisinin ya da daha spesifik bir deyişle 

üst üste bindiği bir durumun, Batılı bir kamusal/özel ayrımına dayanan bir yasal üst 

yapı ile orta-üst ve üst sınıfları zorlaması olarak görebiliriz. Diğer taraftan Göle’nin 

araştırmasındaki İslamcı kadınlar özel alanın bildik kurallarına da meydan 

okumaktadırlar. Yani sadece özel/kamusal alan sınırlarına başkaldırmakla kalmayıp 

aynı zaman özel alandaki toplumsal cinsiyet rollerini de sorgulamaktadırlar.   

 

Daha önce Osmanlı’daki kadın dergileri üzerine yaptığı bir çalışmayla da bilinen 

Aynur İlyasoğlu da İslamcı kadınlar hakkındaki araştırmasında Göle’ye benzer bir 
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şekilde, öncelikle eski ve yeni örtünme tarzları arasındaki farkların altını kalın 

çizgilerle çizmektedir. İlyasoğlu, eski örtünme ile ilgili aşağıdaki detaylı arka plan 

bilgisini vermektedir: 

 
“[K]adınların kıyafet tarzı her zaman modernliğin derecesinin en açık sembolik ifadelerinden biri 

olarak yorumlanmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bölümlerinde ─başlıca ana sanayi 

ve ticari şehirler─ başörtüsü giymek modernliğin eksikliği olarak görülür ve köylülüğü anıştırırdı. 

Tüm köylü kadınlar bir çeşit eşarpla başlarını kapamalarına rağmen, başörtüsü bir sadece köylü 

kadınlar tarafından kullanılan bir giysi değildi. Şehirlere göç eden kadınlar, özellikle ilk nesil, 

saçlarını bir başörtüsü ile her ne kadar şehir tarzına daha iyi uyan farklı bir çeşit olsa da örtmeye 

devam ederler. Anadolu şehirlerinde ve kasabalarında yaşayan kadınlar ya da Anadolu kökenli olup 

büyük şehirlerde daha uzun yerleşim tarihi olanlar için eşarp takmak özellikle ev dışında 

giyinmelerinin temel bir parçasıdır. Başörtüsünün bu alışılagelmiş kullanımı bir gelenektir; kadınlar 

saçlarını kapamak için dikkatli çaba göstermezler ve eşarpların kenarları göğsü kapatacak kadar uzun 

değildir─ böylece yeni İslami dictumu takip edemezler. Yine de bu kadınlar o olmadan dışarı 

çıkmazlar ve kamu alanına girmezler. Sembolik bir şekilde başörtüsü kimliklerinin temel bir 

parçasıdır ve genişlemeye çalışan modernlikten mesafeleriyle ilgilidir. Aynı şekilde modern alana 

temel olarak kentli üst katmanın çalışanları olarak girdiklerinde, başörtüleri kırsal kökenlerinin ve 

dolayısıyla düşük statülerinin işaretidir. Yani bazen bu göçmen ailelerden yeni kadın nesilleri 

başörtüsünü bırakarak gelenekten koparlar.”73  

 

Görüldüğü gibi, eski durumda örtünme daha çok eksik modernlik ve düşük statü 

göstergesidir. 1980 sonrası ortaya çıkan yeni durumu açıklamak için İlyasoğlu yeni 

tesettür kavramını kullanır. Yeni tesettür kavramı, 1980 öncesi örtünmeden farklılığı 

vurgular. İlyasoğlu yeni tesettür kavramını şöyle açıklamaktadır: 

 

“Bugünün İslami kadınlarının yeni örtünmesi tesettür ilkelerine dayanmaktadır, kadınlar için İslami 

kıyafet kodu mevcut İslami hareket ve ideoloji tarafından gösterilmektedir. Saçın, göğsün, kolların, 

bacakların ve bedenin kıvrımlarının tamamen saklanmasını gerektirir. Bu ilkeleri takip eden ev dışı 

kıyafet tipik olarak yüzü sıkıca çerçeveleyen ve saçı, omuzları ve göğsü sarmalayan geniş bir türbanın 

eşlik ettiği bol ve uzun bir yağmurluk giymeyi içerir. Bu ayrı tarz İslami kadınlara özeldir ve 

taşıyanının tesettür kurallarına uyduğunu ifade eder. Bu temel özelliklerin birörnekliğinden ayrı olarak 

yağmurluğun ve türbanın rengi ve tarzında bir çeşit estetik bir tasa ve efeminen bir dokunuşu yansıtan 

değişiklikler görülebilir. (…) Burada gördüğümüz sadece 3 düzeyde işleyen ilkelerin birleşimi değil; 

fakat kadınların bunları bütünleştirme girişimleridir: kadının kıyafeti hakkındaki İslami dayanaklarda 
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temellenen ilkeler; kadınların alçakgönüllülüğüyle ilgili ataerkil kodlar ve yaygın şıklık konsümerist 

kod ─ Hepsi beraber yeni İslami yolu beraber yeniden tanımlıyorlar.”74 

 

İlyasoğlu, yukarıda betimlediği yeni örtünme tarzının önceki “modern” ve 

“geleneksel” modelleriyle örtüşmediğini vurgulamaktadır. Yeni örtünmenin 

geleneksel örtünmeden önde gelen farklarından biri düşük statü ve kırsal köken ima 

etmemesidir. Bilindiği gibi bu yeni örtünmeyi talep edenler büyük şehirlerdeki 

üniversite öğrencileriydi. İlyasoğlu, ayrıca bu yeni İslami kadın kimliğinin kadının 

statüsünü yüksek eğitim, istihdam, kariyer talep etme yoluyla yükseltmeyi 

savunduklarını belirtmektedir. Bu da yeni İslami kadın modelini modernliğiyle 

önceki geleneksel örtünen kadın modelinden ayırmaktadır. İlyasoğlu da Göle gibi 

yeni İslamcı kadınların “modernleşme süreciyle yaratılan araçları kullanarak 

modernizmi gözden geçirmeye ve kendi versiyonlarını geliştirmeye giriştikleri”75 

yorumunu yapmaktadır.  

 

İlyasoğlu’nun araştırmasındaki kadınların çoğu ev dışı çalışma ve İslami kadın 

kimliğini uzlaştırmaya çalışmalarıdır. Araştırmadaki İslamcı kadınlar çalışma 

nedenlerini sosyal önem ve başkalarına yardım etme, yararlı olma gibi nedenlerle 

açıklamışlar. İlyasoğlu, İslamcı kadınların ev dışı çalışmayla ilgili gösterdikleri 

gerekçeleri Osmanlı kadınlarının yine ev dışı çalışma konusundaki temellendirmeleri 

ile benzer bulur. İlyasoğlu, İslamcı kadınların yeni tesettürleriyle kamusal alana 

girmelerini bir öz-modernleşme stratejisi olarak nitelemektedir.76 Öz-modernleşme 

stratejisi kadınların kendi modernleşmeleri ile ilgilidir.  

 

İlyasoğlu, İslami kadınlar hakkındaki araştırmasında araştırma katılımcılarına bu 

yeni İslami yönelimi nasıl geliştirdikleri hakkında da soru sormuş.  Aldığı yanıtlar ise 

oldukça ilginç ve nesle göre değişiyor: Araştırmadaki “daha yaşlı mülakatverenler 

(40’ın üstünde olanlar) onları tesettür ve İslami yaşam tarzını benimseye yönlendiren 

faktörler olarak üniversite yıllarında deneyimledikleri “anksiyete”, “rahatsızlık” ve 

izolasyon”a gönderme yaptılar. 1980’li yıllarda üniversite öğrencisi olan daha genç 

mülakatverenler ise bir “duruş alma” ya da “bir gruba ait olma”  ihtiyacını tesettürü 
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benimsemede nedenler olarak göstermişlerdir.”77 Bu yanıtları İlyasoğlu, aşağıdaki 

Türkiye geneliyle ilişkili politik durumla nedensel ilişki çerçevesinde tarihsel 

bağlamına oturtmaktadır: 

 

“1980 askeri darbesini takip eden askeri rejim toplumu “sterilize” etmeye ve darbe öncesi dönemdeki 

kutuplaşmış ideolojileri yok etmeye kararlıydı. Dahası radikal (özellikle solcu) ideolojileri engellemek 

için devlet dini kullandı ve devlet okullarında dini eğitime harcanan zaman ve kaynakları artırıcı belli 

eğitim politikaları kullandı ve bu dersleri bazı sınıflar için zorunlu hale getirdi. 1980’ler ayrıca daha 

önce klasik sol ve sağ ideolojileri tarafından altı kazılan ya da onlara ikincil kılınan kültürel ve politik 

kimliklerin özgürleşmesiyle nitelendi. Önceden sağ kanat politik parti platformuyla bütünleşen İslami 

pozisyon daha bağımsız bir söylem takip ederek kendini farklılaştırdı. Böylece ülkenin politik ve 

ideolojik iklimindeki bu değişimler daha genç nesil için güçlüce farklı değerler dizisi ve belli bir 

sosyalleşme süreci kurdu.” 78 

 
İlyasoğlu, İslamcı kadınların öz-modernleşmeci stratejilerine ve ev içi cinsler arası 

iktidar ilişkileri karşısında aldıkları muhalif konumlarına rağmen, İslamcı kadınların 

ortaya çıkmasına yol veren koşullarını da unutmamaktadır. İlyasoğlu, İslamcı 

hareketin bir parçası olan İslamcı kadınları, 1980 askeri darbesinden sonra devletin 

sağ-sol kutuplaşmasını sone erdirme ve buna karşılık dini finanse etme politikasının 

bir sonucu olarak görmektedir. Göle, bu hareketin hangi koşullarda ortaya çıktığı 

konusuna odaklanmanın verimli bir tartışma üretmeyeceğini düşünmektedir. Fakat 

bu bir arka plan bilgisi olarak yararlı olmalıdır. İslamcı kadınların, İlyasoğlu’nun 

kavramlaştırmasıyla, öz-modernleşmeci stratejileri kullanmasının onların koşullarını 

ne ölçüde iyileştirdiği konusunun gelecekte başka araştırmaların konusu olması 

beklenebilir.  

 

Hem Göle’nin hem de İlyasoğlu’nun İslamcı kadınlar hakkındaki araştırmaları 

İslamcı kadınlar hakkındaki önyargıları dağıtıcı ve gelecekte bu konuda yapılacak 

araştırmalara ışık tutucu nitelikler taşıdığı açıktır. Göle’nin bulgularına paralel olarak 

İlyasoğlu’nun araştırmasında ortaya çıkan yeni tesettür ve öz-modernleşme 

durumları Türk modernliğinin kamusal ve özel alan arasına çizdiği yasal sınırlara 

direnme örneklerine işaret etmektedir. Bu bulgular özel alandaki durumun kadınlar 

için nasıl kamusal alandaki konumları belirleyebildiğinin açık bir örneğidir. Ayrıca 

bu araştırmalar İslamcı kadınların dolaylı da olsa özel alandaki “feminist” 

                                                           
77 A.e., p. 250. 



 34 

gündemlerini vurgulayıcı bulgulara işaret etmektedir. Bu argümanlara 

yöneltilebilecek eleştirilerden biri bu araştırmaların dayandığı kentli ve eğitimli 

İslamcı kadınların bir azınlık grup oluşturduğu olgusudur. Bu azınlık durumu hiçbir 

şekilde İslamcı kadınların Türk modernleşmesine eleştirel yaklaşımlarını ve cinsler 

arası iktidar ilişkilerini sorgulamada açtıkları yolların değerini düşürmez. Fakat bu 

koşullar altında Türkiye bağlamında bu kentli orta sınıf İslamcı kadınların kendi 

koşullarında kişisel etkinlik (agency) kullanarak dindarlaşmalarının alt sınıf ve 

dindar kadınların hayatlarında ne ifade edebileceği önemli bir soru olarak ortaya 

çıkabilir. Alt sınıflar orta ve üst sınıfların sahip olduğu maddi ve kültürel sermaye ve 

bu bağlamda yorumlama olanaklarına sahip olmayabilirler. O zaman bu durum 

özellikle bu kadınlar için ne anlama gelir sorusunun önemli bir soru olduğu 

düşünülebilir. Çünkü İslamın özcü yorumlarının yapılması ihtimali de en az kültürel 

yorumlarının yapılması kadar olasılık dâhilindedir. Diğer taraftan, Batı modernliğine 

ve cinsler arası ev içi iktidar ilişkilerinde eleştirel pozisyonlar alabilen İslamcı 

kadınların eleştirelliklerinin sınırları hakkında da çok fazla şey bilmediğimiz 

söylenebilir. Bu konularda Türkiye’nin eğitim, ekonomik durum ve diğer 

sorunlarıyla da bağı koparmayan daha fazla bulguya ihtiyacımız olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

 

Feride Acar’ın 1983 basımlı kadın akademisyenler hakkındaki araştırması da bu 

bölümde ele alınabilir. Feride Acar’ın bu araştırması Türkiye’deki akademisyen 

kadınlar hakkında yapılmış en önemli çalışmalardan biridir. Bu araştırmasında Acar, 

akademisyen kadınların motivasyonları, kariyer örüntüleri ve bağlılıkları, rol 

algılamaları, performansları ve öz-değerlemelerine odaklanmaktadır.79 Acar’ın 

görüştüğü kadınlar Ankara’daki iki üniversitede çalışan yaşları 35–45 arasında 

değişen 15 akademisyen kadındır.80 Bu 15 akademisyen kadından 2 tanesi profesör, 4 

tanesi doktorası devam eden öğretim görevlilileri (instructor), 8 tanesi doçent ve 1 

tanesi ise yardımcı doçenttir.81 Fakat Acar’ın araştırmasındaki akademisyen 

kadınların hangi alanlarda çalıştıkları hakkında bilgimiz yoktur. Acar’ın araştırması 

daha çok kadınların akademik alana gelişleri ve sonrasında ortaya çıktığı görülen rol 
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çatışması ile buna karşı geliştirilen stratejileri konu almaktadır. Acar, kariyerin 

başlangıcında kadınların özel hayatlarını ya da daha açık bir deyişle eş seçimlerini, 

evlenme ve çocuk doğurma zamanlamalarını akademik kariyerlerine göre 

ayarladıklarını belirtmektedir.82 Yani aile hayatı akademik kariyere göre 

düzenlenmektedir. Fakat doktora sonrasında kadınların akademik kariyer lehine olan 

rol önceliği değişmektedir. Çocukların da doğmasıyla daha önce kızlarının akademik 

kariyerlerini destekleyen aileler de artık kızlarının önceliklerini aileye kaydırmalarını 

isterler. Acar’ın araştırmasına göre doktora sonrası yapılan evlilikler ve çocuklarla 

akademisyen kadınlar yaşadıkları rol çatışmasında iki stratejiye izlemektedirler. 

Bunlardan biri kariyer ve cinsiyet rollerinin aşırı kompartmantalizasyondur. Birinci 

stratejiyi izleyen kadınlar bazen rollerden birine öncelik verirek çatışmayı çözerler. 

İzlenen ikinci strateji ise kariyer ve cinsiyet rollerinin taleplerini bütünleştirip 

uyumlandırmaktır.83  

 

Acar, ilk stratejiyi izleyen akademisyen kadınların kendilerini sadece kariyerde değil 

ayrıca geleneksel kadın rolünde de ispata gerek duyduklarını ve bu yüzden de rol 

çatışması yaşadıklarında kendilerini ikiye bölüp, her iki role cevap vermeye 

çalıştıklarını yazar.84 Bu stratejiyi izleyen kadınlar iki rolü de beraber götürebilmek 

için sıklıkla bu rolleri bir yeniden tanımlamaya tabii tutarlar ve bunun sonucunda iki 

rol de azalmaya uğrar.85 Acar, böylece kadının bu iki dünyayı birbirine karıştırmadan 

iki alanda da yeni rollerini yerine getirip, iki farklı kimlik geliştirdiğini söyler.86 Bu 

kadın evde kocasının karısıdır ve ailedeki otorite hiyerarşisinde kocayı takip etmeyi 

kabul etmiş görünür.87 İkinci stratejiyi izleyen kadınlar rollerini bütünleştirmeye ve 

tutarlılaştırmaya çalışırlar.88 Tek kişilik çerçevesinde rollerini başarmaya çalışırlar.  

 

İlk stratejiyi izleyen kadınlar ev ve iş saatlerini birbirinden daha rahat ayırabilirken, 

ikinci stratejiyi izleyenler ayıramazlar. İkinci stratejiyi izleyen kadınlar iş saatlerinde 

aile işlerini düşünebildiğini veya evde akademik iş düşünebildiğini söylemiştir.89 

Yani ikinci stratejiyi izleyen kadınlar arasında akademik iş ve ev-aile hayatı 

                                                           
82 A.e., p. 422. 
83 A.e., p. 429. 
84 A.e.p. 430 
85 A.e., p. 431–432. 
86 A.e., p. 432 
87 A.e.,p. 433. 
88 A.e., p.436. 
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arasındaki sınırlar bulanıklaşmaktadır. Oysa bu ilk stratejiyi izleyen kadınlar için 

sözkonusu değildir. Ayrıca ikinci gruptaki kadınlar kişisel ve akademik kaynaklarını 

ya da özelliklerini gerektiğinde diğer alanda kullanmaktan çekinmemektedirler. 90 

İkinci kategorideki kadınlar ev işi ve çocuk bakımında evde gittikçe daha eşitlikçi bir 

işbölümüne doğru gidildiğini söylemektedirler.91 Fakat kadınların çoğu ev işlerinde 

zamanla çoğalma görmektedirler. Kocalar ev işleri ve çocuk bakımına katkıda 

bulunsalar da bu görevleri yardım düzeyinde kalmakta ve kurumsallaşmamaktadır.92 

 

Acar’ın araştırması akademisyen kadınların akademik hayata nasıl başladıklarından 

hareket edip, yaşam yörüngelerinin nasıl ilerlediğine bakmakta ve doktora sonrası 

evlilik ve çocukla beraber akademisyen kadınların rol çatışması yaşadıklarını 

belirtmektedir. Bu kadınlar ailelerinin toplumsal olarak avantajlı konumları ve bunun 

beraberinde gelişen başarılı öğrencilik hayatlarıyla akademik kariyere başlamaktalar. 

Fakat bir kez akademik pozisyonlar elde edildikten sonra aileleri kendilerinin artık 

geleneksel rollerine öncelik vermelerini istemekte ve zaten bu kadınların bir kısmı da 

sadece akademik kariyerde değil; bu rolde de kendini ispat etmek istemektedir. Yani 

bu araştırmada orta sınıflarda yaşam döngüsü boyunca kadınlardan farklı beklentiler 

olduğunu ve bu beklentilerle kadınların özel ve akademik hayatlarının nasıl 

şekillendiğini anlatmakta. Acar, görüştüğü kadınların yaşamlarındaki kariyer ve 

cinsiyet rollerinin çatıştığını ve buna 2 farklı strateji geliştirildiğini vurgulamıştır. 

Görüldüğü gibi bu bulgular hem kamusal ya da bu araştırma özelinde akademik 

hayata hem de özel ya da aile hayatına eğilmekte; fakat bunu sosyal psikolojik 

yaklaşımlarla yapmaktadır. Acar’ın araştırmasında rol çatışmasını daha ağır ve hafif 

yaşayan 2 grup olduğunu ve bunlardan daha ağır çatışma yaşayanların bu rolleri hem 

zamansal hem mekânsal olarak birbirinden ayırma yoluyla 2 ayrı alanda 2 farklı 

mantık üzerinden yaşadıklarını görüyoruz. Diğer grup ise 2 farklı mantık üzerinden 

yaşamayı reddedip iki rolünü biribiriyle tutarlılaştırmayı amaçlamaktadır. Acar, 

ikinci gruptaki kadınlar için bir tatmine ulaşmanın daha zor olduğunu belirtmektedir.  

 

                                                                                                                                                                     
89 A.e, p. 437. 
90 A.e., p. 437. 
91 A.e., p. 438. 
92 A.e., p. 428.  
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Acar’ın araştırması akademisyen kadınların akademik hayata geçişlerine özellikle 

fazlaca yer verip yaşam yörüngelerini takip ederek ortaya çıkan rollere bakmaktadır. 

Bu nedenle özel hayat ve akademik hayatın nasıl beraber yaşandığına da bakmakta; 

aradaki etkileşimleri de görebilmekte; ama özel ya da aile hayatının kadın 

akademisyenlerce nasıl deneyimlendiğine ayrıntılı olarak odaklanmamaktadır. Özel 

ya da aile hayatlarıyla ilgili olarak bazı akademisyen kadınların tam zamanlı 

yardımcıları olduğunu belirtmekte ve bazen de çocuk bakımı için geniş aile veya 

akrabalardan yardım aldıklarını söylemektedir. Ama özel hayatla ilgili bulgular 

bunlarla sınırlı kalmaktadır. Doğrudan bir rol çatışması bulgusuna ve buna yönelik 

geliştirilen stratejilere geçilmektedir. Acar’ın araştırmasındaki 2 tip kadın 

(kompartmantlizasyon tercih edenler ve bütünleşmeciler) özel hayat ve akademik 

hayat arasındaki sınırlarla farklı şekillerde uğraşmaktadırlar. Birinci gruptaki 

kadınlar özel ve akademik alan arasında net bir çizgi çizmekte ve özel alandaki 

eşitsiz pozisyonlarını akademik alandan ayrı tutmaktadırlar. İkinci gruptaki kadınlar 

ise tutarlılık peşindedirler ve bu yüzden tüm hayatlarını tek ilkeyle yönetmeyi 

amaçlarlar. Sadece üniversitede değil evde de eşit olmaya çalışırlar. Bu araştırma 

kadın akademisyenler arasındaki farklılıklara dikkat çekmekte ve özel ve akademik 

arasındaki sınırların değişkenliğini göstermektedir. 

 

Bu araştırmada kamusal ve özel alan ayrımlarının tarihsellikleri yani olumsal 

nitelikleri önplana çıkarılarak esnek, eleştirel ve feminist bir şekilde hassaslaştırıcı 

kavramlar olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Fakat bu kullanım özel alan ve 

kamusal alan ayrımını meşrulaştırmak için değildir. Tersine eşitsizlikleri gizlediği 

ölçüde özelin politik olduğu ilkesine bağlı kalınacaktır. Bu nedenle her örnekte 

kamusal/özel sınırlarının ne anlama geldiğine; kadınlar için ne kadar özgürleştirici ya 

da sınırlayıcı olduğuna bakmak gerekmektedir. Kadın akademisyenlerin ev hayatı 

hakkındaki bu araştırmada sahada daha çok özel alanla ilgili bilgiler üretilmiştir. 

Akademik hayata ancak özel hayatı etkilediği ya da özel hayatın akademik hayatı 

etkilemesi ya da karşılıklı etkileşme durumlarında bakılmıştır. Yani bu araştırma 

daha çok özel hayat ve özel hayatla akademik hayat arasındaki sınır ve etkileşimle 

ilgilidir. Bu nedenle de Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak Türkiye 

Cumhuriyeti’ne kamusal alanın gelişimi ve işleyiş tarzındaki arkaplan bilgileri ışık 

tutucudur. White’ın araştırması alt sınıflarda akrabalık ilişkilerinin iş alanını 

düzenlemede nasıl kullanıldığını gösterirken, Marcus’un araştırması kadın ve 
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erkeklerin nasıl kendi kamusal ve özel alanlarına sahip olabileceklerini ve ayrıca aynı 

alanın nasıl bazen kamusal bazen de özel olarak yorumlanabileceğini göstermektedir. 

Daha çok orta-alt ve orta sınıf İslamcı kadınlar hakkındaki araştırmalarında Göle ve 

İlyasoğlu ise kadınların kişisel etkinlik yoluyla İslamcılaşmaları; eğitim yoluyla 

yükselerek Türk modernleşmesinin kamusal/özel sınırlarına meydan okuyuşlarını 

anlatırlar. Bu araştırmada kamusal ve özel sınır arasındaki ayrımın kadınların 

deneyimlerini nasıl da bölerek eşitsizlikleri gizlediğini görürken, aynı zamanda bir 

açıdan eşitsizlik olarak görünen bir durumun başka bir açıdan asıl kendisinin nasıl 

kısıtlayıcı potansiyel taşıma ihtimali olduğunu görmekteyiz. Özellikle İslamcı 

kadınlar örneğinde sadece kamusal/özel ayrımının kadınlar için özgürleştirici ve 

kısıtlayıcı potansiyellerine daha ayrıntılı ve içerik düzeyinde bakmak gerekmektedir. 

Sadece özgürlük değil, neye özgürlük ya da neden özgürlük soruları burada önemli 

hale gelmektedir. Her ne kadar İslamın kültürel yorumlarının getirdiği eleştirilerle 

özgürleştirici olduğu vurgulansa da İslamın özcü yorumlarına elveren koşulların 

özellikle alt sınıf koşullarında daha sıklıkla bulunduğu unutulmaması gerekir. 

Acar’ın araştırmasında ise kadın akademisyenlerin akademik hayat girişleri ve daha 

sonra evlenme ile çocukla birlikte rol çatışması yaşandığını görmekteyiz. Bu 

araştırmada rol çatışmasına kadınlar farklı şekillerde yanıt vermektedirler. Ya her iki 

alandaki varlıklarını birbirinden izole etmekte ya da her iki alanda da eşit olmaya 

çalışmaktalar. Yani ev içindeki ikinci konumlarını akademik hayata yansıtmamaya 

çalışmaktadırlar ve böylelikle akademik alandaki rollerini korumaya 

çalışmaktadırlar. Yani kadınlar kendi çıkarları için akademik ve özel arasına bir sınır 

kurgulamaktadırlar. Ya da ev içinde de eşit olmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışma 

kadınların özel ve akademik arasındaki sınırla nasıl kendi çıkarlarına göre kişisel 

etkinlik kullanılabildiğinin bir örneği olarak görülebilir.  

 

Bir sonraki bölümde kamusal/özel ayrımından özel alana doğru ilerleyeceğiz. Özel 

alan-devlet ilişkisine, bakım pratikleri açısından yaklaşılacak, ayrıca özel alanda ev 

işi üzerinden kadın-erkek arasındaki işbölümüne odaklanlacaktır.  

 

3. Batı Avrupa’da Refah Devleti, Türkiye’de Aile 
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Refah devleti deyince akla bu konudaki ünlü Danimarkalı sosyolog Gøsta Esping-

Andersen ve refah devletleri hakkındaki etkili kitabı Three Worlds of Welfare 

Capitalism gelir. Esping-Andersen bu önemli kitabında karşılaştırmalı ampirik 

araştırmaya dayanarak üç farklı refah devleti rejimi tanımlar. Bunlar liberal refah 

devletleri, tutucu korporatist refah devletleri ve sosyal demokratik refah devletleridir. 

Esping-Andersen’in tipolojisindeki ilk kategori yani liberal refah devletleri 

kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avusturalya gibi ülkeler yer alır 

ve bu ülkeler esas olarak çalışan sınıfın ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen means-

tested yardımlar, alçakgönüllü evrensel transferler ya da alçakgönüllü sosyal 

güvenlik planları sağlarlar.93 Bu modelde devlet pazarı teşvik eder ve “de-

commodification etkilerini minimize eder, etkin bir şekilde sosyal haklar alanını 

içerir ve devletten refah alanlar arasında göreli yoksulluk eşitliği, çounluklar arasında 

pazar tarafından farklılaştırılmış refah ve ikisi arasında bir sınıf-politik ikilik karışımı 

bir katmanlanma düzeni diker”94. 

 

Esping-Andersen’in refah devleti rejimi tipolojisindeki ikinci kategori yani 

konservatif-korporatist kategori kıta Avrupası ülkelerini içine alır. Yani bu 

kategoride Avusturya, Fransa, Almanya ve İtalya vardır. Bu model yurttaşlar 

arasındaki statü farklarını sürdürme özelliği taşır. Bu model üstünde güçlü bir kilise 

etkisi vardır. Geleneksel aileyi korumayı amaçlar. Çalışmayan karılar sosyal 

güvenliğin dışındadırlar. Çocuklar için gündüz bakım veya benzer aile hizmetleri 

gelişmemiştir. İkame ilkesinin yönettiği refah devleti ancak ailenin üyelerine hizmet 

etme kapasitesi yok olduğunda devreye girer. 95 

 

Andersen’in refah devleti tipolojisinin üçüncü kategorisi İskandinav ülkelerini içine 

alan sosyal demokratik refah rejimidir. Bu model evrensellik ve decommodification 

ilkesi üzerine kurulur ve konservatif-korporatist modelin tersine tüm yurttaşlarına 

eşit şekilde en yüksek standartta hizmet vermeye çalışır.96 Hem mavi yakalılara hem 

de beyaz yakalılar aynı hakları verir ve tek bir evrensel sigorta sistemi gelirlere göre 

çalışır. Aile politikasında ise bu model aile hayatını sosyal bir konu olarak ele alır ve 

                                                           
93 Esping-Andersen, “After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy”, in Gøsta 
Esping-Andersen (Ed.), Welfare States in Transition, p. 26, 1990, Sage Publications. 
94 A.e. p.27. 
95 A.e., p.27. 
96 A.e., p. 27. 
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maliyetini bireyin ödememesi için tedbirler alır. Aileye bağlılığı değil aileden 

bağımsızlığı teşvik eder. Esping-Andersen sosyal demokratik refah devletlerini 

liberalizm ve sosyalizmin özel bir birleşimi olarak tanımlar.97 

 

Esping-Andersen’in refah devleti tipolojisinde Türkiye yer almaz. Fakat son yıllarda 

hazırlanan raporlardan birinde Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder Türkiye’nin Esping-

Andersen’in tipolojisinde Türkiye gibi yer almayan Güney Avrupa refah 

devletleriyle aynı kategoride düşünülebileceğini belirtirler.98 Güney Avrupa refah 

devletlerinin temel özellikleri şöyle özetlenmektedir: 

 

“—Küçük işverenlerce, kendi kendini istihdam etme yoluyla sağlanan istihdamın ve ücretsiz aile 

işçilerinin çok önemli olduğu bir işgücü pazarı yapısı; 

—Geniş bir kayıtsız ekonomik faaliyet ve kayıtsız istihdam; 

—Sosyal hakların eşitsiz dağıtıldığı ve evrensel sağlık sigortasının olmadığı parçalı bir sistem 

oluşturan, korporatist eğilimleri olan bir sosyal güvenlik sistemi; 

—Formal sosyal güvenlik sistemi içinde devletin rolünün kısıtlı yeri; buna zıt olarak devlet patronaj 

ilişkilerinin geniş rol oynadığı özgül mekanizmalarla bireyin gelir fırsatlarında geniş rol oynar; 

—Yoksulla ve dışlamayla savaşmayı amaçlayan (istihdama bağlı olanlar dışında) sosyal politik 

neredeyse tamamen olmaması ve bununla ilgili olarak, 

—Ailenin, yerel idarenin ve bireyin refahını teşvik eden ve bireylerin risk durumlarıyla başa 

çıkmasına yardım eden dini ve dini olmayan yerel kurumların önemi.”99 

 

Türkiye’de refah devletinin önde gelen araştırmacılarından olan Buğra ve Keyder bu 

özelliklerin çoğunun Türkiye’deki mevcut refah devleti durumuyla uyuştuğunu 

belirtirler. Buğra ve Keyder, istihdam yapısı, formal sosyal politika ve ayrıca 

enformal sosyal bütünleşme mekanizmalarını dikkate alarak Türkiye’yi Güney 

Avrupa ülkeleriyle aynı refah rejimi grubuna koymuşlardır100. Fakat Türkiye’deki 

refah rejimi 2006 yılında önemli dönüşümler geçirdi. Bu dönemde iki önemli kanun 

uygulamaya kondu. Bunlardan biri Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunudur; diğeri de Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunudur.101 Bu kanunlar formal 

sosyal güvenlik sistemini birleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Şimdiye kadar sistemin 

                                                           
97 A.e., p.28. 
98 Ayşe Buğra & Çağlar Keyder “The Turkish Welfare State Regime in Transformation” Journal of 
European Social Policy, Vol. 16(3), p. 212, 2006, Sage Publications. 
99 A.e., p. 13–14. 
100 A.e., p. 16 
101 S. Adar, “Turkey: Reform in Social Security”, Journal of European Social Policy Forum, Vol. 
17(2), p. 167, 2007. 
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sadece sağlık sigortası parçası birleştirildi. Emekli maaşı sistemi birleştirme çabaları 

devam etmektedir. Adar, bu kanunların getirdiği değişiklikler hakkında şu yorumu 

yapmaktadır: 

 
“Bu gelişmelerin birkaç pozitif yönü vardır. İlk olarak yüksek derecede parçalı yapıya sahip önceki 

sistemin eşitsiz korporatist karakterine bir son vermektedir ve Sosyal Güvenlik Kurumunu, İş ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteği altında sosyal güvenlik tedarikinin yönetiminden sorumlu 

yapmaktadır. İkinci olarak yeni değişikliklerle devlet, sosyal güvenlik sistemine işveren ve işçilerle 

beraber katkıda bulunmaya başlayacaktır. Sırasıyla toplam güvenlik için toplam katkıların %5’inde ve 

sağlık sigortası için toplma katkıların %3’ünde kalan devlet katkıları hala %20’nin altına düşümeyen 

AB ülkelerindeki oranlarla karşılaştırıldığında çok düşüktür. Hala devletin şimdi sosyal güvenlik için 

biraz finansal sorumluluk varsayması önemli bir gelişme olarak düşünülebilir. Üçüncü olarak yeni 

SSGHI yasası formel olarak istihdam edilmeyenler de dahil olmak üzere tüm sosyal grupları 

kucaklamayı ve eşit olarak sağlık hizmetlerine evrensel erişimi güvenceye garanti etmeyi iddia 

etmektedir. Son olarak 18 yaşın altında olanlar sigorta primi ödemek zorunda kalmadan sağlık 

sigortası planı tarafından kapsanacaktırlar. 15 yaşın altındaki %34 çocuğun yoksulluk riskinde olduğu 

(Eurostat, 2003) Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun boyutları düşünüldüğünde, bu hizmet çok 

önemlidir.”102 

 
 
Bundan önce Türkiye’nin formal sosyal güvenlik sisteminin dört parçası vardı. Bu 

parçaların her birinin emekli maaşı ve sağlık hizmetleri öğeleri vardu. Daha önce 

belirtildiği gibi sağlık hizmetleri düzeyinde belli bir birleşme başarıldı; fakat emekli 

maaşları düzeyinde bu parçalı sistem hala aktif durumdadır.103 Türkiye’deki emekli 

maaşı sisteminin ana parçaları şöyledir: 

 

(1) Emekli Sandığı 

(2) Sosyal Sigortalar Kurumu 

(3) Bağ-Kur 

(4) Diğer çeşitli kariyere bağlı sigorta fonları  

 

Burada Emekli Sandığı devlet memurlarını kapsamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu 

işçiler içindir ve Bağ-Kur ise kendi kendini istihdam edenler içindir. Bu kurumlar 

arasında çalışan nüfusun dağılımına baktığımızda durum şöyledir: %9 Emekli 

Sandığı’na kayıtlıdır, %23 Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlıdır ve %13 ise Bağ-

                                                           
102 A.e., p. 167. 
103 Ayşe Buğra & Çağlar Keyder, New Poverty and The Changing Welfare Regime of Turkey, 
Report Prepared for the United Nations Development Programme, p. 17, 2003. 
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Kur’da kayıtlıdır. Toplumun küçük bir bölümü diğer sigorta fonlarına bağlıyken, 

nüfusun %55’i herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı değildir.104 Toplamda 

nüfusun %89’u ya doğrudan ya da kayıtlı bir aile üyesi aracılığıyla bir sosyal 

güvenlik kurumu çatısı altındadır. Yani bu hesaplamaya göre Türkiye’de toplumun 

%11’i sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalmıştır. Toplumun bu bölümü için yeni 

kanunlar devreye girmeden önce sağlık hizmetlerini erişimlerini sağlamak için bir 

araç olarak yeşil kart programı düşünülmüştür.  

 

Mevcut sistem emekli maaşlarını dağıtırken iş statüsüne dayanır. Yani hiyerarşiktir 

ve mevcut eşitsizlikleri yeniden üretir. Türkiye’deki formel sosyal güvenlik sistemi 

içinde, sosyal yardım ve sosyal hizmet öğeleri çok kısıtlıdır.  Buğra ve Keyder bu 

durum hakkında şu yorumu yapmaktadırlar: 

 

“(...) [F]ormal sosyal güvenlik sistemi sosyal koruma sağlama yeteneğinde tamamen yetersiz kalır. 

Anlamlı sosyal yardım planlarının yokluğunda çoğu kişinin risk durumlarında aile bağlarına 

güvenmekten başka seçenekleri yoktur.”105 

 
Yani Türkiye’deki refah devletinin sosyal yardım ve sosyal hizmet yönünün zayıf 

olması ailenin ve akrabalığın bir dayanışma birimi olarak kullanılmasıyla 

sonuçlanmaktadır. Yeni sistemin sosyal yardım parçasının üzerinde hala 

çalışılmaktadır; yani bu öğe hala aktif değildir.  

 

Aile ve akrabalığın Türk refah devleti sistemindeki merkezi yeri net iken, bu 

mekanizma içinde kadına yönelik devlet tutumu özellikle önemlidir. Azer Kılıç’ın 

master tezi araştırmasına dayanarak yazdığı ve henüz yeni yayınlanmış olan makalesi 

bu konudaki öncü çalışmalardan biri olarak görünmektedir. Bu makalesinde Kılıç, 

sosyal politikaların kadına yaklaşımına Osmanlı’dan başlayarak tarihsel bir yaklaşım 

getirmektedir. Kılıç’ın araştırmasına göre son 10 yıla kadar sosyal politikalar 

Türkiye’de toplumsal cinsiyetçi özellikler göstermektedir. Mesela Osmanlı’da 

başlayıp cumhuriyet döneminde de süreklilik gösteren bazı uygulamalara göre 

yetimlere farklı ödenekler cinsiyetlerine göre ödeniyordu. Yetim ödeneklerinden 

erkek yetimler 20 yaşa kadar ödenek alabiliyordu. Oysa aynı ödenekten kız yetimler 

bekâr oldukları sürece yararlanabiliyorlardı. Bu kural dullar için de geçerliydi. 

                                                           
104 A.e., p. 17  
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Ayrıca erkek yetimlere kızlardan fazla para ödeniyordu.106 Kılıç aynı zamanda bu 

durumun bazen emeklilik maaşlarına yansıdığını belirtmektedir. Kılıç erken 

cumhuriyet dönemindeki politikaların sonradan gelecek erkek ekmek kazanıcı 

modelini destekleyen erkek egemen modele yol açtığını belirtir.107 Sonraki dönemde 

yani çok partili dönemden günümüze yetimlerle ilgili düzenlemelerde süreklilik 

vardır. Ancak 2006 yılında yapılan düzenleme ile kadınlara tanınan haklar erkeklere 

de tanınarak koşullarda eşitleştirme yapılmıştır. Kılıç, bu düzenlemelerde devletin 

rolünü erkek egemen bulur.  Ona göre bu düzenlemenin arkasında erkeğin ekmek 

kazanıcı, kadının da bağımlı olduğu varsayımı yatar. Bu düzenlemelerin evliliğe 

kadar geçerli olmasını ise evliliğin bir sosyal güvenlik mekanizması olarak 

görüldüğü şeklinde yorumlar.108  

 

Sağlık sigortasında da benzer bir cinsiyetçi durum vardır. Yine kadınlara pozitif 

ayrımcılık uygulanmaktadır. Erkek çocuklar yaş sınırından ancak yoksul ya da 

sakatlarsa muaf olmaktadır. Kocalar ise ancak son düzenlemelerle kadınlarla eşit 

haklara kavuşmuşlardır. Şimdiki sağlık sigortası cinsiyetçi özelliklerden arınmıştır.109 

Annelik sigortası başka bir önemli konudur. 2006’da yapılan son değişikliklerle bu 

konuda koşullarda iyileşme sağlanmıştır. Çocuk doğumunda annelik izni olarak 

bilinen işten süreli ayrılmanın anne yerine ebeveynlerden birine uygulanabilecek 

şekilde nötrleşmesi atılacak önemli bir adım olarak görülmektedir.110 Bakım 

konusunda hükümetin ise maalesef olumlu bir planı bulunmamaktadır.111  

 

Emeklilik sigortasına gelince, Kılıç bu konudaki ilk kanunların nötr olduğunu 

sonradan gelen kanunlarla emeklilik yaşında kadın ve erkekler için farklı 

uygulamalara gidildiğini söyler. Kılıç cinsiyetçi görünen bu uygulamanın mantığını 

kadınların aile sorumlulukları ya da daha açık bir deyişle ev işi ve bakım 

sorumlulukları ile açıklar.112 Ayrıca evlendiği için işinden ayrılan kadınlara 

primlerinin ödenmesi ile ilgili kanun cinsiyetçiliği ile ön plana çıkmaktadır. 

                                                                                                                                                                     
105 Ayşe Buğra & Çağlar Keyder, a.g.e.,  p. 212, 2006. 
106 Azer Kılıç, “Continuity and Change in Social Policy Approaches Toward 
Women”, New Perspectives on Turkey (NPT), Spring 2008 (No. 38) p. 139. 
107 A.e., p. 141. 
108 A.e., p. 143–144. 
109 A.e., p. 145. 
110 A.e., p. 151.  
111 A.e., p. 151. 
112 A.e., p. 148. 
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Emeklilik yaşında ise 2035 yılından sonra kademeli eşitleme planlanmaktadır.113 

Eşitleme kadınla ilgili önceki zayıflık ve incinebilirlik söyleminden kadınların daha 

uzun yaşaması açıklamasına geçmektedir.114 Çalışan kadınların çifte vardiyası ile 

ilgili herhangi bir çözüm planlanmamaktadır.115 

 

Kılıç, tüm bu değişikliklerle genel durumu en azından önceki duruma göre kadınları 

eve göndermekten vazgeçme ve kadın istihdamını destekleme yönünde bir adım 

olarak değerlendirmektedir.116 Fakat diğer eşitleme politikaları, önceki duruma 

erkeğe göre avantajlı konumda olan kadının durumunu erkeklerin poziyonuna geri 

çekmiştir. Yani hükümet sosyal politika konusundaki Avrupa Birliği’nin eşitlik 

yönündeki taleplerini bu şekilde yorumlamıştır. Kadınların çifte yükünü toplumsal 

cinsiyetler arası yeniden düzenlemek yerine cinsiyetçi mevcut sosyo-kültürel yapının 

sınırları içinde kalmayı tercih etmiştir.117 

 

Bu refah rejiminde kadın akademisyenler için tek karşılaştırmalı avantaj çok küçük 

de olsa emeklilik maaşıyla ilgilidir. Emeklilik maaşını kadın profesörler örneğinde 

avantaj yapan şey, emeklilikten sonra SSK’lılarda olduğu gibi maaşın azalmaması 

aynı miktarda devam etmesidir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı 

emeklilerde, emeklilikle birlikte önemli bir maaş azalması yaşanmaktadır. Bu 

bakımdan kadın profesör emekli olduğunda finansal açıdan bir güç kaybına 

uğramamaktadır. Akademik kariyerinin başlangıcında, kadın akademisyenin maaşı 

aynı eğitime sahip olan; ama diğer tür işlerde çalışan kişilere göre düşükken, 

kariyerde yükseldikçe maaş artar ve emeklilikle birlikte finansal güç kaybı söz 

konusu olmaz. Bu da her ne kadar küçük olsa da özellikle de eşi öğretim üyesi 

olmayan orta-alt sınıf akademisyen kadınlar için önemli olabilir. 

 

Görüldüğü gibi Türkiye’deki refah devleti mevcut cinsiyetçi toplumsal yapı üzerine 

inşa edilmiş görünmektedir. Bu nedenle ev işi ve bakım aile içinde kadına ait işler 

olarak varsayılmaktadır. Bu da erkek egemen bir refah devletine işaret etmektedir. 

Son reformlarla cinsiyetçilikten uzaklaşma işaretleri verilmiş olsa da sadece kadın ve 

                                                           
113 A.e., p. 147.  
114 A.e., p. 149 
115 A.e., p. 149. 
116 A.e., p. 152. 
117 A.e., p. 154. 
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erkek haklarının eşitlenmesi mevcut cinsiyetçi toplumsal yapıda reform 

yapılmadıkça pratikte eşit sonuçlara yol açmamaktadır. Örneğin bakım konusunda 

hükümetin planlarının olmaması bu eşitlikçi görünen reformların eşit olmayacak 

sonuçları hakkında net ipuçları vermektedir. Yani bakım ve ev işi yine çalışan 

kadının omzunda kalacaktır ve kişisel sorunlar olarak görülecektir. Yani bakım ve ev 

işi erkeğin kadını doğrudan ezebildiği potansiyel alanlar olarak kalacak gibi 

görünmektedir.  
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B. Türkiye’de Kadın Hareketleri  

 
Türkiye’deki kadın hareketlerinin yaklaşık 150 yıllık geçmişi var. Bu ülkedeki kadın 

hareketleri Batı’nın etkisiyle ve her seferinde Batılı ülkelerden 10–20 yıllık bir 

gecikmeyle Türkiye’ye gelmiştir. Serpil Çakır ve arkasından Aynur Demirdirek’in 

araştırmaları sonucu, Osmanlı zamanında Batı’daki birinci dalga kadın hareketine 

paralel olarak gelişmiş olan oldukça kayda değer bir kadın eylemliliği olduğu 

anlaşılmıştır. Hatta Çakır bu hareketliliği Osmanlı Kadın Hareketi olarak 

tanımlamaktadır. Çakır’ın Osmanlı Kadın Hareketi kitabında bahsettiği bu kadın 

hareketi Batı’daki kadın hareketi gibi siyasi oy hakkını elde etmeyi hedeflememiş; 

fakat bu hakkı talep etmeye giden yolda bir aşama olarak gördüğü sosyal haklar talep 

etmiştir. Osmanlı kadınları, önce eğitim, çalışma gibi sosyal hakların elde edilmesi 

gerektiğini ve arkasından oy hakkı talep etmeyi uygun buldular. Zaten etkilendikleri 

Batı’daki sufrajet hareketteki kadınların özellikle çalışma hakkına sahip olduklarını 

biliyorlar ve onların oy hakkı taleplerini bu çalışma deneyimlerine dayandırıyorlardı. 

Osmanlı zamanında başlayan bu kadın hareketliliği, Türk Kadınlar Birliği’nin 1935 

tarihinde Birliğin kadınların cumhuriyet reformları kapsamında oy hakkını da aldığı 

ve böylelikle amacına ulaştığı gerekçesiyle kapanması sonucu son buldu. Türkiye’de 

bundan sonra ilk bağımsız kadın hareketi ancak 1980 sonrasında ortaya çıkabilmiştir. 

1980 sonrası başlayan ve çeşitlenerek günümüze kadar gelişerek gelen kadın 

gruplarının faaliyetleri ikinci dalga kadın hareketleri olarak adlandırılmaktadır. 

Türkiye’de İkinci dalga kadın hareketi olarak bilinen hareketin, batıdaki hem ikinci 

hem de üçüncü dalga hareketin etkilerini de taşıdığını söyleyebiliriz. 1990’larda 

ortaya çıkan Kürt kadın gruplarının etkinliğinin118 bu etkinin somut bir örneği olduğu 

söylenebilir.  

 

Türkiye’deki kadın hareketleri konusundaki yayınların çoğu 1990 sonrası dönemde 

çoğunlukla ikinci dalga kadın hareketindeki feministlerce yapılmıştır. İkinci dalga 

kadın hareketindeki feministler kadın hakları alanındaki Kemalist mirası sorgulamış, 

yeniden tartmış ve buna göre farklı konumlar oluşturmuşlardır. Fakat günümüz 

Türkiye’sinde feministler arasında baskın söylemin hala Kemalist kadın gruplarının 

söylemi olduğu söylenebilir.  

                                                           
118 Metin Yüksel, Diversifying Feminism in Turkey in the 1990s, Unpublished master thesis, 
Bilkent University, Thesis advisor Assoc. Prof. Tahire Erman, 2003. 
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Bu bölümde tarihsel eksen takip edilerek sırasıyla önce bu coğrafyadaki birinci kadın 

hareketinin başlangıcı ve ilk parçası olarak kabul edilen Osmanlı kadın hareketinden 

bahsedilecektir. Birinci dalga kadın hareketinin ikinci parçası cumhuriyetin ilanından 

sonraki döneme aittir. Birinci dalga kadın hareketi Türk Kadınlar Birliği’nin 

kapanmasıyla sonlanmaktadır. Ayrıca bu dönemde cumhuriyetin ilk döneminde 

muhazafakar kanada rağmen Kemalist elidin reformlarıyla yasalaşan kadın haklarına 

ve o dönemdeki kadın gruplarının faaliyetlerine odaklanılacaktır. Daha sonra 1980 

sonrasına ikinci dalga kadın hareketlerine, onların farklı feminizmlerine yer 

verilecektir. 1980 sonrası kadın hareketleri 1990’lar ve 1990 sonrası olarak iki ayrı 

dönemde ele alınacaktır.  

 

1. Birinci Dalga Kadın Hareketi 

Yaprak Zihnioğlu, mastır tezi araştırmasına dayanan Kadınsız Inkılap isimli kitabının 

giriş bölümünde bir dönemlendirme önerisi yapmakta ve Ziyaeedin Fahri Fındıkoğlu 

(1940), Tezer Taşkıran (1973) ve Serpil Çakır’ın (1994) çalışmalarına dayanarak 

(1868–1935) arası dönemi bu coğrafyada birinci dalga feminizm olarak görmeyi 

önermektedir.119 Zihnioğlu bu dönemi üç ayrı aşama ya da evrede ele alır:  

 

1. İlk kadın mektubunun basında yer aldığı 1868’den II. Meşrutiyet’e (1908) değin olagelen 

hareketliliği “Erken Dönem Osmanlı Hareket-i nisvanı (1868–1908), 

2. II. Meşrutiyet ve Milli Müdafaa dönemlerindeki feminist etkinlikleri “II: Meşrutiyet Dönemi 

Osmanlı feminizmi (1908–1922)”, 

3. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki düşünsel ve eylemsel etkinlikleri “Birinci Dalga 

Cumhuriyetçi feminizm (1923–1935)” olarak çerçevelemek mümkün.120 

 

Burada Zihnioğlu’nun bu dönemleştirmesini kabul etmekle beraber, Osmanlı 

zamanından Türk Kadınlar Birliği’nin kapanışına kadar olan dönemi iki başlık 

altında verebileceğiz. Osmanlı’dan cumhuriyet dönemine uzanan birinci dalga kadın 

hareketi ana hatlarıyla özetlendikten sonra Cumhuriyet döneminde yasalaşan kadın 

hakları çerçevesine yer verilecektir. 

 

                                                           
119 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız Inkılap, Metis Yayınları, s. 20. 
120 Zihnioğlu, a.e. s. 21.  
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a. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Hareketi ve Feminizmi 

1980’lere kadar Türkiye’de kadın haklarının cumhuriyetle birlikte kadınlara Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından verildiği ve bundan önce kadınlardan gelen herhangi bir 

hak talebi olmadığı görüşü hâkimdi. Ancak Serpil Çakır’ın 1991 tarihli doktora tezi 

ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu zamanında kadının toplumsal konumunu 

iyileştirmeye çalışan ve hatta kadın haklarını savunan birçok derginin yayınlandığı 

ve birçok derneğin faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Çakır’ın daha sonra Osmanlı Kadın 

Hareketi başlığıyla yayınladığı doktora tezi bu konuda şu andaki en kapsamlı ana 

kaynaktır. Bu araştırmayla Batı’daki birinci dalga feminist hareketin talep ettiği 

siyasi hakları talep etmemiş olsalar da, Batı’nın birinci dalga feminist hareketine 

paralel giden bir hareketlenmenin Osmanlı İmparatorluğu zamanında var olduğu ve 

kadın hakları konusunun önceden zannedildiği gibi ilk kez cumhuriyetin ilanından 

sonra gündeme gelmediği böylece anlaşılmış oldu.  

 

Osmanlı zamanındaki söz konusu kadın hareketlenmesi 19.yüzyılda başlayan 

modernleşme süreciyle birlikte Batı’yla ilişki içinde olan Osmanlı erkeklerinin kendi 

toplumlarındaki kadınların durumlarını sorgulaması ve Osmanlı kadınlarının hak 

taleplerinde bulunmasıyla başlamıştır. Bu çerçevede 1869’da 6–10 yaşları arasındaki 

kızların eğitimini zorunlu hale getiren bir yasa yürürlüğe geçmiştir; ama uygulamaya 

fazla yansımamıştır.121 Ortadoğu’daki diğer ülkelerde de görülen bu erkek 

feministlerin aslında bu taleplerle neyi başarmak istediklerini dönemin romanlarında 

görebiliyoruz. Deniz Kandiyoti, erkek feministlerin beklentilerini bu romanlara 

dayanarak şöyle yorumlamaktadır: 

 

“Bu erkekler, öyle anlaşılıyor ki, artık yaşlı kadın akrabaları tarafından ayarlanan ve denetlenen 

görücü usulü evlilik istememektedirler; romantik ilişki ve aşk özlemi çekmektedirler; karşılıklı 

düşünce alışverişinde bulunabilecekleri eğitilmiş zevceler istemektedirler; iki cinsin rezalet ya da 

dedikodu korkusu olmadan bir arada bulunabilecekleri bir sosyal yaşam özlemektedirler, kısacası, 

geleneksel Osmanlı hayatının baskıcı kurallarından kurtulmak, özgür olmak derdindedirler. Bu 

isteklere ne yüzeysel bir Batı kopyacılığı, ne de Stone’un ileri sürdüğü gibi, çekirdek aile içerisinde 

“duygusal bireycilik anlayışı denebilir. Adını koymak gerekirse, bu tam anlamıyla, ailedeki Osmanlı 

ataerkil düzenine erkek başkaldırısının bir biçimiydi ve böyle bir başkaldırı ancak, söz konusu 

erkekler kendi kuşaklarından kadınları da peşleri sıra sürükleyebilirlerse başarılı olabilirdi. Bu 

                                                           
121 Nicole A. N. M. Van Os, “Ottoman Muslim and Turkish Women in an International Context”, 
European Review, Vol. 13, No. 3,  p. 461, 2005. 
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erkeklerin çoğunluğu aynı zamanda, mutlakçı bir yönetimin, Hâkim-i Mutlak olan Sultan’ın kulları da 

olmak istemiyorlardı artık. Kulluk yerine anayasal bir rejim altında yurttaş olma yolundaki ihtirasları, 

Jön Türkler tarafından, 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara el koymasıyla 

gerçekleştirildi.”122 

 

Buna paralel olarak erken Jön Türkler döneminde (1908–1918) milliyetçilikle 

birlikte yeni bir aile anlayışı da ortaya çıktı. Jön Türklerdeki bu “yeni aile” ya da 

“milli aile” fikrinin feminizmle de ilişkisi vardı. Bu yeni aile fikri hem 1908 devrimi 

hem de eski Türklere geri dönüp oradaki fikirlerini o güne taşımakla gelişti. Temel 

olarak yeni aile modelinde erkek ve kadın ortaklar (partners) olarak görülüyordu; aile 

içi demokrasi olacaktı; kadın ve erkek eşit olacaktı; tek eşlilik benimsenecekti vs. Bu 

fikirler Ziya Gökalp’ın yazılarında işlendi.123 Gökalp’in düşüncelerinde feminizm 

önemlidir; ona göre feminizm Eski Türklerle ortaya çıkmıştır.124 Bu fikirlerin çoğu o 

zaman bir model düzeyinde kalmışsa da 1917’de yeni aile kanunu çıkmıştır. Bu yasa 

tek eşliliği teşvik ediyordu.125 Ayrıca evlilik aktinin devlete bildirilmesi, kadınlara da 

boşanma hakkı tanıyan bazı şartların belirlenmesi, çok eşlilikte ilk eşin rızasının 

alınması gibi maddeler içeriyordu.126 

 

Osmanlı’da erkeklerin başlattığı bu yeni fikirler ortadayken Osmanlı kadınları da 

sosyal haklar kazanma yönünde basını kullanmış ve dernekler kurmuştur. Çakır, bu 

yüzden Osmanlı kadınlarının bu yöndeki çabalarını ve deneyimlerini öğrenmek için 

kullanılabilecek başta gelen kaynakların kadın dergileri ve dernekleri olduğunu 

söylemektedir.127 Çakır doktora araştırmasında Osmanlı kadınlarına ait, onlar 

hakkında ya da onlar için çıkan dergilerden bir tanesine, Kadın Dünyası’na 

odaklanmıştır. Ama genel olarak diğer dergilerden de bahsetmiştir. Çakır’ın ulaşıp 

Osmanlı Kadın Hareketi isimli kitabında bahsettiği Osmanlı kadın dergileri ve çıkış 

tarihleri ile süreleri şöyledir: Terakki-i Muhadderat (1869, 48 sayı çıkmış), Vakit 

yahud Mürebbi-i Muhadderat (1875), Ayine (1875 civarı, 30 sayı çıkmış), Aile 

(1880), İnsaniyet (1883), Hanımlar (1883), Şükufezar (1886, 5 sayısına 

                                                           
122 Kandiyoti, s.174. 
123 Zafer Toprak, “The Family, Feminism and the State during the Young Turk Period, 1908–1918” in 
Premiere Recontre Internationale sur l’Empire Otoman et la Turquie Moderne (İstanbul-Paris: 
Editions ISIS, 1991). p. 442–443. 
124 Toprak,  a.e. p. 444.  
125 Toprak, a.e., p. 450. 
126 Ayşe Saktanber, “Kemalist Kadın Hakları Söylemi”, Kemalizm, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, Cilt 2 içinde, editorler: Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, 2001, s. 324. 
127 Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 22, Metis yayınları, 1996. 
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ulaşılabilmiş), Mürüvvet (1888), Parça Bohçası (1889, tek sayı çıkmış), Hanımlara 

Mahsus Gazete (1895–1908, 604 sayı çıkmış), Malumat Mecmuası’nın eki olan 

Hanımlara Mahsus Malumad (1895), Tercüman gazetesinin eki Alem-i Nisvan 

(1906), Demet (1908), Mehasin (1908–1909, 12 sayı çıkmış), Kadın (Selanik, 1908–

1909, 30 sayı çıkmış)128. Bu dergilerin hedef kitlesi kadınlardır. Çakır bu dergilerin 

bazılarının kadını aydınlatmaya yönelik bilgilere yer verdiğini, bazılarında ise 

doğrudan toplumda kadının durumunu eleştiren yazıları yayınladığını 

kaydetmektedir129. Yani bu dergilerin hem verdiği ev düzeni ve çocuk bakımı vs. ile 

ilgili bilgilerle kadının o dönemde ait olduğu yer olan evdeki rolünü güçlendirmeyi 

hem de onun toplumdaki durumunu iyileştirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.  

 

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nin Türk Çalışmaları bölümü araştırmacılarından 

Nicole A. N. M. Van Os araştırmasında, 1908’den önce basılan dergilerin içeriğinin 

özellikle de Abdülhamit’in sansürcülüğü nedeniyle çok radikal olmadığını ve yapısal 

toplumsal değişiklikler istemediklerini belirtmektedir.130 II. Meşrutiyet’ten sonra 

yayınlanan birçoğu kısa ömürlü dergilerin isimleri ise şöyledir: Musavver Kadın, 

Kadın (İstanbul), Kadınlar Dünyası, Erkekler Dünyası, Güzel Prenses, Kadınlık, 

Siyanet, Seyyale, Hanımlar Âlemi, Kadınlar Âlemi, Kadınlık Hayatı, Bilgi Yurdu 

Işığı, Türk Kadını, Genç Kadın, Kadın Duygusu, İnci, Diyane, Kadınlar Saltanatı, 

Hanım, Ev Hocası, Süs ve Firüze131. II. Meşrutiyetten sonra çıkan dergilerden 

Kadınlar Dünyası isimli dergi feminist olmasıyla öne çıkmaktadır. Çakır’ın kitabının 

esas araştırma malzemesini de oluşturan Kadınlar Dünyası dergisi, Osmanlı 

Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin yayın organıdır. Çakır bu feminist derginin 

özelliğinin sahibi ve yazarlarının tümü kadın olan ilk dergi olması olduğunu söyler. 

(Çakır kitabında ayrıca Kadınlar Dünyası dışında, Şüküfezar, Seyyale, Siyanet ve 

Diyane dergilerinin de sahipleri ve yazarlarının kadın olduğuna dikkat çekiyor). Bu 

derginin başka bir özelliği ise yazarlarının zamanın üst sınıf entelektüel 

kadınlarından daha çok orta halli halktan kadınlar olmasıdır. Kadınlar Dünyası 

1913’ten 1921’e kadar 3 kere ara verse de basılmaya devam etmiştir132. Sahibi N. 

                                                           
128 A.e., s. 23–36. 
129 A.e., s. 24–25. 
130 Nicole A. N. M.an Os, a.g.e, p. 461. 
131 Serpil Çakır, a.g.e., s. 37. 
132 A.e., s. 38–39. 



 51 

Ulviye Mevlan’dı. Dergi ayrıca Türk kadınının fotoğrafını ilk kez yayınlayan dergi 

unvanına sahiptir133.  

 

Kadınlar Dünyası dergisi Osmanlı kadınlarının hak mücadelesinde bir araç olarak 

kullanılmıştır. Kadınlar dergideki yazılarla mevcut durumlarını sorgulamışlar, 

birbirleri ile bu ortak sorunlarında iletişim kurmuşlar134. Hedef kitle olarak Kadınlar 

Dünyası’nın sadece Müslüman Türk Osmanlı kadınını hedeflemediği 

anlaşılmaktadır. Çakır, derginin din, mezhep ve dil ayrılığı gözetmediğini 

vurgulamaktadır. Derginin bazı nüshaları ayrıca Fransızca olarak basılmıştır. Ayrıca 

derginin hedef kitlesinin sadece eğitimli kadınlarla kısıtlı kalmadığı ve derginin 

anlaşılır yazı dili politikasını benimsediğini belirtmektedir.135 Çakır ayrıca derginin 

İstanbul kadınlarının dışında Anadolu kadınlarını da hedef kitlesi olarak gördüğünü 

belirtmektedir.136 Bunlar Kadınlar Dünyası’nın hedef kitlesini geniş tuttuğunu 

göstermektedir.  

 

Kadınlar Dünyası dergisinin bölümlerine de değinilmesi dergi hakkında bize daha 

somut bir fikir verecektir. Çakır derginin bölümlerini şöyle betimlemektedir: 

 

“Kadınlar Dünyası; kısım-ı ictimai, kısım-ı edebi, terbiye-i etfal [çocuk terbiyesi], evrak—varide, 

kadın tefrikası bölümlerinden oluşuyordu. Bu bölümlerde kadın hukuku ve hakları, çalışma, eğitim, 

aile ve toplumsal yaşamın kadına ilişkin yönleri sorgulanıyor, yerli malı ve vatan sevgisi gibi çeşitli 

konular işleniyor, ansiklopedik bilgilere yer veriliyordu.  

 

100. sayıda yeni bir yayın politikası çizildi. Dergi belli başlı makalelerden başka iki kısımda 

düşünüldü: Hem kadınların sosyal ve hukuki konumlarına ait “leh ve aleyhteki” tartışmalar yer 

alacaktı, hem de her türlü konuyu yazmak ve yayınlatmak isteyenlerin yazılarına olanaklar ölçüsünde 

yer verilecekti. Bunlardan başka okuyucuları “imal-i fikriyeye” yöneltmek için bilmeceler ve 

yarışmaların düzenleneceği bildiriliyor, kazananlara armağanlar dağıtılacağı açıklanıyordu. Dergide 

tüm bunların yanı sıra giyim, ev eşyası, temizlik ve makyaj malzemeleri ile kadını ilgilendiren her 

türlü duyuru ve reklâmlar da yer alıyordu.”137  

 

                                                           
133 A.e., s. 81. 
134 A.e., s. 91. 
135 A.e., s. 93. 
136 A.e., s. 102. 
137 A.e., s. 97. 
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Dergi, yayın hayatına verdiği ikinci kesintiden sonra 1918 yılından itibaren, teorik ve 

pratik olmak üzere 2 bölüm olacağını ilan etmiş, o zamandan başlayarak geçerli 

olacak yayın ilkelerini de şöyle açıklamıştı:  

 

“Edebi, felsefi, tarihi, terbiyevi, ictimai makalelerden oluşan teorik bölümde Avrupa’da yayınlanmış 

ve yayınlanmakta olan yapıtların tahlilini, tenkidini, tercümesini” verecek, ayrıca romanlara da bir 

bölüm ayrılacaktı.  Pratik bölümde iş, çocuk, nakış, ev yönetimi için anne ve çocuk sağlığı konuları 

olacaktı. Ayrıca Avrupalı ilim kadınlarının yaşamlarının, eserlerinin, yarattıkları etki ve eylemlerin 

verildiği “Büyük Kadınlar” adlı bir bölüme yer verilecekti. “Zekâsı, fazileti, iktidarı, kabiliyeti, 

cesareti ile bir şeref temin edebilmiş bütün kadınlara” yer verileceği söylenen bu bölümde amaç, 

“erkeklerin isbat-ı meziyet ettikleri her sahada kadınların da kudret sahibi olduklarını göstermek” 

olarak açıklanmıştı.”138  

 

Çakır, Kadınlar Dünyası dergisini 3 eksende incelemiştir. İlk eksende kadınların 

dergide kadın sorunlarına bakış tarzlarını ele almıştır. İkinci eksen bu sorunların 

çözüm yolları, üçüncüsü ise başlıca kadın sorunlarının tanımlanmasıdır139. İlk 

eksende dergide kadınlar kadın sorunlarının büyüklüğüne; ayrıca Anadolu’daki 

kadının daha olumsuz koşullarda olduğuna vurgu yapmışlar. Kadınların erkeklerin 

bakış açısından nasıl bir araç gibi göründüğü hakkında yazmışlar. Ayrıca dergide 

kadın erkek arasında farklılığın ve sorunların yetenek farklılığı değil; ama 

yetiştirilme ve yaşam tarzı farkı olduğu, kadının ikincil ve bağımlı konumu 

vurgulanmış ve bu durumdan erkekler sorumlu tutulmuş140. Kadınların da haklarının 

farkında olmadıkları ve bilinç eksiklikleri olduğu kaydedilmiş141. Çözüm yolu olarak 

ise kadınlar tarafından aşamalı olarak gerçekleştirilecek bir kadın inkılâbı 

düşünülmüş142. Bu ikinci eksende kadınları kurtarmak için düşünülen kadın inkılâbı 

genel toplumun kurtarılmasıyla beraber düşünülmüştü143. Kadın inkılâbının hedef 

kitlesi okuma yazma bilmeyen kadınları da içeriyordu; bu yüzden gazetelerden çok 

toplantılar, konferanslar, yüz yüze görüşmeler daha etkili araçlar olarak 

görülüyordu144. Bu araçlar yine kısıtlı bir çevreden başlasa da geniş bir hedefi olan 

bir kadın hakları hareketlenmesine işaret etmektedir. Yeni bir kadın yaratımını amaç 

edinen bu inkılâbın kademeli olarak yapılacağı planlanmış.  

                                                           
138A.e., s. 98. 
139 A.e., s. 103. 
140 A.e., s. 107–108.  
141 A.e., s. 109. 
142 A.e., s. 110–111. 
143 A.e., s. 115. 
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Dergide kadınlar ayrıca taklitçilik konusundaki durumu da netleştirmek ihtiyacı 

duymuş. Talepleri ve yaptıkları Batı’daki kadınlarınkine benzese de taklitçi olarak 

görülmemeleri gerektiğini ve meselelerinin bir çağ meselesi olduğunu 

vurgulamışlardı145. Kadınlar Dünyası’ndaki bir yazısında Mükerrem Belkıs 

Osmanlı’da sosyalizmle karşılaştırıldığında feminizmin çok yaygınlaştığını 

yazması146 bugünden o zamanı anlamaya çalışan bizler için bir gösterge olabilir. 

Ancak o zaman da yine kadın hareketinin zamanımızda da çoğu çevrelerde olduğu 

gibi erkekler tarafından küçümsendiği belirtiliyor.147  

 

Çakır’ın Kadınlar Dünyası dergisi incelemesinde üçüncü ekseni kadın inkılâbı 

çerçevesinde çözümlenmesi gereken önde gelen sorunlar oluşturmaktadır. Çakır, bu 

sorunları hak-hukuk, eğitim, toplumsal yaşam, aile hayatı, giyim, çalışma hayatı ve 

siyaset başlıklarıyla ele almaktadır. Görüldüğü gibi Osmanlı kadınları bu dergide 

sorunlarını çok geniş bir konu yelpazesinde işleme fırsatı bulmuştur. Bu konular 

etrafında kadının haklarını iyileştirmeyi amaçlamıştır.  

 

Çakır, Osmanlı zamanındaki kadın hakları alanındaki hareketlenmede kadın 

derneklerinin de önemine işaret etmektedir. Özellikle 1908’deki Jön Türk devrimiyle 

resmen sivil kadın derneklerini kurmak mümkün hale gelince bu derneklerin 

sayısında artış gözlendi.148 Çakır Osmanlı dönemindeki kadın derneklerini 7 grupta 

sınıflandırmaktadır. Bunlar: (1) yardım amaçlı; (2) eğitim amaçlı; (3) kültür amaçlı; 

(4) ülke sorunlarına çözüm arayan; (5) feminist; (6) ülke savunmasına yönelik; (7) 

siyasal amaçlı ve siyasal partilerin kadın dernekleridir149. II. Meşrutiyet döneminde 

ortaya çıkan kadın derneklerinden Çakır’ın feminist dernek olarak gördüğü tek 

dernek “Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti”dir [Osmanlı Kadınının 

Hukukunu Savunma Derneği]. Zaten Çakır’ın doktora tezinin malzemesi de bu 

derneğin yayın organı olan Kadınlar Dünyası dergisidir. Kadınlar o dönemdeki Batılı 

kadınlar gibi siyasi hak talep etmiyorlar ve sadece varolan ataerkil yapı içinde 

Osmanlı kadınını toplumsal ve çalışma yaşamına ilave etmeyi amaçlıyorlardı. Eğitim 

                                                                                                                                                                     
144 A.e., s. 127. 
145 A.e., s. 116.  
146 A.e., s. 199. 
147 A.e., s. 121.  
148 Nicole A. N. M.Van Os, a.g.e., p. 462. 
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yoluyla kadın ve erkek arası farkların kapatılmasını istiyorlardı. Dernek çerçevesinde 

gündeme gelen diğer talepler şöyleydi: 

 

“Boşanma hakkının kadına tanınması, çok kadınla evliliğin önlenmesi, evlenme biçiminde değişikliğe 

gidilerek, görücülük yerine eşlerin birbirlerini görmesi, tanıması gereği öne sürüldü. Toplum içinde; 

ama ondan ayrı yaşamak zorunda kalan kadının toplumsal yaşama katılımıyla, kadınla erkeğin daimi 

bir ilişkiye girmesi gereği üzerinde duruldu.” 150 

 
Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin bir diğer ayırt edici özelliği, Kadınlar 

Dünyası dergisinin yazar ve okuyucu profiline paralel olarak orta halli olarak tabir 

edilen Osmanlı kadınlarının derneği olmasıydı. Elit kadın ver erkeklerden herhangi 

bir yardım almayan dernek gelirini giriş ücretlerinden ve bağışlardan sağlıyordu. 

Çakır, derneğin radikal olmak ve aşırıya kaçmakla suçlandığını söylemektedir151. 

Çakır’ın kitabına aldığı derneklerden bir diğer dikkat çekici olan ve birinci dalga 

kadın hareketinin cumhuriyet dönemindeki devamının bir etkinliği olarak 1923 

yılında kurulmuş olan Kadınlar Halk Fırkası’dır. Başkanlığına Nezihe Muhittin’in 

seçildiği partinin kuruluş gerekçesi şu idi:  

 

“Kadın ülkenin her yerinde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların içinde olmasına ve bu 

sorunlardan etkilenmesine karşın, bu alanlarda gözle görülür biçimde çalışamamaktadır. Amaç her 

yerde ortaya çıkan kadın varlığının ve kişiliğinin kitlevi bir şekle dönüştürülmesidir.”152  

 

Kadınlar Halk Partisi kadınların siyasal hakları olmadığı gerekçesiyle valilikten yasal 

izni alamadı. Ancak parti Türk Kadınlar Birliği isimli ılımlı bir derneğe dönüştürüldü 

ve 1924 yılında bu şekilde izni aldı. Ancak derneğin bu yeni halinde siyasi 

faaliyetlerde bulunması yasal olarak mümkün değildi. 1927 yılında derneğin 

kurucusu ve yönetim kurulu uzaklaştırılıyor ve yerine Latife Bekir başkanlığı’nda 

yeni yönetim daha yumuşak yönetim geliyor. Nezihe Muhittin ve Türk Kadınlar 

Birliği deneyimine erken cumhuriyet döneminin ele alındığı bölümde tekrar geri 

dönülecektir.  

 

                                                                                                                                                                     
149 Serpil Çakır, a.g.e., s. 43. 
150 A.e., s. 58. 
151 A.e., .s. 64. 
152 A.e., s. 75. 
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Çakır’ın araştırmasında o zamanda baskın grup olan Müslüman Türk Osmanlı 

kadınlarının dergi ve derneklerine yer verilmektedir. Ancak o dönemde gayri-müslim 

Osmanlı kadınları da örgütlenmiştir. Van Os araştırmasında gayri-müslim kadınların 

Osmanlı zamanındaki bu örgütlenmelerine dikkat çekmektedir: 

 

“Sadece Osmanlı Müslüman kadınları değil; fakat ayrıca Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 

yaşayan diğer kadınlar da örgütlendiler. Çeşitli etnik arka planlardan gelen kadınlardan oluşan 

“karma” örgütlerin sayısı kısıtlıdır. Yunanlı, Ermeni ve Yahudi kadınlar sıklıkla kiliseleri, sinagogları 

etrafında kurulan yardım örgütlerinde aktiftiler. Yabancı arka plandan gelen kadınlar Birinci Dünya 

Savaşı’ndan hemen önce Fransız Büyükelçisinin karısı Mme. Bompard başkanlığındaki Socie´te´ des 

Abeilles (Arı Topluluğu) gibi ya da İstanbul’da yaşayan Alman ve Avusturya kadınlarının örgütleri 

gibi kendi kulüplerini kurdular. Birinci Dünya Savaşı’nda Alman kadınlar önde gelen Osmanlı 

Müslüman kadınlarla birlikte savaştaki askerlerin ailelerine yardım etmek için bir örgüt kurdular.”153  

 

Ayrıca gayri müslim Osmanlı kadınları da yardım dernekleri içinde faaldiler. 

Osmanlı imparatorluğu’nda gayri müslim kadınların faaliyetleri ve örgütlenmeleri de 

araştırmaların devam ettiği önemli alanlardan biridir. Fakat şu anda bu alanda kısıtlı 

sayıda çalışmalar bulunmaktadır. 

 

Çakır, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kadın hakları konusundaki, kadına ve 

bazen de kadının toplumsal durumunun iyileştirilmesine ve haklarının savunusuna 

yönelik kadınlar tarafından gerçekleştirilen basın ve örgütlenme düzeyindeki bu 

aktivite yoğunluğundan yola çıkarak kadınların kurtuluş mücadelesinde aktif özneler 

olduğunu ortaya çıkarmış ve bir Osmanlı kadın hareketinin var olduğunu argümanını 

geliştirmiştir. Bu argümana yönetilen bir eleştiri, Osmanlı zamanındaki söz konusu 

aktivite yoğunluğunun küçük bir elit kadın grubuyla sınırlı kaldığı ve bu 

hareketliliğin İmparatorluktaki tüm sınıf, etnik köken ve dinlerden gelen kadınları 

kapsamadığı konusundadır. Çakır’ın yazarlarının orta halli kadınlardan olduğunu 

belirttiği Kadınlar Dünyası dergisi hariç Osmanlı zamanında etkinliği tespit edilmiş 

dergilerin ve derneklerin çoğu önde gelen Osmanlı ailelerinden gelen kadınlar 

tarafından yürütülmüştür. Gayrimüslimler ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan okuma 

yazma bilmeyen köylü kadınlar ile sıradan kadınlar bu kadın hareketliliğinin dışında 

kalmışlardır. Ellen L. Fleischmann Ortadoğu’daki kadın hareketleri hakkındaki bir 

yazısında kadınlar arasındaki bu sınıf farklılığının etkisinin elit kadınların daha aşağı 

                                                           
153 Nicole A. N. M Van Os, a.g.e., p. 462. 
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sınıfsal arka plandan gelen kadınları kadın hareketinin bir katılımcısı değil, bir 

müşterisi gibi gördüklerini yazmaktadır.154 Çakır, bu argümanın, Osmanlı’daki kadın 

etkinliğinin İngiltere’deki o dönemde kitlesel olan ve şiddeti mücadele aracı olarak 

kullanan İngiliz sufrajet hareketiyle karşılaştırarak geliştirildiğini ve o dönemdeki 

Osmanlı Devleti’nin özelliklerini dikkate almadığını düşünmektedir. Çakır, o 

zamandaki Osmanlı koşulları içinde gerçekleşen bu yoğun kadın eylemliliğini birkaç 

sebepten yola çıkarak bir kadın hareketi olarak nitelemektedir: 

 

“Kitlesel olmasa da her kesimden kadının desteğini alan harekette, Osmanlı kadını, hareketin bizzat 

başlatıcısı, yürütücüsü ve yönlendiricisi oldu. Zaten kadın hareketi tanımında da görüldüğü gibi, 

burada önemli olan katılımın niceliğinden çok niteliği, örgütlü ve sürekli oluşu, yeni taleplerle ortaya 

çıkan bir grubun bu mücadeleyi sürdürme kararlığıdır. Bu bağlamda Osmanlı kadın hareketi taklit 

değil, dünyadaki kadın hareketiyle bağlantılı olan eş zamanlı bir harekettir.” 155 

 

Çakır’a göre Osmanlı kadın hareketi kadınların yönettiği ve kitlesel olmasa da farklı 

kesimlerden kadınların desteğini almış olan bir hareketti. Ayrıca eylemlilik 

devamlılık arz etmiştir. Çakır, Osmanlı kadın eylemliliğinin niceliksel 

özelliklerinden çok bu niteliklerini ön plana alarak, bu eylemliliği bir kadın hareketi 

kategorisinde görmektedir.  

 

Osmanlı’daki kadın hareketi argümanına yönelen bir diğer eleştiri ise yukarıda da 

belirtildiği gibi bu eylemliliğin sadece eğitimli kadınların ürünü olduğuyla ilgiliydi. 

Çakır bu eleştiriye de şöyle cevap vermektedir: 

 

“Kadınların karşılaştığı küçümseyici iddialar bu kadarla da kalmıyor. “Kadın hareketi İstanbul’la 

sınırlı” ya da “yalnızca eğitilmiş kadınlar bu harekete dahil olmuşlar, o halde ifade edilmeye değmez” 

şeklindeki yorumlar da karşılarına hep çıkmıştır. Bu düşünce biçiminde, aslında pek çok toplumsal 

hareketin eğitimlilerden ve kent kökenlilerden kaynaklandığı gerçeği göz ardı edilmektedir. Üstelik 

önemli olan bu kadınların hangi kesimden geldikleri değil, kadınların kendilerine özgü hak ve 

taleplerini ortaya koymalarıdır.”156 

 

                                                           
154 Ellen L. Fleischmann,  The Other “Awakening”: The Emergence of Women’s Movements in the 
Modern Middle East, 1900–1940. A Social History of Women and Gender in the Modern Middle 
East, M.L. Meriwether&J. Tucker (eds.), Westview, 1999, p. 104. 
155 Serpil Çakır, a.g.e., s. 316.  
156 A.e., s. 320.  



 57 

Çakır, hareket olmak için gerek kriterleri sorgulamakta ve bunun kitlesellikten başka 

bunun yerine kazanımlar, sonuçlar gibi başka kriterlerin yararlığını düşündürmeye 

sevk etmektedir. Osmanlı zamanındaki kadın dergileri ve derneklerinin belgelediği 

bu hareketlilik etrafında ilerleyen tartışmalar bize Osmanlı Müslüman Türk 

kadınlarının o dönemdeki faaliyetlerinin özellikleri hakkında gittikçe daha fazla 

bilgiye sahip olmamıza yol açmaktadır.  

 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkmış kadın dergilerini inceleyen ikinci bir kadın 

araştırmacı Aynur Demirdirek’tir. Demirdirek’e göre Osmanlı döneminde çıkan 

dergilerden özellikle 8’i (Şükufezar, Hanımlara Mahsus Gazete, Demet, Mehasin, 

Kadın-Selanik, Kadın-İstanbul, Kadınlar Dünyası, Kadınlık) kadına yasal haklar 

kazandırmaya yöneliktir. Demirdirek de incelemesini bu dergilerde odaklamıştır. 

Bulguları arasında söz konusu dergilerde yazanların çoğunlukla İstanbul, Selanik, 

İzmir gibi büyük şehirlerden gelen eğitimli kadınlar oldukları bulunmaktadır. 

Demirdirek de Çakır’ın bulgularına paralel olarak dergilerde Osmanlı 

İmparatorluğu’nun gayrimüslim topluluklarından kadınların yazılarına 

rastlanmadığını kaydetmiştir.157 Demirdirek’in bu 8 dergiyi temel alan araştırmasında 

öne çıkan temalar kadınlar için eğitim talebi, kadının erkekten aşağı olmadığı fikrinin 

geliştirilmesi, kadın haklarını kimin savunması gerektiği konusu, Kadınlar Dünyası 

hariç diğer dergilerin az satması, kadının özgürlüğü, dünyadaki kadın hareketleri, 

feminizm, Fatıma Nesibe Hanım ve Beyaz Konferanslar, kıyafet reformu, çalışma 

talebidir. Osmanlı kadınlarının önde gelen talebi eğitim hakkıdır. Osmanlı kadınları 

eğitimi sadece iyi anne ve karılar olarak topluma katkıda bulunmak için değil, ayrıca 

eşitlik ve kendi güven için istemektedirler.158 Osmanlı kadınlarının başka bir önde 

gelen talebi istihdamdır. Kadınlar ev dışında çalışmak istemektedirler. Ayrıca 

kadınlar düzenlenmiş evliliklere karşı çıkmış ve kadın ve erkeğin birbirini seçtikleri 

evlilikler istemişler. Görüldüğü gibi Çakır ve Demirdirek’in bulguları arasında 

örtüşme bulunmaktadır. Çakır ve Demirdirek’in yanı sıra Osmanlı zamanındaki 

kadın dergilerini çalışan bir diğer araştırmacı ise Elizabeth Frierson’dır. Frierson 

Hanımlara Mahsus Gazete’yi doktora araştırmasında çalışmıştır. Fakat onun 

çalışmalarında burada zaman ve yer darlığı yüzünden yer verilemeyecektir.  

                                                           
157 Aynur Demirdirek, “In Pursuit of the Otoman Women’s Movement”, translated by Zehra Arat. 
Deconstructing the Images of The Turkish Woman, ed. By Zehra Arat, p. 67, St. Martin’s Pres, 
New York, 1998. 
158 A.e., p. 68. 
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Kadınlar savaşlar döneminde yani Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında 

uğruna savaştıkları haklardan bazılarını elde ettiler: 1914’de kadınlar üniversiteye 

kabul edildiler; orta sınıf kadınlar fabrikalar ve kamu hizmetinde 1915’den itibaren 

çalışmaya başladılar. Köylü kadınlar zaten tarlalarda çalışmaktaydılar. O yüzden 

onlar için dışarıda çalışma sorunu yoktu. Tersine köylü kadınlar hem evde hem de 

tarlalarda tarımda çalışarak çifte vardiya yapıyorlardı. 1917’deki aile yasası 

poligamiyi159 kısıtladı; fakat uygulama başlamadı. Kadınlar 1919’da oy hakkı 

istediler. Ama oy hakkını almaları 1930’larda gerçekleşecekti.  

 

Osmanlı Müslüman kadınların örgütlenmelerinin bir diğer özelliği fazla 

uluslararasılık göstermemesidir.160 Mesela Osmanlı Müslüman kadınları Uluslar 

arası Kadın Konseyi’nin 1888 yılındaki kuruluşunda yoktular. Fakat Konsey’in 

1904’deki kongresinde Osmanlı Devleti’ni resmi olarak temsilen olmasa da Tunuslu 

Mahmud Paşa’nın kızı Hayriye Ben-Ayad vardı. Kendisi uzun zamandır Avrupa’da 

yaşayan Osmanlı rejiminin baskısından kaçan bir Osmanlı kadınıydı. Ancak Türk 

değildi. Jön Türklerin lideri Ahmed Rıza’nın kızkardeşi Selma Rıza’nın da Uluslar 

arası Kadın Konseyi’yle Paris’te sürgündeyken temasa geçtiğine dair bir kanıt vardır. 

Selma Rıza’nın adı 1912’de Uluslar arası Kadınlar Konseyi’nin bastığı bir kitapta 

Türkiye için Fahri Başkan Yardımcısı olarak geçmektedir. Selma Rıza 1908’de 

Türkiye’ye geri dönmüş. 1902 yılında Uluslar arası Kadın Konseyi geçici Uluslar 

arası Kadın Oy Hakkı Komitesi kurmuştur. Bildiğimiz gibi Osmanlı kadınları 

örgütlenmelerinde başlangıçta oy hakkı istemiyorlardı. Buna rağmen bu Komitede 

bir Hristiyan misyoner ve İstanbul’daki Amerikan kız koleji’nin müdürü olan 

Florence Fenshem tarafından temsil edildiler.161 Osmanlı zamanındaki kadın hakları 

hareketliliğinin kurduğu sınırlı uluslar arası bağlantıları Van Os böyle 

özetlemektedir.  

 

Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki kadın etkinlikleri ile ilgili akla gelen diğer bir 

önemli soru Osmanlı kadınlarının bu hareketliliğinin nasıl unutulup, arka plana 

                                                           
159 Poligami Osmanlı’da daha çok üst sınıflara özgü bir uygulama idi. Köylüler arasında poligamiye 
pek rastlanmazdı.  
160 Nicole Van Os, a.g.e.,p. 463. 
161 A.e., p. 464. 
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gittiğiyle ilgilidir. Meral Akkent bu durumun şu faktörlerle bir ölçüde 

açıklanabileceğini düşünmektedir162:  

 

“─ Geçmişin analizi ve kadın tarihi ile ilgili incelemeler ana kaynaklara dayanarak yapılmamıştır. 

Kadınların zihinsel mirasına sahip çıkılması, genel olarak her ülkede kadın araştırmaları için bir sorun 

teşkil ederken, Cumhuriyet’ten sonra yapılan alfabe reformu, Osmanlı ve Cumhuriyet devri kadın 

kuşakları arasında somut bir iletişimsizliğe yol açmıştır. 

─ Osmanlı kadınları konusundaki ikincil literatür ise, birbirini tekrarlayan basmakalıp düşünce, yargı 

ve inançlardan öteye gitmemiştir. İkinci literatürde iki genel tavır saptanabilir. Birinci grupta, gerçeği 

en iyi yansıtmanın, en mükemmel kopyadan geçtiği düşüncesiyle, düşsel kahramanlar yaratılmış, 

Osmanlı kadınları, yazarların kendi bilinçaltlarının yarattığı bir çerçevede harem ve cinsellikle sınırlı 

olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyet’ten sonra ortaya çıkan ikinci grup literatürde ise, Cumhuriyet 

döneminin kadın modeli ölçüt olarak alınmış ve Osmanlı kadınlarının Cumhuriyet öncesi etkinlikleri 

önemsenmemiş ve giderek yok sayılmıştır. Dolayısıyla kadın tarihine, Cumhuriyet’le birlikte başlama 

meşruluğu kazandırılmıştır.  

─ Reformcu, kadının toplumsal konumunu değiştirmeyi kendileri için bir ödev olarak gören, bu ödevi, 

dağılmakta olan imparatorluğu kurtarma veya işgalden kurtulmuş bir ülke için yeni devlet şekilleri 

arayışları ile aynı bağlamda tartışan ve sadece erkek aydınları tarafından yapılan analizler, Osmanlı 

tarihini ve toplumsal değişimleri açıklamada kaynak olarak kullanılmıştır.  

 

Bu durumun ortaya çıkmasında etkili sayılabilecek diğer faktörler arasında özellikle 

cumhuriyet kurulduktan sonra önde gelen feminist kadınlara baskılar ve kadınların 

oy verme hakkı edindikten sonra Batı’daki kadınlar gibi hareketlerinin amaçlarına 

ulaştığı yanılgısına düşmeleri sayılabilir.  

 

 
b. Erken Cumhuriyet Dönemi: Kadınlar ve Kemalizm 

 
Cumhuriyet döneminde yasalaşan kadın hakları hakkında yazan tüm araştırmacılar, 

Kurtuluş savaşı sırasında kadınların edindikleri roller ve bu rollerin kadının statüsüne 

olumlu etkilerinden bahseder.163 Osmanlı Türk kadınlarının savaşlar sırasında 

üstlendikleri roller onların yasalaşan hakları için önemli bir arka plan fonksiyonu 

gördü. Kadınlar için erken cumhuriyet döneminde yeni hakların yasalaşmasının arka 

planında ayrıca bir önceki bölümde anlatılan Osmanlı kadınlarının aktif feminist 

                                                           
162 Meral Akkent, “Osmanlı Büyükannelerin Feminist Talepleri Geçmişe Kısa Bir Bakış” , Kadın 
Hareketinin Kurumlaşması, çev. Meral Akkent, Metis yayınları, 1994, s. 14. 
163 Nükhet Sirman, “Feminism in Turkey: A Short History”, New Perspectives in Turkey, Fall 1989, 
3(1), p. 9. 
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hareketliliği vardır.164 Bunlara rağmen erken cumhuriyet döneminde tahayyül edilen 

kadın profili şöyle betimlenmektedir:  

 

Yeni kadın yerini cumhuriyetin kamu alanında eğitimli sosyal kadın olarak alacaktı. (…) Ama her 

şeyin üstünde kadınlar anneler ve karılar olarak kavranıyordu ve eğitimle elde edilen herhangi başarı 

onun önceden tanımlanmış önemli doğasına sadece bir ek olabilirdi. (Erkek) yazarlar erkeklik ve 

dişilik gibi nosyonların, birey erkeğin yargılama yetkisi altındaki ‘özel’ meseleler olduğundan yeni 

ulusun uğraşmak zorunda olduğu meseleler olmadığını ilan ettiler. Süreçte, aileye yani kadına ve 

çocuğa ilişkin konuların yerleştirileceği yeni bir mekân, özel mekân yaratmaya başladılar. Osmanlı 

döneminin mahreminin (…) modern şehir yaşamının özeline dönüştükçe, erkekler yavaşça 

patriyarklardan ‘ailelerin reislerine’ çevrildiler.165  

 

Erken cumhuriyet döneminde kadınlar erkek bakışından ve erkek bakışına göre 

yapılanan bir toplumsal çerçevede tanımlanmıştır. Cumhuriyetin ideologları yeni 

Türk kimliğini oluştururken, İslam öncesi eski Türklere ve kadının oradaki 

konumuna başvurmuştur. Yıldız Ecevit, cumhuiyetin erken döneminde kadınların 

yasal kazanımlarını şöyle özetlemektedir: 

 

“Kemalist rejim altında, kadınların eğitsel, mesleki ve yasal fırsatları genişlemiştir. Parasız eğitim 

ilkesi her düzeyde benimsendi ve ilkokul eğitimi her iki cinsiyet için de zorunlu kılındı. 1926’da yeni 

rejim İslami medeni kanunu değiştirdi. Poligami yasadışı yapıldı, mirasta eşitlik ayrıca boşanmada 

eşit haklar verildi ve kızlar için evlenme yaşı küçültüldü. Vekâletle evlenme yürürlükten kaldırıldı. 

Boşanma durumunda, çocuk vekâleti hangi ebeveynin vekâleti alacağını saptayan bir hâkim ile her iki 

ebeveynden birine verilebilecekti.”166  

 

Bu değişiklikler Osmanlı feminizminin talep ettiği değişiklerdir. Bunların yanı sıra 

kadının kıyafetiyle ilgili bir düzenleme yapılmadı. 

 

Türk Kadınları Federasyonu 1926–34 arası oy hakkı elde etmek için çalıştı. Bu 

yönde çalışmak için kadınlar Türk Kadınlar Fırkasını 1923 yılında Cumhuriyet Halk 

Fırkası’ndan önce kurdular. Kurucusu Nezihe Muhittin idi. Fakat kadınların siyasi 

                                                           
164 Serpil Çakır, “Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman 
Feminism”, ed. Francisca de Haan, Maria Bucur, Krassimira Daskalova, Aspasia (A Year Book) 
Berghahnbooks, March, volume 1 2007, p. 62. 
165 Nükhet Sirman, a.g.e., s. 11–12. 
166 Yıldız Ecevit, “Women’s Rights, Women’s Organizations, and the State”, Human Rights in 
Turkey, ed. by. Zehra F. Kabasakal Arat, p. 188 University of Pennsylvania Press, 2007. 
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hakları olmadığı gerekçesiyle parti için valilikten izin alamadılar. Kendileri bir siyasi 

parti yerine bir birlik kurmaları tavsiye edildi ve kadınlar 1924 yılında Türk Kadınlar 

Birliği’ni kurdular. Ancak dernek olmaları nedeniyle yasal olarak politika ile ilgili 

olmalarına izin vermiyordu. 1925–26 yılları arası dernek yoksul kadınlara eğitim için 

eğitim faaliyetleri düzenlemiş, ayrıca bu dönemde International Women’s League’in 

üyesi olmuş. Fakat o dönemde Kürt isyanı nedeniyle kadınların dikkat çekmeye 

çalışmaları medyada eleştiri konusu olmuştu.167 Fakat birlikteki kadınlar yeniden 

siyasi hakları savunma mücadelelerine devam etmişlerdir: 

 

“1926’da, birlik kadınların siyasi hakları için bir kampanya başlattı. 1927’de, yıllık toplantısında, 

birliğin üyeleri örgütün yönetmeliğine kadınların siyasi haklarını savunmalarını olanaklı kılacak yeni 

bir madde eklemek için oy verdiler. Değişiklik kadınların ana görevinin çocuk doğurmak ve 

yetiştirmek olduğunu tartışan İstanbul Valiliği tarafından reddedildi. Fakat ulusal hükümet rıza verdi 

ve yeni yönetmelikler İstanbul Bölgesi Yasal İşler Müdürlüğü’nce onaylandı (Caporal 1982, 691). 

Temmuz 1927’de, Nezihe Muhiddin bir konuşmasında şunu ilan etti: “Seçim haklarımızı elde etme 

hedefimizden vazgeçmedik. Çünkü vazgeçersek birliğimizin varolması için reason d’etre 

kalmayacaktır. Amacımız için ölene kadar çalışacağız. Eğer bizim ömrümüz yetmezse, yine de bir 

sonraki nesil için yolu açacağız”(603).”168 

 

Fakat Nezihe Muhiddin destek görmedi. Birliğin ofisi polis tarafından kuralları ihlal 

gerekçesiyle arandı. Usulsüzlük iddialarıyla görevinden 1927 yılında uzaklaştırıldı. 

1928’de başkanlığa hükümetin desteklediği Latife Bekir geldi. 1927–1934 arasında 

birlik hayırseverlik işleriyle uğraştı; fakat ayrıca oy hakkında konusunda toplantı 

düzenlemek gibi bazı küçük adımlar attı. Bunun dışında oy hakkı konusunda Mustafa 

Kemal’i takip etti. Mustafa Kemal’in girişimi sonucu kadınlara 1930 yılında yerel 

seçimlerde oy kullanma hakkı verildi.169 1934’de ise kadınlar ulusal seçimlerde oy 

kullanma hakkı aldılar. Görüldüğü gibi cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan Kemalist 

reformlar kadınların erkeklerle eşit siyasi haklara kavuşmalarını sağlamıştı. Bu 

reformlar kadınların kamu hayatında çok şey değiştirmiş olsa da, özel alanda kadın 

ve erkek eşitliği konusundaki değişiklikler çok kısıtlı kalmıştı. Ayrıca Türk 

modernleşmesi çerçevesinde kadınlara verilen haklar Kemalist elit tarafından ve 

onların sağladığı çerçevenin dışına çıkılmaksızın yapılmıştır. Yani devlet 

                                                                                                                                                                     
 
167 A.e., s. 188–189. 
168 A.e., p. 189.  
169 A.e., p. 189–190. 
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kontrolünde hak elde etme durumu söz konusudur. Mesela yukarıda da belirtildiği 

gibi 1923’de Nezihe Muhittin Türk Kadın Partisi kurmak istemiş; ama bunun için 

izin çıkaramamış, bunun yerine kadın birliğini kurması tavsiye edilmiş170. Türk 

Kadınlar Birliği 1935’de kadınların talep ettiklerini hakları elde ettikleri ve artık 

birliğe gerek kalmadığı nedeniyle Ankara’dan gelen baskı sonucu kapatıldı.171 

Birliğin 1934 yılındaki o dönemdeki başkanı Latife Bekir’in Zaman gazetesine 

verdiği mülakatta söyledikleri daha çok günümüzde baskın olan söylemi 

vermektedir: ““Kadınlar Birliği bu meselede hiçbir şey yapmamıştır. Yine Türk 

kadını milletine görevini yapmıştır, milleti için göze çarpmayan ve kendini feda edici 

şekilde hizmet etmiştir. Türk kadını oy hakkına sahip olmayı ve seçilmeyi hak 

etmiştir, bu hak ona istemeden verilmiştir”(Doyran 1997, 30)”.172 

 

Önde gelen Türk feminist aktivistlerden Tekeli, Türk Kadınlar Birliği’nin 

kapatılmasını birinci dalga kadın hareketinin sonunun simgesi olarak görmektedir173. 

Bundan sonra Türkiye’de bağımsız bir kadın hareketinin ortaya çıkması 1980’li 

yıllara kadar gerçekleşmeyecektir. Bugünden bakınca öyle görünmektedir ki Türk 

Kadınlar Birliği’nin kapatıldığı 1935 tarihinden bağımsız feminist hareketin 

yükseldiği 1980’li yıllara kadar geçen süre Türk kadınları içi yerli feminist tarihi 

unutmanın dönemi olmuştur. Ecevit, cumhuriyetin erken dönemindeki Türk Kadınlar 

Birliği – devlet ilişkisiyle ilgili şu çarpıcı yorumu yapmaktadır: 

 

“Kadınlar Birliği’nin oy hakkı için yaptığı mücadele birliğin nasıl kadın haklarının pasif savunucusu 

olmaya ve hükümetin direktiflerine uymaya zorlandığını gösterdiği için aydınlatıcıdır. Hegemonik 

parti yönetimi ve otoriter politikalar kadınların ya da toplumun diğer parçalarının taleplerini 

seslendirmelerine izin vermemiştir. Devlet kamusal alanda baskın olmuştur. Parafeminist bir tonu 

olmasıan rağmen, kadın meselelerine yaklaşımı ataerkil kalmıştır. Rejim “yeni kadını” kendi 

amaçlarına göre kalıplamaya ve kontrol etmeye çalışmış ve bağımsız kadın hareketlerinin gelişmesini 

engellemiştir. Bu nedenle, 1930’larda hükümetin kadınlara bazı hakları onların aktivizimlerini 

desteklemek için değil; fakat onları pasifize etmek ve coopt etmek için verdiğini sonucunu çıkarmak 

yanlış olmayacaktır.”174 

 

                                                           
170 Yeşim Arat, s. 111. 
171 Nükhet Sirman, a.g.e, s.  13. 
172 Yıldız Ecevit, a.g.e.,  p. 190. 
173 Şirin Tekeli, s. 140. 
174 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 191. 
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Bu durumlar Türkiye’de feminizmin koşullandırıldığını göstermektedir. Yukarıda 

koşullar altında yapılması izin verilen feminizm ise ikinci dalga kadın hareketi’nden 

Şirin Tekeli “devlet feminizmi” olarak kavramsallaştırmıştır. Şirin Tekeli devlet 

feminizminin kadın haklarının araç olarak kullanması ve bu alanda yaptığı reformları 

Faşist Hitler ve Mussolini rejimlerden kendini ayırt etmede kullanması nedenleriyle 

eleştirmiştir. Tekeli, eleştirisinde kadın hakları konusundaki Kemalist reformların 

cinsiyetler arası mücadele değil yukarıdan iktidardaki erkekler tarafından verilmesi 

yoluyla Osmanlı’nın son dönemlerinden beri etkinlik göstermekte olan kadın 

hareketinin devre dışı bırakıldığını hatırlatmaktadır. 

 

Diğer taraftan Tekeli’nin devlet feminizmi kavramı, Zehra Arat tarafından Kemalist 

reformların feminist olmaktan çok uzak olması, Türk kadınlarını, sadece Batı 

patriyarkisinde yaşayan Batılı kadınların seviyesine ulaştırma amacı taşıması ve bu 

nedenle kadınları ancak Osmanlı-İslam patriyarkisinden Batı patriyarkisi modeline 

transfer edebildiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ancak kadın hakları alanındaki 

Kemalist reformlar Nermin Abadan-Unat gibi ilk kuşak Türk akademisyen 

feministleri tarafından kazanımları açısından savunulmuştur. Erken cumhuriyet 

dönemi kadın hakları ile ilgili bu tartışmanın diğer bir katılımcısı Fatmagül Berktay 

ise hem Tekeli’nin hem de Abadan-Unat’ın pozisyonunu haklı bulmaktadır. Yeşim 

Arat’ın yazdığı gibi Kemalist reformlarla kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliği 

sağlanmış; ama özel alanda yapılan reformlar sonucu Batı tipine evirilen ılımlı 

ataerkillik devam etmiştir. Bunun sonucu kadınlar evde Osmanlı ataerkilliğinden 

kalma evde cinsiyet temelli işbölümünü devam ettirirken, buna ek olarak kamusal 

alanda çeşitli mesleklerde çalışmaya başlamışlardır. 

 

Erken cumhuriyet dönemdeki kadın hakları etkinliğinin uluslar arası bağlantıları da 

bakmak bize hareketin çapı hakkında bir fikir verecektir. Osmanlı ve Türk kadın 

hareketlerini uluslar arası bir bağlamda inceleyen ve daha spesifik olarak bu 

hareketlerin yabancı bağlantılarını araştıran Van Os erken cumhuriyet dönemindeki 

uluslar arası bağlantıları şöyle özetlemektedir: 

 
“Temmuz 1924’de üniverste rektörü olan babasına eşlik eden Nimet Cemil, Lyon uluslar arası 

kongresinde toplumdaki Türk kadının değişen pozisyonunu hakkında bir konuşma yaptı. Aynı ay, 

Safiye Ali, ilk Türk kadın doktoru Londra’daki Uluslar arası Kadın Doktorlar Örgütü’nün kongresine 

katıldı.  
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Uluslar arası Kaıdn Oy Hakkı İttifak’nın savaştan sonraki ilk toplantısına ‘Socie´te´ des Dames 

Turques’ün bir üyesi olduğunu iddia eden T. Keibrizli [sic!] isimli bir Türk kadını katıldı. Toplantıya 

“Hükümet Delegesi” olarak katıldı. Fakat ne kimin delegesi olduğu ne de ‘Socie´te´ des Dames 

Turques’ün ne olduğu tam olarak net değildi. 1923’te kurulan Türk Kadınlar Birliği olmadığı 

kesindi.”175  

 
 

Türk Kadınlar Birliği’nin uluslar arası faaliyetleri ise yoğunlukla devam edip, 

1935’teki Oy Hakkı ve Eşit Yurttaşlık için Uluslar arası Kadın İttifakı’nın 

İstanbul’daki 12. kongresiyle sona erdi. Bundan sonra bağımsız bir kadın hareketinin 

ortaya çıktığı 1980’li yıllara kadar kadınlar sadece yardım amaçlı derneklerde yer 

aldılar. 1949 yılın Türk Kadınlar Birliği yeniden kuruldu. Bu sefer amacı elde 

edilmiş olan hakları korumaya yönelikti. Bu dönemde kurulan birkaç dernek de aynı 

amaçları güdüyorlardı. 1970–1980 arasındaki politikleşmenin yüksek olduğu 

dönemde politik örgütlerin kadın kolları biçiminde kadın örgütleri kuruldu. 

Bunlardan en fazla dikkat çekeni 1975 yılında kurulan İlerici Kadınlar Derneği’dir. 

15000 üyesi ve 33 şubesi olan İlerici kadınlar Derneği Türkiye Komünist Partisi’nin 

üyesi olan kadınlarca kurulmuştur. İlerici kadınlar Derneği’nin dergisi Kadınların 

Sesi 35.000 tiraja ulaşabilmiştir. Fakat bu örgütteki kadınlar kendilerini feminist 

olarak tanımlamıyor, sosyalist çerçevede değişim istiyorlardı.176 

 

Erken Cumhuriyet döneminden bağımsız bir kadın hareketinin yeniden ortaya çıktığı 

1980’lere kadar kadınlar ve Kemalist devlet cephelerinde yaşananları bu şekilde 

özetlenebilir. Bir sonraki bölümde ikinci dalga kadın hareketi iki bölüm halinde 

halinde hareketi özetlemek amaçlanmaktadır.  

 
2. İkinci Dalga Kadın Hareketi ve Üçüncü Dalgaya Doğru 

 

a. 1980’ler… 

Batı’da ikinci dalga kadın hareketinin ortaya çıkışından yaklaşık bir 10 yıl sonra yani 

1980’lerde Türkiye’de bağımsız bir kadın hareketi ortaya çıkmıştır. Kadın 

hareketinin 1980 öncesinde oluşamaması 1980 darbesi öncesi sol hareketlerin 

ataerkil tutumları, sınıfsal sorunlarını kadın sorununun üstünde tutmayı tercih 

                                                           
175 Nicole Van os, a.g.e., p. 466. 
176 Nicole Van Os, a.g.e., p. 469. 
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etmeleri ve bu nedenle kadın sorununu boğmalarıyla açıklanmaktadır.177 1980 askeri 

darbesinin sol ve sağ siyasi grupları ezmesi ve bu dönemde başlayan küreselleşme 

sonucu kadın hareketinin ortaya çıkması için ortam hazır olmuştur. 1980 sonrası 

gelişen bağımsız kadın hareketi Türk modernleşmesi çerçevesinde yapılan kadın 

hakları konusundaki Kemalist reformları yetersiz buldu. Nükhet Sirman’in 

ifadesiyle; 

 

“Feministler Kemalist annelerinden siyasi arena da dâhil olmak üzere ev dışındaki hayata katılım 

geleneğini miras almışlardı; fakat evdeki ilişkiler bakımından, Kemalistlerin “özel” e ve bu yüzden 

dokunulamaz düzleme havale ettiği ilişkiler bakımından ikincisinin (politik arenanın) eleştirel 

olmayan duruşunu sorguladılar.”178 

 

Yani 1980’lerin feministleri devletin Kemalist feminizmine mesafeliydiler. Sirman 

1980’lerin kadın hareketini Kemalist rejime ve bu rejimin devlet feminizminin 

kısıtlamalarına bir reaksiyon olarak tanımlamaktadır.179 1980 sonrası ortaya çıkan 

kadın hareketi orta sınıf heterojen bir gruptu ve Batı’da gelişmiş olan ikinci dalga 

kadın hareketiyle iletişim halindeki kadınlardan oluşmuştu. Bu kadın grup ve 

örgütlerinin temel konuları ev içi şiddet, tecavüz, cinsel taciz, beden politikası ve 

kanunlar ile mahkemeler önünde eşitsiz muamele idi.180 Bu heterojen grubun içinde 

önceki dönemden gelme Kemalist reformları desteklemeye devam eden Kemalist 

feministler, yeni dönemin yasal eşitliğini yetersiz bulan radikal feministler ve İslamcı 

feministler bulunmaktaydı. İslamcı feministler daha çok Refah partisi içinde ve tek 

tek etkindiler.181 İslamcı feminist grup içinde yer alan, homojen bir özellik 

sergilemeyen kadınların başta gelen talepleri kamu hizmetinde başörtülü çalışmak ve 

üniversitelere başörtülü devam etmekti.182 Bu kadın gruplarının içinde en aktif olanı 

yeni seküler feministlerdi. 

 

1980 sonrasının yeni bağımsız feminist hareketi bir dizi aktiviteyle kendini 

somutlamıştır. Bunların başlıcaları şunlardır183:   

                                                           
177 Tekeli p.  140, Müftüler-Bac p. 311. 
178 Nükhet Sirman, a.g.e, p. 27–28. 
179 Serpil Çakır, a.g.e., p. 63. 
180 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 195.  
181 Yeşim Arat,  s. 113. 
182 Yeşim Arat,  s. 119. 
183 Nükhet Sirman, a.g.e., p. 17, Müftüler-Bac p. 311; Tekeli p. 140.  
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• 1986’da kendini Kadın Çevre’si olarak adlandıran bir grup kadının 

Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Kadın Haklar 

Bildirgesi’nin (CEDAW) uygulanması için 7000 kadın tarafından imzalanmış 

bir dilekçe organize etmesi,  

• Bir sonraki yıl bu grupla birlikte bazı diğer küçük kadın gruplarının, kadının 

dövülmesi karşıtı bir kampanya başlatmaları (1987). Bu kampanya 

çerçevesinde yapılan yürüyüşe 3000 kadın katıldı. Bunun arkasından Mor 

Çatı kadın sığınma evi açıldı (1990).184  

• Kadınların sokakta veya kamusal alanlarda cinsel tacize uğramalarına karşı 

Mor İğne kampanya başlatmaları (1989). 

 

Tekeli, 1989’dan sonra kadın hareketinin çabasının dayak yemiş kadınlar için 

sığınaklar açma ve fonlar oluşturma, organizasyon ve yönetim gibi yeni alanlara 

kaydığını kaydetmiştir.185 Kadının evdeki yaşamda suistimaline vurgu yapan bu 

çalışmalar, başka sorun-odaklı aktivitelerle devam etti. Bu arada 1983’de çocuk 

aldırma yasalaştı. Yine bu on yılda, Avrupalı önde gelen feministlerin kitapları 

Türkçeleştirildi. Ankara’da Kadın Dayanışması Derneği, İstanbul’da Kadına 

Ayrımcılığa Karşı Dernek kuruldu.186 1980 sonrası feminist hareket mücadele 

araçları olarak Sirman’ın 1989 tarihli makalesine göre yürüyüşler, toplantılar ve 

dernekler gibi geleneksel biçimleri kullanırken ayrıca festivaller ve kampanyalar 

düzenlendi ve ek amaçlı gruplar ya da limited şirketler kurdular.187 

 

Bu dönemdeki kadın grupları ve devlet arasındaki ilişkilerine de bakmak gereklidir. 

1980’lerde devlet kadın gruplarına ciddi olarak yaklaşmamıştır. Buna karşılık kadın 

grupları da devletle işbirliği yapmaya sıcak bakmıyorlardı. Kadınlar devletle 

işbirliğinin feminist hareketin radikalliğine zarar vereceğini düşündüler. Bu nedenle 

devletle aralarındaki mesafeyi korudular.188 1990’larda devlet ve kadın örgütleri 

arasında daha farklı bir ilişki gelişecekti. 

                                                           
184 Arat, Y. p. 301. 
185 Tekeli, p. 140. 
186 Nükhet Sirman, a.g.e., p. 18. 
187 A.e., p. 28. 
188 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 196. 
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b. 1990’lardan Beri… 

Simel Esim ve Dilek Cindoğlu 1999 tarihli bilgilendirici araştırmalarında 1990’larda 

Türkiye’deki kadın örgütlerinin özelliklerini incelemişlerdir. Araştırmalarında bu 

dönemde ülkede var olan kadın örgütlerinin yoksul kadınlar tarafından değil, 

toplumda avantajlı durumda olan kadın ve erkekler tarafından kurulduğunu 

bulmuşlardır. Daha spesifik olarak kurucular kentli, orta-sınıf, profesyonel 

kadınlardır. Bu örgütlerin programlarının alıcıları ise kenti alt-orta sınıf ya da 

gecekondu kadınlarıdır. Örgütlerdeki kurucu ve alıcılar arasındaki ilişkileri ise Esim 

ve Cindoğlu çoğu zaman dikey/hiyerarşik olarak tanımlıyorlar.  Araştırmanın 

bulgularına göre, örgütlerin kurucuları yoksulları kurtarmak isterken, zenginliğin 

yeniden dağıtılması ve toplumsal adalet yönünde daha geniş perspektiflere sahip 

değiller. Bu araştırmaya göre kadın örgütleri finansal yönden kendilerine 

yetemiyorlar. Dernekler üyelik aidatlarına dayanırken, vakıflar ise bağışlarla işliyor. 

Özel projeler ise devlet bakanlıkları, işbirliği yapan kurumlar ve uluslararası 

bağışçılardan gelen kaynaklarla yapılıyor. Finansal yönden kendine yetmezlik bu 

örgütler için programlarının az kişiye ulaşması ve süreklilik yönünden sorun 

göstermesi anlamına geliyor.189  

 

Esim ve Cindoğlu, araştırmalarında Türkiye’de kadın örgütlerini politik gündemleri 

bakımından Kemalist, Feminist ve İslamcı olmak üzere üçe ayırarak 

incelemektedirler. Her üç gruptaki örgütlerde aile planlaması, beceri eğitimi, gelir 

üreten faaliyetler, danışma hizmetleri, fuarlar ve sergiler, çocuk bakım merkezleri, 

dayak yiyen kadınlar için sığınaklar, kütüphaneler, yayınlar, seminar ve konferanslar 

var.190 1990’larda ortaya çıkan İslamcı kadın örgütlerine tepki olarak kurulan 

Kemalist kadın örgütleri arasında Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği ve Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği sayılmaktadır. Bu örgütlerde 

hem stratejik hem de pratik toplumsal cinsiyet gereksinimleri karşılanmaktadır. 

Kemalist kadın örgütleri kadını “yurttaşlar ve toplumun üretken üyeleri” olarak 

                                                           
189 Simel Esim ve Dilek Cindoğlu, “Women’s Organizations in 1990s Turkey: Predicaments and 
Prospects”, Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 1, 1999, p. 182.. 
190 A.e., p. 182. 
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görüyor ve “kadınların Kemalist aydınlanmasıyla devletin seküler doğasının 

güvenlikte olacağına inanıyor”.191 

 

Yukarıda belirtildiği gibi Esim ve Cindoğlu’nun sınıflandırmasındaki ikinci grup 

İslamcı kadın örgütleriydi. Bunların faaliyetleri, kadına bakış açıları ve sağladıkları 

hizmetlerin özelliklerini ve katılımcılarını şöyle anlatıyor:  

 
“Hanımlar Kültür ve Eğitim Vakfı gibi İslami kadın örgütleri kadının İslam’daki rolü, İslami aile ve 

Kuran’da kadının yeri gibi konulardaki seminerlerde uzmanlaşmışlardır. Ayrıca İstanbul’un 

gecekondu bölgelerindeki yoksul kadın aile reisleri için yiyecek ve kıyafet yardımı sağlarlar. Ülkedeki 

İslami kadın örgütleri, İslami Refah Partisi Belediyeleri ve diğer İslami örgütler ve bireyler arasında 

güçlü işbirliği bağları bulunmaktadır. Kadın okuyucuyu hedefleyen geniş olarak dağıtılan İslami 

dergiler kadınların hayatlarıyla ilgili geniş alana yayılan meseleleri tartışır ve İslami örgütlerin 

faaliyetleri hakkında bilgi verir. Dergiler İslami Kadın Örgütleri için programlarına gönüllüler ve 

katılımcılar bulmak için halkla ilişkiler hizmeti sağlarlar. İslami kadın örgütleri temel olarak 

kadınların pratik toplumsal cinsiyet gereksinimleriyle ilgilenirler. Bununla beraber kadınları 

çoğunlukla aileleri bağlamında eşler ve anneler olarak algılarlar. Bu, kadınlar bu örgütleri çalışarak ve 

ev dışında faal olarak kurdukları ve işlettikleri, kendilerini temel olarak ailelerinin dışında ve anne 

veya eş olmaktan çok Türkiye’deki radikal İslami hareketin bir parçası olan aktivisitler olarak 

tanımladıkları için bir çelişki olarak gözükmektedir. İslami kadın örgütleri tarafından işletilen 

programların birkaç önemli niteliği vardır. Öncelikle çoğu yardım ettikleri kadınlarla bir bağımlılık 

ilişkisi yaratan refah programlarıdır. Yiyecek ve giysi yardımları yoksul ailelere finansal olarak 

yardım etmekte; fakat programlar onların gereksinimlerine gelir üretme faaliyetleri için eğitim ya da iş 

becerileri gibi kalıcı çözümler sağlamamaktadır. İkinci olarak İslami gruplardan ve bireylerden ayrıca 

da refah partisinin iktidarda olduğu belediyelerden geniş bir taban uzanımı ve desteği vardır. İslami 

örgütler arasında bu tip bir networking ve kaynakların havuzlanması opearsyonlarını daha kapsamlı ve 

verimli yapmaktadır. Üçüncü olarak, hizmetleri temel olarak, sadece olmasa da dini bir yaşam tarzı 

tercih eden kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Örgütü ziyaret eden ve ondan yardım alan birçok 

kadın başlarını kapıyorlar ve daha dinsel bir yaşam tarzı takip ediyorlar. Dördüncü olarak, programlar 

tutucu sosyal çevrelerdeki genç kadınlar için evden çıkmak ve faaliyetlere devam etmek için seyrek 

çıkış yerleri sağlamaktadır. Bu genç kadınların ailelerin çoğu onların sadece İslami kadın örgütler 

tarafından organize edilen Kur’an kurslarına, seminerlerine veya eğitim derslerine gitmelerine izin 

vermektedir.”192  

 
 

                                                           
191 Simel Esim & Dilek Cindoğlu, a.g.e., p. 182. 
192 A.e., p. 183–184–185.  
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İslamcı kadın örgütleri geniş dayanışma ağları, alıcısını bağımlı hale getiren yardım 

modeli, İslami yaşam tarzı takip eden yardım alıcısı modeli ve tutucu çevrelerdeki 

genç kadınlar için ev dışına çıkma imkânı olma yönleriyle dikkat çekmektedir.  

 

Esim ve Cindoğlu’nun araştırmasındaki üçüncü grup ise feminist kadın örgütleridir. 

Araştırma bu tür örgütlerinin sayısının diğerlerine kıyasla az olduğu, hedeflerinin 

toplumsal cinsiyet hiyerarşisini dönüştürmek olduğu vurguluyor. Bu çerçevede 

feminist kadın örgütleri ev içi şiddet, kadının güçlendirilmesi ve bilinç yükseltmeye 

odaklanmaktadır. Bu örgütler pratik toplumsal cinsiyet gereksinimlerindense 

öncelikle stratejik toplumsal cinsiyet gereksinimlerine eğilmektedirler. Araştırma 

metninde verilen bir örnek bu konuyu somutlayacaktır: “Mesela, Altındağ Kadın 

Dayanışma Vakfı ve Mor Çatı Kadın Sığınağı dayak yemiş193 kadınlara eviçi 

şiddetten korunabilecekleri bir sığınak sağlamaktadır. Ek terapi ve istihdam 

hizmetleriyle, kadınların tekrar kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yardım 

etmektedirler.” Araştırmada ayrıca feminist kadın örgütlerinin, Kemalist ve İslamcı 

kadın örgütlerinden, onlar gibi daha geniş bir politik çerçevenin parçası olmadıkları 

için finansal olarak daha zayıf durumda olmalarıyla farklı oldukları 

kaydedilmektedir.  

 

Aşağıda alıntılanan Tablo 1 Esim ve Cindoğlu’nun araştırmalarının bulgularını 

özetleyerek ortaya koymaktadır.  

 

1990’larda Türkiye’de Kadın Örgütleri 

Tablo 1 194 

 

 Kemalist İslamcı Feminist 

Toplumsal 

cinsiyet 

gereksinimleri 

Stratejik / Pratik Pratik Stratejik 

Gelişme 

stratejileri 

Kurtuluş, 

toplumsal cinsiyet 

Refah Toplumsal cinsiyet 

eşitliği, 

                                                           
193 A.e., p. 185.  
194 Tablo, “Simel Esim ve Dilek Cindoğlu, “Women’s Organizations in 1990s Turkey: Predicaments 
and Prospects”, Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 1, 1999, p. 184” makalesinden alınmıştır.  
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eşitliği güçlendirme 

Siyasi gündem Sekülarist, 

milliyetçi 

Non-sekülarist, 

(dinci) 

Sekülarist, 

feminist. 

Hedef nüfus Kentsel/kırsal 

kadın 

Kentli fakir aileler Kentli fakir kadın 

Programlar Beceri eğitimi, 

dersler ve 

seminerler 

Yiyecek yardımı, 

eğitim dersleri, 

seminerler. 

Dayak yemiş kadın 

ve çocuk bakım 

merkezleri 

 

Esim ve Cindoğlu, aralarındaki farklılıklara karşın Kemalist, İslamcı ve feminist 

kadın örgütlerinin ortak özellikler de taşıdıklarına işaret etmektedirler. Bunlardan 

birincisi çoğu kadın örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sınırlı sponsorlara 

sahip olmaları, ikinci bu kadın örgütlerinin programlarının sınırlı olması ve sınırlı 

sayıda kadına ulaşması, üçüncüsü ise bu örgütlerde kadınların gönüllülük temelinde 

çalışması ve bu durumun uzun vadede örgütler için sorun yaratması olarak 

sıralanmaktadır.195  

 

1990’larda ortaya çıkan; fakat Esim ve Cindoğlu’nun araştırmalarında yer almayan 

bir başka kadın örgütlenmesi Kürt kadınlarının örgütlenmesiydi. Bu dönemden 

itibaren Kürt kadınlarının Türk kadınlarından ayrı olarak örgütlenmeye başladı: 

 

“Çoğunluk feminizmiyle domine edilen diğer azınlık gruplarına benzer şekilde Kürt feministleri 

durumlarının Türk kadınlar grupları içinde tanınamayacağını hissettiler. Kendilerini Kürt ulusalcı 

hareketi, erkekler ve Türk kadınlarından bağımsızlaştırmak için Mart 1996’da yayına başlayan Rosa 

adlı dergi etrafında, sonra da 1996 Aralık’ta yayına başlayan Jijun dergisi etrafında organize olmaya 

başladılar.”196  

 

Kürt kadınları Türk kadınlarının bakış açılarının kendi durumlarını ifade etmediğini 

deneyimleyip, kendileri etrafında örgütlenebilecekleri dergiler açtılar. Böylelikle 

kadın hareketinde 1980’lerde başlayan dinsel yönelimle ilgili ayrışmadan sonra, 

etnik köken temelli bir ayrışma da oldu.  

 

                                                           
195 Esim&Cindoğlu, a.g.e., p. 186.  
196 Arat, Y,  s. 121. 
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Kadın hareketindeki dindarlık ve etnik köken temelinde ayrışmanın yanı sıra, 

1990’larda kadın hareketi kurumlaşmaya devam etti. 1990’da 14 feminist İstanbul’da 

Mor Çatı’yı kurdu. Bir kadın hareketi örgütü olan Mor Çatı özel ve kamusal alanda 

kadına yönelik şiddeti yok etmeyi amaçlamaktadır.197 1991’de Ankara’da bir 

danışma merkezi kuruldu ve bu danışma merkezi 1993’te bir sığınma evi açtı. 1990 

yılında Kadın Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi İstanbul’da açıldı. 1991 yılında Birinci 

Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu için Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa’dan kadın kütüphaneleri temsilcileri geldi. Amaç İstanbul’daki Kadın 

Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’ni metodolojiler hakkında bilgilendirmek, tavsiye 

vermek ve dünya ölçeğinde yerleştirmekti198. Bu dönemde aynı zamanda kadın 

konusuyla ilgili devlet kurumları kuruldu. 1991’de Kadından Sorumlu Devlet 

Bakanlığı kuruldu. Aynı yıl Kadın Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü kuruldu. 

Bunda Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’nin (CEDAW) rolü olduğu kabul edilmektedir.199  1990’lar aynı 

zamanda kadınların akademik kurumsallaşma için fırsatlar yarattığı bir dönemdi. 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunu Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 

kuruldu ve bunu aynı yıl Marmara Üniversitesi’nde kurulan kadın işgücü istihdamı 

araştırma ve uygulama merkezi, sonra 1993 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, 

Kadın Çalışmaları Merkezi ve 1994 yılında ODTÜ’de başlayan kadın çalışmaları 

programı izledi200. 1996’da Uçan Süpürge kuruldu. Amacı kadın örgütleri ve kadın 

hareketiyle ilgilenen kadınlar arasındaki iletişim, işbirliği ve karşılıklı desteği 

arttırma, deneyimlerini genç nesle aktarmak ve ulusal ve uluslar arası bir iletişim ağı 

oluşturmak olarak tanımlanıyordu. 201 KADER de 1997’de kuruldu. Kader’in amacı 

kadının yerel ve ulusal politikaya katılmasını sağlamaktır. KADER ayrıca bu konuda 

devletin harekete geçmesi için çalışma yaptı.  

 

1990’larda kadın hareketleri ayrıca Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda değişiklikler 

için çalıştılar. Bu yasal değişikliklerde Kemalist feministlerin etkinliğine vurgu 

                                                           
197 Emel Müftüler-Bac, “Turkish Women’s Predicament”, Women’s Studies International Forum, 
Vol. 22, No. 3, p. 311–312, 1999. 
198 Anna Greening, “The Woman’s Library in İstanbul: The International Context”, Gender & 
History, Vol. 12 No. 2, , p. 1, 2000. 
199 Arat, Y,  p. 298. 
200 Arat, Y, p.298. 
201 Nicole Van Os, a.g.e., p. 470. 
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yapılmaktadır202. Medeni Kanun’un ailenin reisinin erkek olduğunu söyleyen 154. 

maddesini kaldırılmasını feministler isterken, Kemalist feministler 159. maddeye 

odaklanmışlar203. Medeni kanunun evlilikten sonra kadının kocasının soyadını 

taşıması gerektiğini söyleyen 153. maddesi Mayıs 1997 yılında yapılan küçük bir 

değişiklikle evlilik sonrası kadının soyadının yanı sıra kendi soyadını taşıyabileceği 

yönünde değişti. Ceza Kanunu’nda ise cinsiyetçi yasalara karşı mücadele verildi. 

Mesela yasaya göre bir fahişeye tecavüz eden bir erkeğin cezasında indirime 

gidilebiliyordu. Evli bir kadına tecavüz etmenin cezası bir bakireye tecavüz etmekten 

daha azdı. Zina ise medeni kanunda boşanma sebebiyken ve ceza kanunda zina 

yapan kadın hapis cezası alıyordu. Fakat zina yapan erkek için ceza söz konusu 

değildi. Kadın hareketi 1990’larda bu yasalara karşı da çalıştı.204 Kadın grupları aile 

içindeki; ama devletin görmezden geldiği tecavüz, ensest ve dayak sorunlarına dikkat 

çektiler. Bu çalışmaların da etkisiyle 1998 yılında Aile Koruma Yasası yürürlüğe 

girdi. 

 

1990’larda devletle kadın grupları arasındaki ilişkilere baktığımızda 1980’lerden 

farklı olarak devlet kadın sorunlarına ilgi göstermiş ve daha önce de belirtildiği gibi 

1990’da Kadın Statütüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Kadın grupları 

başlangıçta bu müdürlüğe kuşku ile yaklaşmışlarsa da zamanla feminist gruplar bu 

birime güvenmeye başlamışlar.205 Görüldüğü gibi 1990’lar feminizm açısından hem 

kadın hareketinde birçok gelişmenin yaşandığı hem de önemli feminist 

kurumlaşmaların başarıldığı verimli bir dönemdir.  

 

1990’larda kadın örgütleri büyük şehirlerde kurulurken, 2000’lerde örgütler ülkeye 

yayıldı ve sayıları fazlalaştı. 206  2003 yılı itibarıyla Türkiye’de şubeleriyle birlikte 

yaklaşık 350 kadın örgütü vardır.207 Hem 1990’lardaki kadın örgütlerinin etkinlikleri 

hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme koşullarını sağlama çabalarıyla 2002’de 

Medeni Kanun değiştirildi. Buna göre aile reisi artık erkek değildi. Ayrıca yapılan 

yasal değişiklikle kadın evlilik sonrası edinilen mallarda eşit pay sahibi oldu. Yalnız 

bu değişiklik kanun değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra yapılan evlilikler için 

                                                           
202 Arat, Yeşim, s. 116. 
203 Tekeli,  a.g.e., p. 140–141. 
204 Emel Müftüler-Bac, a.g.e., p. 311–312 
205 Yıldız Ecevit, a.g.e., p.196. 
206 Nicole Van Os, a.g.e., p. 470. 
207 Nicole Van os, a.g.e., p. 470. 
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geçerli oldu. 2003 yılında İş Kanunu’nunda yapılan değişiklikle cinsiyet temelli 

ayrımcılık ve kadınların medeni durum veya aile sorumlulukları ile ilgili 

ayrımcılıklar yasaklandı.208 2004’de Ceza Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı. Yeni 

yasada cinsel suçlar topluma değil bireye karşı işlenmiş suç kapsamına alınmıştır. 

Eski yasada namus cinayetleri cezalandırılamazken, yeni yasada namus cinayeti bir 

suçtur. Ayrıca yeni yasa evlilik içi tecavüz, işyerinde cinsel taciz ve human 

trafficking’i cezalandırmaktadır.209  

 

Türk kadın hareketlerinin Batılı feminist hareketlerle ilişkisi de her zaman önemli 

olmuştur. Önde gelen Türk feminist aktivitistlerden Şirin Tekeli, bu durumu şöyle 

tarif etmektedir: 

 
“Türk feministleri her zaman Batılılardan, özellikle Avrupalı feminist hareketlerden 20. yy’ın 

başından beri öğrenmeye istekli olmuşlardır. Örneğin son yıllarda, kendi durumlarını analiz etmeye 

son derece uygun birçok önemli kavramlar (ataerkillik, cinsiyetçilik, pozitif ayrımcılık vs.) ödünç 

almışlardır. Ayrıca Batı Avrupalı feminist hareketlerden muhtelif onları taklit etme suçlamalarından 

korkmadan feminist stratejiler (bağımsız örgütler, konu-güdümlü kampanyalar) ve kurumlar (sığınma 

evleri, kadın çalışmaları merkezleri, kadın kütüphaneleri) ödünç almışlardır. Bunları Türk toplumsal 

bağlamına adapte edebilmişlerdir ve her durumda Avrupa’ya bakmak sadece kadınlar için değil herkes 

için Türkiye’de bir gelenektir. Avrupalı kadınların kendi durumlarını son 20 yıldır değiştirmedeki 

göreli başarıları ayrıca güçlü bir meşrulaştırıcı argüman olmuştur. Kişisel bir düzeyde, feministlerce 

networklar ve fikir ve deneyim değişimlerine atfedilen önem verimli ve ilham verici olmuştur. Özel 

olarak Türk kadın grupları geniş göçmen topluluğu olan Avrupa ülkelerindeki kadınlarla Türkiye’deki 

kadınlar arasında bir köprü gibi hareket etmiştir. Bizim deneyimimiz uluslar arası kadın 

dayanışmasının bir mit değil gerçek olduğudur.”210   

 

Buradan da Türkiye’deki kadın hareketlerinin Batılı kadın hareketleriyle ilişkilerinin 

Türkiye’deki kadın hareketleri açısından özellikle son 20 yıldır oldukça besleyici 

olduğu görülmektedir. 

 

1980 sonrası gelişen bağımsız kadın hareketinde gelişim sınıfsal bir temelden çok 

etnik köken ve dinsel yönelim ekseninde bir ayrışma ile deneyimlenmiştir. Ayrışma 

farklı öznelliklerin ortaya çıkmasına elverdiği için olumlu karşılanmaktadır. Feminist 

                                                           
208 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 200. 
209 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 200. 
210 Tekeli, a.g.e., p. 142. 
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harekette kurumsallaşma bakımından güçlenme sağlanmışsa da klasik anlamda 

kitleselleşmenin hala önemli bir sorun olduğu ortak olarak kabul edilmektedir. Kadın 

hakları alanında önemli yasal gelişmeler sağlanmıştır. Ecevit, bu gelişmeleri aslında 

önemli ölçüde Türkiye’nin AB’ye aday ülke olma durumuna bağlamaktadır. Türkiye 

Kopenhag kriterlerine uyum için birçok yasayı geçirmek durumunda kalmıştır.211 

Tekeli de buna paralel olarak, kadın hareketini yasal açıdan değerlendirdiğinde son 

20 yılın en başarılı sivil toplum hareketi olarak görmektedir. Ancak kadına yönelik 

ev içi şiddetin önlenmesinde hala yapılması gerekenler olduğuna vurgu 

yapmaktadır.212 Fakat Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin kitleselleşme sorunu 

diğer gözlemciler tarafından da paylaşılmaktadır.213 Feminist araştırmacılar hala 

yapılacak çok iş olduğu konusunda hemfikirdirler. 

 

                                                           
211 Yıldız Ecevit, a.g.e., p. 200. 
212 Tekeli, p. 196. 
213 Sancar, s. 9, 2005. 
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2. FEMİNİST METODOLOJİ: VERİ ÜRETİMİ VE YORUM  

 
 

Bu bölümde ilk olarak araştırmada kullanılan feminist metodoloji ve feminist veri 

üretiminden bahsedilecektir. Feminist metodolojinin önerdiği belli bir yorum 

stratejisi bulunmamaktadır. Bu nedenle dört aşamalı belgesel yorum stratejilerinden 

feminist metodoloji ve temel ilkeleri çerçevesinde yararlanılacaktır. Karl 

Mannheim’in felsefesine dayanan belgesel yorum stratejileri ilk üç aşamasında veri 

yorumunda uygulanılacaktır; fakat özellikle dördüncü aşamada belgesel yorumdan 

sadece güçlü bir esinlenme düzeyinde yararlanılacaktır. Bunun nedeni Mannheim’in 

felsefesine dayanan bu yorumlama tarzında son yorum stratejisinin feminist 

metodolojinin ilkeleriyle ters düşmesidir. Bu nedenle özellikle bu son iki aşamada 

belgesel yönteme feminist metodoloji etkisi verilecektir. Bu bölümün veri 

yorumunun nasıl yapıldığını açıklayan son kısmında özellikle hangi noktada belgesel 

yoruma feminist etkiler verildiği belirtilecektir.  

 

A. Feminist Metodoloji: Konumlandırılmış Bilgiler ve Keşisimsellik 

 

1. Arka Plandaki Tartışmalar 

Donna Haraway’ın konumlandırılmış bilgiler’i bugün feminist teoride bir uzlaşım 

noktasıdır. Fakat konumlandırılmış bilgiler bir feminist tartışmalar silsilesinin bir 

parçasıdır. Yani konumlandırılmış bilgiler birçok feminist araştırmacının 

birbirlerinin çalışmalarını eleştirdiği bir feminist tartışma içinde görülmelidir. Bu 

yüzden Haraway’ın konumlandırılmış bilgileri’ne geçmeden önce bu yaklaşımın arka 

planındaki feminist bakış açısı teorileri tartışmalarına bir göz atmak 

konumlandırılmış bilgiler yaklaşımını feminist tartışmalar bağlamına 

yerleştirmemize yardım edecektir. Bahsettiğim feminist bakış açısı teorileri (feminist 

standpoint theories) tartışmaları 1970-1980’lerde başlayıp Haraway’ın 

konumlandırılmış bilgiler’i yayınlandığı 1988 yılına kadar yayılmaktadır. 1990’lı 

yıllardan başlayarak ise konumlandırılmış bilgiler yaklaşımına çok paralel bir 

yaklaşım olan kesişimsellikle (intersectionality) ilgili yayınlar çıkmaya başlamıştır. 

Feminist bir teori olan “kesişimsellik”in pratikte somut olarak nasıl kullanılabileceği 

ile ilgili tartışmalar feministler arasında hala sıcak bir tartışma konusudur. Bu 

bölümde Haraway’in konumlandırılmış bilgiler yaklaşımına oradan da kesişimsellik 
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tartışmalarına sadece giriş niteliğinde bakılacaktır. Bu çerçevede öncelikle Nancy 

Hartstock, Dorothy Smith ve Sandra Harding’in argümanlarına yer verilecektir.  

 

Feminist bakış açısı teorileri 1970 ve 1980’lerdeki feminist empirisizme yanıt olarak 

gelişmiştir. Feminist emprisizm bir feminist teoriye gerek olmadığı ve sadece 

kadınları araştırmalara dâhil etmenin yeterli olduğu fikrini savunmuştu. Yani 

feminist empirisizm taraftarları tek sorunun kadınların araştırmalara dâhil 

edilmemeleri olduğuna inanıyordu. Bu çerçevede feminist bakış açısı teorileri 

feminist emprisizmin bir eleştirisi olarak gelişti ve kadınlar ve erkekler arasındaki 

maddi pozisyon ve deneyim farklılıklarına odaklandı.214 Bakış açısı teorilerinden 

literatürde genelde tek bir teoriymiş gibi bahsedilmesine rağmen, birden fazla bakış 

açısı teorisi vardır ve bunlar daha önce de belirtildiği gibi birbirini takip eden, 

eleştiren şekilde gelişmişlerdir. Önde gelen bakış açısı teorisyenleri Nancy Hartstock, 

Dorothy Smith, Sandra Harding, Patricia Hill Collins, Donna Haraway’dir. Bir grup 

feminist akademisyeni “bakış açıcı” (standpointers) olarak etiketleyen Sandra 

Harding’dir. Ona göre,  

 

“[Bir] bakış açısı Nancy Hartstock’un işaret ettiği gibi baskı altındaki grupların boğuştuğu, hem bilim 

hem politika gerektiren bir kazanımdır. Burada terim, bir anlamda artık sadece bir görüş açısı ya da 

perspektif anlamına gelmeyen; fakat yakalamak için çalışmamız gereken bir çeşit gizli bir olguyu 

görünür yapan teknik bir terime dönüşür. Kazanılmış bir bakış açısı için, standart liberal, empirisist, 

Aydınlanmacı bakışa zıt olarak, bilim ve politika içsel olarak bağlı hale gelir. Güçlendirme ayrı tür bir 

bilgi gerektirir (bir kişinin projesi için bilgi), ve bu tür bilgi sadece politik süreçlerle ortaya 

çıkabilir.”215  

 

Görüldüğü gibi Harding “bakış açısını” kelime anlamında değil; fakat elde edilmesi 

için bilim ve politika ekseninde çabalanması gereken bir konumu somutlayan teknik 

bir terim olarak kullanmaktadır. Yani bakış açısı doğal değildir; bir bakış açısı elde 

etmek için uğraşmak gerekmektedir. Bakış açısı teorilerini anlamada bu önemli bir 

başlangıç noktasıdır. Genel olarak, bakış açısı teorileri kadınlar ve erkekler 

arasındaki deneyim farklılıklarına ve maddi farklara dikkat çekti. Feminist 

                                                           
214 Janice McLaughlin, “Standpoint Theories” in: Feminist Social and Political Theory: 
Contemporary Debates and Dialogues. New York: Palgrave Macmillan, 2003. p. 47.  
215 Sandra Harding, “Introduction: Standpoint Theory as a Site of Political, Philosophical, and 
Scientific Debate”, The Feminist Standpoint Theory Reader, ed. By Sandra Harding, 2004, New 
York, 2004: p. 8. 
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empirisizmde olduğu gibi sadece kadınları araştırmalara dâhil etmek yeterli değildi. 

Buna ilave olarak kadınların deneyimlerinin ve maddi durumlarının erkeklerinkinden 

farklı olduğunun vurgulanması gerekiyordu:  

 

 “(…) [B]akış açısı nosyonu kadınların deneyimini, kadınlar ve erkekler arasındaki siyasi ilişkilerin 

(insanların farkında olabilecekleri veya olamayacakları) bilgisine temel olarak almanın bir yoludur. 

Bir bakış açısı almak toplumsal cinsiyet bilgisinin kadınların deneyimleri ve toplumsal cinsiyet 

gerçeklikleriyle, nasıl karşılıklı ilişki içinde olduğunun en iyi mevcut anlayışının üretilebilmesi 

anlamına gelir. Kadının eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri içinde yaşadığı heryerden feminist bakış 

açısından bilgi üretilebilir ve feminist bir politik bilinç geliştirebilir. Kadınların yaşamı nasıl 

erkeklerden ya da intersexuallardan ya da diğerlerinden nasıl, erkek gücünün uygulandığı belli 

toplumsal ilişkiler içinde yaşadıklarından dolayı farklı deneyimlediğinin araştırılmasının (farzetmeye 

zıt olarak) bir yoludur.”216  

 

Yani feminist bakış açısı teorileri feminist empirisizmden bir adım daha ileriye 

giderek kadınların deneyimlerinin erkeklerinkinden farklılığının altını çizmiştir. 

Feminist bakış açısı teorisi hem açıklayıcı hem normatiftir. Politik bir strateji, 

metodoloji ve epistemolojidir. Bakış açısı teorilerinin bu beş özelliğinin de akılda 

tutulması önemlidir. 

 

Bakış açısı teorilerinde iki temel hat vardır. Bunlardan biri materyalist feminist fark 

teorisi olarak adlandırılır ve bu hatta teori, kadın ve erkeği farklı yapanın cinsiyetler 

arasındaki işbölümü olduğu fikrinde temellenir. Feminist bakış açısı teorilerindeki 

diğer hat psikanalitik feminist fark teorisi olarak bilinir. Burada bakış açısı 

teorilerinde tartışmalar materyalist feminist fark teorisi ekseninde takip edilecektir. 

Bu hattaki feminist araştırmacılar arka plan olarak Nancy Chodorow ve Donald 

Winnicot’ın çalışmalarını almışlardır. Aşağıda feminist bakış açısı teorisyenlerinin 

çalışmaları boyunca, bakış açısı ve deneyim kavramları ile nesnelliğe getirilen 

eleştiriler ve yeni nesnellik anlayışlarına odaklanılacaktır.  

 

a. Nancy Hartstock ve Feminizmde Marksist Miras 

Materyalist bakış açısı teorisyenlerinden burada ilk olarak Nancy Hartstock’u ele 

alacağız. Hartstock feminizme Marxist etkiyi getiren kadındır. Başlığı “The Feminist 

                                                           
216 Caroline Ramazanoğlu & Janet Holland, Feminist Methodology, Challenges and Choices, Sage 
Publications, London, 2002, pp. 60–61. 
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Standpoint: Developing a Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism” 

olan 1983 yılında yayınlanmış olan ünlü makalenin yazarıdır. Marxist sınıf 

teorisindeki işçinin bakış açısına paralel olarak, cinsiyete dayalı işbölümüne dayalı 

olan ve kadınlara görünür olan ve onların kişisel deneyimlerine dayanan feminist 

bakış açısı üzerinde çalıştı.217 Hartstock’ta “bilgiyi deneyime dayandırarak, farklılık 

ve kişisel etkinlik (agency) kabul edilir ve bu toplumdaki farklı ilişkiler boyunca 

baskı yapılarını teorize etmenin araçları haline gelir.”218 McLaughlin’in ortaya 

koyduğu gibi, Hartstock bu makalesinde iki anahtar noktada vurgu yapar: “Birincisi 

ataerkillik kapitalizme eşit olarak işleyen bir yapı olarak işler; ikincisi kadınlar 

proletaryaya eşit konumdadır”.219 McLaughlin, Hartstock’un Marxist çıkış 

noktalarını ve feminist epistemolojik ve politik bakış açısı iddialarını aşağıda 

alıntılanan Tablo 2’de güzelce özetlemektedir.  

 

Tablo2: Epistemolojik ve Politik İddialar220 

 

Marksist İddia Feminist Bakış Açısı İddiası 

1. Maddi yaşam insanların parçası 

oldukları sosyal ilişkileri anlamalarını 

yapılandırır ve kısıtlar. 

1. İşgücünün cinsiyet temelli ayrımı 

kadın ve erkeklerin sosyal dünya 

hakkında farklı deneyimlere ve 

anlayışlara sahip olduğu anlamına gelir. 

2. Çağdaş toplumda, maddi yaşam 

zıtlaşan görüşler açısından yapılanır. 

2. Kadın ve erkeklerin dünya hakkında 

farklı görüşleri vardır;  erkekler dünyaya 

soyut maskülenlik aracılığıyla kadınlar 

da potansiyel olarak feminist bakış 

açısıyla yaklaşırlar. 

3. Yöneten grup yaşam örüntülerini ve 

ilişkilerini kendi perspektifinden 

yapılandırır yani bakış açısı sadece yanlış 

değildir 

3. Soyut maskülenlik doğaya ve insanlara 

zarar vererek tahrif edilmiş bir yaşam 

örüntüsü üretir. 

4. Baskı altına alınan grup baskın görüş 4. Feminist bilinç yükseltme kadınlar için 

                                                           
217 Nancy Hartstock, “The Feminist Standpoint, Developing the Ground for a Specifically Feminist 
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açısından ayrı bir dünya görüşü ifade 

eder. 

toplumdaki pozisyonlarını tanıma ve 

baskı altına alınmalarının altında yatan 

yapıları tanımlamaları için bir araç 

olabilir. 

5. Baskı altına alınan grubun bakış açısı 

yüzeyin altındaki ve tarihsel olarak 

özgürleştirici bir rolü olan gerçek 

ilişkileri gösterir. 

5. Feminist bakış açısı şunu açığa 

çıkarabilir: ‘erkeklerin inşa ettikleri 

dünya…çözüm gerektiren bir sıkıntıyı 

cisimleştirir’.(Ibid.: 125) 

 

Hartstock, materyalist bir feminist teori için Marxist mirastan esinlendi ve feminist 

bir bakış açısını erkek bakış açısının karşısında ve cinsler arası işbölümünde 

temellendirdi.  

 

b. Dorothy E. Smith ve Kadınların Bakış Açısı 

Bakış açısı teorilerinde materyalist hatta yer alan başka bir feminist Dorothy E. 

Smith’tir. Smith de Hartstock ile aynı zamanlarda kadınların bakış açısı ve deneyim 

kavramları üzerinde çalışmıştır. Smith, sosyolojiden gelmektedir ve eleştirilerindeki 

çıkış noktası da burasıdır. Çalışması ilk olarak 1970’lerde yayınlanmıştır ve katkısı 

sosyolojik teoriye kadınların bakış açısını getirmek olmuştur. Smith, kadınların 

görüşünün teorileştirmeden dışlandığını ve şimdi kadınların bakış açısının 

teorileştirmeye geri getirilmesi gerektiğini tartıştı. Yani Smith burada daha sonra 

feministlerce tercih edilecek feminist bakış açısı yerine kadınların bakış açısından 

bahsetmiştir. Fakat Smith kadınların perspektifinin sosyolojiye eklenmesiyle tatmin 

olmadı; çünkü erkek ve kadın sosyolojileri arasındaki farkları görmek istedi. Fakat 

bu kolay bir iş değildi. Bu zorluk, ilk olarak tüm mevcut sosyolojik teorilerin erkek 

dünyasına dayanmasına bağlıydı. İkinci olarak da erkek dünyasının kadın dünyası 

üzerinde otoritesi vardı ve bu ikinci güçlük birincisinin sürdürülmesinde rol 

oynuyordu.221  Smith, erkek ve kadın sosyolojileri arasındaki farkları görebilmek için 

deneyim nosyonunu merkezileştirdi.  

 

Deneyim nosyonu feminizmde hem çok önemli hem de problematik bir nosyondur. 

McLaughlin bu nosyonun problematik tarafını şu şekilde açıklamaktadır: 
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“Deneyim, bakış açısı teorilerinin en tartışılan yönlerinden biridir. Eleştiriler kadınların deneyimleri 

hakkında sahte homojenlik yaratan böyle bir duruşun tehlikesine odaklanır (…) Feminizm 

‘deneyimleri teorileştirme davetinden kaçamazken’ (Mohanty, 1995: 71), bunun nasıl yapılacağına 

dair az anlaşma vardır. Hartstock ve Smith’in erkeklerin dikotomik dünyasına zıt olarak kadınların 

ilişkisel dünyasının temsili, kadınlara kolayca otantik olarak okunabilecek bir kimlik vermektedir. 

Deneyim bir kere teorileştirme ve aktivizmin temeli haline gelince, ortaya çıkan en açık soru hangi 

deneyimlerin kadınların paylaşacağı düşünülen ana deneyimler olduğudur.”222  

 

Yukarıda belirtildiği gibi deneyim kavramının en çok eleştiri toplayan yönü 

kadınların deneyimlerinin homojen olduğu izlenimi vermesidir. Bu yüzden deneyim 

değil deneyimlere yani deneyimlerde çoğulluklara karşı hassas bir yaklaşım 

gerekmektedir. Deneyim kavramıyla ilgili başka sorunlar da vardır. Mesela bir diğer 

önemli eleştiri kadınların deneyimlerine ayrıcalık tanınmasıdır. Bu eleştiriye karşılık 

hem Hartstock hem de Smith, kadınların deneyimlerinin otomatikman daha iyi bilgi 

üreteceğini savunmadıklarını; bu deneyimlerin feminist yorum ve analizden 

geçirilmesi gerektiği söyleyerek bu eleştiriye cevap verirler.223 Bu çerçevede bakış 

açısı teorisyenleri postmodernistler gibi relativist de değillerdir. Sorunlarına rağmen 

bakış açısı hattında çalışan feministler için deneyim kavramı vazgeçilmezdir.224  

 

Deneyim kavramıyla beraber düşünülmesi gereken bir başka çok merkezi nokta ise 

bakış açısı teorilerinin nesnelliğe getirdiği eleştiridir. “Bakış açısı teorisyenleri 

evrensel nesnelliği reddederler; çünkü bilgi iddialarının her zaman bir yerden 

geldiğini tartışırlar. Epistemolojik olarak “tanrı-numarası” yapmak mümkün değildir: 

Dünyanın nasıl çalıştığı hakkında bir şey bilmek için o dünyada bir yerde olmanız 

gerekir. Bakış açısı yazarlarına göre evrensel nesnellik hükmetmenin erkek 

modlarının soyut araçsallığında temelli bir ideolojidir.”225   

 

c. Sandra Harding ve Güçlü Nesnellik 

Harding’in çalışmalarının nesnelliğe getirilen feminist eleştirilerde önemli bir yeri 

vardır. Harding, Hartstock ve Smith’le birçok noktada anlaşır. Mesela o da Hartstock 

                                                                                                                                                                     
221 Dorothy Smith, “Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology, The Feminist 
Standpoint Theory Reader, ed. By Sandra Harding, 2004, New York, p. 22. 
222 Mc Laughlin, a.g.e. p. 58. 
223 Mc Laughlin, a.g.e. p. 59. 
224 Mc Laughlin, a.g.e. p. 59. 
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ve Smith gibi kadınların bilgi üretim sürecinden dışlandığını ve kadınları araştırma 

sürecine dâhil etmek gerektiğini; fakat kadınların deneyimlerini bilgi üretimine 

eklemenin yeterli olmadığını ve bu deneyimlerin bilimin kısmiliğini aşabilmek için 

feminist bir yorumdan geçmesi gerektiğini savunur.226 Harding, evrensellikle ilgili 

eleştirel tartışmada evrensel nesnellik yerine güçlü nesnelliği önerir. Buna göre 

toplumdaki marjinal insanların epistemolojik üstünlüğü vardır ve böyle bir marjinal 

konum nesnelliği artırır. Harding bunu güçlü nesnellik olarak adlandırır. Bu kavram 

aşağıdaki gibi izah edilir: 

 

Güçlü nesnellik bilimsel yöntem içinde konumlanmıştır; belli konumlardan üretilen iddiaların 

diğerlerinden ‘daha az yanlış’ olduğunu iddia eder. Bu argüman aşağıdaki aşamalarda ilerler: 

1 toplum ‘ırk’/etnisite, cinsellik, sınıf ve toplumsal cinsiyet dâhil olmak üzere farklı bölünmelerle 

katmanlanmıştır,  

2 ayrıcalıklı konumlardaki kişiler kendilerini bu konumlara yerleştiren süreçlerden bazılarını 

göremezler ve görmemekte çıkarları yatar ve 

3 marjinalleşmişlerin sorunları politika ve bilimin başlangıç noktaları olabilirler; çünkü onların 

problemlerini çözmek herkes için daha iyi bir toplum yaratabilir.227  

 

Güçlü nesnellik evrensel nesnelliğe güçlü bir eleştiridir. Daha sonra Haraway bu yeni 

güçlü nesnellik kavramını feminist nesnellik kavramına yani konumlandırılmış 

bilgilere doğru geliştirecektir.  

 

2. Donna Haraway ve Konumlandırılmış Bilgiler 

Bugün feminizmde uzlaşma noktası olarak kabul edilen konumlamış bilgiler 

yaklaşımını geliştiren Donna Haraway 1944 yılında Amerika’da beyaz İrlandalı, 

Katolik, orta sınıf bir aileye doğmuştur. Haraway’in ilginç bir akademik arka planı 

vardır: Biyoloji, felsefe ve İngiliz edebiyatı okumuştur. Doktora derecesini de 

biyolojiden almıştır. Konumlandırılmış bilgiler kavramı Haraway’ın çalışmalarında 

1980’lerin ortasında ortaya çıkar. Haraway ünlü “Situated Knowledges: The Science 

Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” yazısını ilk olarak 

1988 yılında Feminist Studies dergisinde yayınlamıştır228. Haraway bu yazısıyla 

geliştirdiği geleneksel nesnelliğe feminist eleştiride bilgi üretimi sürecindeki bazı 

                                                                                                                                                                     
225 Mc Laughlin, a.g.e. p. 60. 
226 Mc Laughlin, a.g.e. p. 61. 
227 McLaughlin, a.g.e. p.  61. 
228 J. Scheineder, Donna Haraway Live Theory, p. 99, Continuum, New York, 2005. 



 82 

temel kategorileri (nesnellik, evrensellik, özne, nesne, bilim insanı tutumu, bilginin 

nitelikleri vs.) yeniden çalışır; bunları yeniden ele alır. Bunların hepsi hakkında yeni, 

daha doğru ve dönüştürücü olduğunu düşündüğü yeni kavrayışlar ortaya atar. Bu 

kısımda Haraway’ın geleneksel nesnelliğe getirdiği feminist eleştirinin ana hatlarına 

odaklanılacaktır.  

 

Haraway, nesnellik eleştirisi olarak geliştirdiği konumlandırılmış bilgiler kavramını 

tartışmaya feministlerin nesnellik konusundaki iki kutbu seçici ve esnek bir şekilde 

kullandıklarını ve bu iki kutup arasında tuzağa düştüklerini söyleyerek başlar. Bu 

kutuplardan biri radikal sosyal inşacılıktır (constructivism). Diğeri ise feminist 

ampirisizmdir. Güçlü sosyal inşacılıkta içeriden bilginin ayrıcalığı kalmamıştır; 

çünkü bilgide içeriden-dışarıdan sınırları iktidar ilişkilerinin bir ürünü olarak görülür. 

Haraway bu doğrultuda bilim adamlarının bizi inandırmaya çalıştıkları anlatılara 

inanmamızda çıkarları olduğunu belirterek onlara inanmamız için bir neden 

olmadığını söyler: “Sosyal inşacılar, nesnellik ve bilimsel metod hakkındaki resmi 

ideolojinin; bilimsel bilginin aslında nasıl yapıldığı konusunda özellikle kötü 

kılavuzlar olduğunu netleştirir. Geriye kalanlarımız için olduğu gibi, bilim 

adamlarının yaptıklarına inandıkları ya da yaptıklarını söyledikleri ile gerçekten 

yaptıkları arasında gevşek bir uygunluk vardır.”229 Ayrıca radikal sosyal inşacılık 

tüm bilgilerin tarihsel ve sosyal olarak inşa edildiğini söylediğinde tüm bilgi 

iddialarının eşit yeri olduğunu iddia eder. Bu da bize relativizme götürür. Yani 

bilimsel bilgi de diğer tür bilgilerin yanında herhangi bir tür bilgiye indirgenir. 

Haraway de Hartstock, Smith ve Harding gibi bu durumdan hoşlanmaz çünkü o daha 

iyi bir dünya yaratmak için bilimden yararlanmak istemektedir.230 Kutbun diğer 

ucunda da feminist ampirisizm yer almaktadır. Marx esinli feminist ampirisizm, 

Marxizm’de işçiye verilen yeri kadına, Marxizm’deki kapitalizmin yerini 

cinsiyetçiliğe ve bu çerçevede işçinin bakış açısına atfedilen evrenselliği kadının 

bakış açısına verir.231 Yani feminist ampirizm de bizi önceki durumdan farklı bir 

noktaya getiremez. Haraway bu iki kutuptan kaçınmaya çalışır ve bu çerçevede 

sorununu şöyle özetler: 

                                                           
229 Donna Haraway, “Situated Knowlegdes: the Science Questionin Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective”, The Feminist Standpoint Theory Reader, ed. By Sandra Harding, 2004, New 
York, p. 82. 
230 Scheineder, a.g.e., p. 100–101. 
231 A.e., p. 102. 
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“Yani, benim ve “bizim” sorunumuzun, tüm bilgi iddiaları ve bilen özneler için radikal tarihsel 

olumsallık anlatısına, anlam üretiminde kendi “semiyotik teknolojilerimizi” tanımak için eleştirel 

pratiğe ve “gerçek”, kısmen paylaşılabilir ve sonlu özgürlük, yeterli maddi bolluk, acı çekmede 

alçakgönüllü anlam ve sınırlı mutluluğun yeryüzü çapındaki projelerine dost bir dünyanın inançlı 

anlatılarına saçma olmayan bir taahhüte nasıl aynı anda sahip olmak olduğunu düşünüyorum. 

Harding, bu gerekli çoklu arzuyu ardıl bir bilim projesi ve yerel bilgilerin indirgenemez farkı ve 

radikal çokluğu üzerine bir postmodern ısrar için bir ihtiyaç olarak adlandırır.”232  

 

Haraway, bu amaçla, nesnellik tartışmasında yukarıda belirtilen iki kutup arasındaki 

tuzaktan kurtulmak için vizyon (vision) metaforunu kullanır. Haraway’e göre vizyon 

ikili zıtlıkları aşmakta kullanılabilecek verimli bir metafordur. Haraway’in vizyon 

metaforunun en önemli özelliklerinden biri bedende cisimleşmiş (embodied) 

olmasıdır. Yani vizyon bir bedenden kaynaklanır. Bedende cisimleşmiş vizyon 

nosyonuyla Haraway ‘tanrı-numarası’ yapan ve heryerden her şeyi görebildiğini 

iddia eden evrensel, aşkın beyaz, erkek bakışı fikrinden kurtulur. Bedende 

cisimleşmiş vizyon her zaman belli bir yerden ya da bir kişiden gelir; her yerden 

gelemez.233  Yani bedende cisimleşmiş vizyonun adresi bellidir.  Haraway bedende 

cisimleşmiş nesnellikle varılan konumlandırılmış bilgilere ulaşır.234 Bu şekilde 

Haraway, özgül ve bedende cisimleşmiş nesnellik yani feminist nesnelliğe dayanan 

konumlandırılmış bilgiler kavramını geliştirir. Konumlandırılmış bilgilerde bilmek, 

görmek, tanıklık etmek, beyan etmek, konuşmak her zaman belli bir zaman ve yerde 

bulunan belli bir bedenden gelmektedir.235 Yani “[n]e ve kimin görüldüğü kimin ya 

da neyin, nereden ve nasıl gördüğünden ayrılamaz; özne ve nesne sadece çözülemez 

şekilde birbirine bağlı olarak varolabilir ve işleyebilir”236. Yani belirtildiği gibi 

feminist nesnellikte özne-nesne ayrılması da yoktur. Konumlandırılmış bilgiler bu 

nedenle kısmi ve yereldir ve böyle olduğu ölçüde nesneldir. Haraway ancak bu 

şekilde ürettiğimiz bilgilerden sorumlu olabileceğimizi belirtir.237 Haraway 

konumlandırılmış bilgiler kavramını ayrıca daha önce hem Hartstock hem de 

Harding’de gördüğümüz toplumsal hiyerarşide aşağıdan görme durumunun daha iyi 

bilgiler üreteceği fikriyle ilişkilendirmektedir. Haraway de toplumsal hiyerarşide 

                                                           
232 Haraway, a.g.e. p. 85. 
233 Scheneider, a.g.e. p. 103. 
234 Haraway, a.g.e. p. 86.  
235 Scheneider, a.g.e. p. 104. 
236 A.e., p. 104. 
237 Donna Haraway, a.g.e., p. 87.  



 84 

aşağıda yer alan, tahakküm altında bulunanların baskın görüşleri kabul etmede 

çıkarları olmayacağı için bu konumlardan daha iyi bilgi geleceğini düşünmektedir. 

Yukarıdan bakışın eleştirel olması, sisteme fazla yatırım yapmış olmasından dolayı 

mümkün olmaz.238 Fakat buna ilaveten Haraway daha güçsüz konumda olanlarla 

ilgili bir romantikleşmenin de hata olacağı; bu konumların da masum olmadığı 

konusunda uyarmaktadır.239   

 

Haraway’de “alçakgönüllü tanıklık”, konumlandırılmış bilgiler yaklaşımıyla ilgili 

diğer bir önemli kavramdır. Haraway teknobilimde alçakgönüllü bir tanıklık 

gerektiğine vurgu yapar. Bu kavram anlaşılacağı gibi daha çok teknobilimde bilim 

insanlarıyla, bilgi üreticileriyle ilgili normatif bir duruma işaret etmektedir. 

“Kadınların çok iyi bildiği tarzda kişiyi fiilen yok etmeyecek; fakat daha çok 

‘güvenilirliğini arttıran’ bir tanıklık davet eder; Haraway bunu teknobilimde gerçek 

“materyal-semiyotik” dünyada bir fark yaratma amacıyla ırk, sınıf, toplumsal 

cinsiyet, cinsellik meselelerinin sıkı bir kesişimini istemeyi gerektiren feminist 

‘(feminen değil)’ tanıklık olarak adlandırır.”240. Bu alçakgönüllülük iktidarla 

ilişkisinde de aktif bir pozisyondadır.241 Alçakgönüllü tanıklık, bu doğrultuda 

Haraway’ın teknobiliminde önemli bir değerdir. Hem bildiğini inkâr etmez hem de 

bu konumunu diğerleri üzerinde tahakküm ilişkisi kurmak için kullanmaz.  

 

Yukarıda Haraway’in feminist nesnellik eleştirisinde özne ve nesne kategorilerini de 

yeniden çalıştığını ve bunları yeniden değerlendirdiğini söylemiştim. Haraway’in 

geleneksel özne-nesne kategorilerini nasıl aştığına biraz daha yer ayırmak gerektiğini 

düşünüyorum. Haraway’de bilginin öznesi Batı aydınlanması ve kolonyal düşünce 

merkezli, ussal, beyaz, erkek ve Birinci Dünya’lı öznesinin aksine çoklu, mobil ve 

her zaman konumlanmıştır (located).242 Haraway’de öznenin bu yeniden kavranışının 

yanı sıra araştırma nesnesi kategorisi de yeniden ele alınmaktadır. Haraway 

geleneksel yaklaşımlarda bilgi nesnelerinin gerçekte olamayacak kadar pasif ve 

hareketsiz görüldüğüne dikkat çeker. Özne-nesne ilişkisindeki nesneyi kullanan özne 

durumundan varolan durumu daha iyi ifade etmek üzere Haraway “öznenesne”lerden 

                                                           
238 Scheneider, a.g.e., p. 106. 
239 Haraway, a.g.e., p. 88. 
240 Scheneider, a.g.e., p. 106. 
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(subjectobject) bahseder. Öznenesnelerin doğakültürlerle (natureculture) ilişkisinden 

bahseder.243 Bu yeni, alışılmadık kavramlar hep özne-nesne, doğa-kültür ikili 

zıtlıklarını ve bunların hâkim olduğu bakış açılarını aşmak için Haraway’in yaptığı 

feminist müdahalelerdir. Haraway bu şekilde daha gerçek bir dünyadan bahsetmenin 

mümkün olduğuna inanır. Bu çizgideki yeni öznenesne kavrayışıyla Haraway, 

postyapısalcı “öznenin ölümü” argümanına da karşıdır. Bunun yerine Haraway 

öznelliğin bölünmesi (splitting) ve çokluğunu görür. Haraway öznenin çokluğundan 

bahsettiğinde özneyi “bağlı, ilişkili bedenler, varlıkların konumlanmış bir ağı”244 

olarak görmeyi kasteder. Öznelliğin çokluğunun ise daha iyi görüşler ve daha iyi 

dünyalara götüreceği umudunu taşır.245 

 

Bilgi üretimindeki temel kategorileri yukarıda özetlediğim şekilde yeniden ele alıp 

tanımlayan Haraway’ın konumlandırılmış bilgiler kavramını Hollandalı bir profesör 

olan Baukje Prins’in yeniden kavrayışına bakmak bize bu kavrama başka bir açıdan 

yaklaşmanın iyi bir örneğini gösterecektir. Prins doktora tezinde Haraway’in 

konumlandırılmış bilgiler kavramını çokkatlı bir kavram olarak okumak gerektiğini 

önerir.246 Prins’in konumlandırılmış bilgiler kavramının bu çokkatlı okuması 

Haraway’in yukarıda özetlediğim temel kategorileri yeniden ele alış ve 

tanımlanmasının güzel bir özetini sağlamaktadır. Prins konumlandırılmış bilgiler 

kavramının üç boyutunu ayırt eder. Bunlardan birinci boyut tanımlayıcı (descriptive) 

bir iddiaya işaret eder. Buna göre: “Bu düzeyde, tüm bilginin kısmi, 

konumlandırılmış olduğu varsayılır, tüm bilgi “bilim kurgu”nun bir örneği olarak 

algılanabilir. Özellikle Batılı bilim söylemi kendi konumlanmışlığının tutarlı bir 

inkârıyla yapılanmıştır.”247 Konumlandırılmış bilgilerin ikinci boyutu normatiftir. 

Normatiflik boyutu daha önce de belirtildiği gibi aşağıdan bakışların daha iyi 

bakışlar üreteceğini savunur. Üçüncü boyut ise vizyonla ilgili bir boyuttur: “Bu 

boyutta daha iyi bilgi sadece bilmenin baskın biçimlerine karşıt olarak durmaz; fakat 

yeni perspektiflerin aktif inşasını içerir. “Uygunlaştırılmamış (inapproporiate/d) 

diğerleri”nin sınıfını sadece bitkiler, hayvanlar, makineları içerecek şekilde değil 
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ayrıca ‘varlıkları’ doğal sınırları aşan OncoMouse ya da FlavrSavr gibi tüm ‘bilim-

kurgusal’ karakterleri de içerir.”248 Prins bu üç boyutu birbiriyle karşılaştırır: İlk iki 

anlam düzeyinde büyük epistemolojik önemi olan ikili zıtlıklar ve sınırlar, bu (üçüncü) 

düzeyde açıklayıcı anlamının çoğunu kaybeder.”249  

 

Haraway’ın geliştirdiği konumlandırılmış bilgiler kavramının arka planında 

geleneksel nesnelliği eleştiren feminist tartışmalar yer almaktadır. Bu arkadaki 

tartışmaların önde gelen oyuncuları Dorothy Smith, Nancy Hartstock, Sandra 

Harding’tir. Haraway ise bedende cisimleşmiş vizyon metaforuyla bağlantılı olarak 

konumlandırılmış bilgiler kavramını geliştirmiştir. Konumlandırılmış bilgiler her 

zaman bir bedenden ya da bir yerden kaynaklanır. Yani adresi bellidir. Bu da bu 

bilgiyle ilgili sorumluluğun üstlenilebileceğini gösterir. Konumlandırılmış bilgiler 

her zaman yerli ve kısmidir. Yerli olmasına karşın globalle bağlantısı kurulabilir ve 

kurulması da beklenir.  Alçakgönüllü tanıklık konumlandırılmış bilgi üreticileriyle 

ilgili bir tutumdur ve Haraway hem bilinenin arkasında durmak hem de bilgiyi 

tahakküm ilişkilerinde kullanmamak için bunun gerekliliğini savunur. Haraway’in 

vizyon metaforunun getirdiği başka bir yenilik özne-nesne hiyerarşik ikili zıtlığının 

yeni öznenesne kavramıyla aşılmasıdır. Bu yaklaşım doğa-kültür gibi diğer ikili 

zıtlıkların da yeni yaklaşımlarla aşılabileceğini ve böylelikle yapay ve zorlama ikili 

zıt ayrımlarının ötesine geçilebileceğini gösterir. Haraway’in geliştirdiği bu önemli 

yeni yaklaşım bu araştımayı bilgilendirmektedir. Gerek veri üretimi gerekse de veri 

yorumu sırasında Haraway’in yaklaşımını kullanmak amaçlanmıştır. Bir sonraki 

bölümde konumlandırılmış bilgileri daha somut bir düzeye çekmeye izin veren ve 

onu bu nedenle tamamlayacak şekilde kullanabileceğimiz kesişimsellik teorisine yer 

verilecektir. 

 

3. Feminist Kesişimsellik 

Kesişimsellik feminist bir teoridir. Tam olarak ne olduğu ve nasıl kullanıldığı 

hakkında fazla belirsizlik olmasına karşın çok fazla ilgi görmektedir. Maalesef 

kesişimsellik hakkında çok fazla yayın yoktur. Yani elimizde kesişimselliğin ne 

olduğu hakkında ya da nasıl kullanılacağı hakkında fazla örnek yoktur. Kesişimsellik 

konusunda en son 2008 yılında çıkan bir yazıda Kathy Davis, aslında kesişimsellik 
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teorisinin cazibesinin biraz da bu belirsizlik ve açıkuçluluktan kaynaklandığını 

tartışmaktadır.250 Kesişimsellik kadın çalışmalarının bugüne kadar yaptığı en büyük 

katkı olarak kabul edilmektedir.251 Davis yazısında artık kadın çalışmaları 

programlarında sadece toplumsal cinsiyete odaklanmanın yeterli bulunmadığını, 

diğer eşitsizlik eksenlerine de eşit değerde dikkat verilmesinin beklendiğini 

vurgulamaktadır. Davis, buna paralel olarak feminist dergilerin de toplumsal cinsiyet 

yanında, sınıf, ırk ve heteronormativite gibi diğer çoklu baskı, ezilme ve tahakküm 

eksenlerini de kapsayan çalışmalar istediklerini belirtmektedir.252 

 

Aynı yazıda Davis, kesişimselliğin güzel bir tanımını vermektedir: “ ‘Kesişimsellik’ 

bireysel hayatlarda, sosyal pratiklerde, kurumsal düzenlemelerde ve kültürel 

ideolojilerde toplumsal cinsiyet, ırk ve diğer fark kategorilerinin etkileşimine ve bu 

etkileşimlerin iktidar bakımından çıktılarına gönderme yapar.”253 Kesişimsellik 

kavramını ilk kez Kimberlee Crenshaw 1989 tarihli “Demarginalizing the 

Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 

Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics” başlıklı yazısında kullanmıştır. 

Kesişimselliğin içerdiği fikirler daha önce de başkaları tarafından kullanılmış olsa da 

bu kavramı ilk bulan Crenshaw’dur. Bu belirtilen yazısında Crenshaw, siyah 

kadınların “deneyimlerinin ve mücadelelerinin feminist ve anti-ırkçı söylemler 

arasındaki yarığa düştüğünü”254 açıklamak için kesişimsellik kavramını kullanmıştır. 

“Crenshaw teorisyenlerin hem toplumsal cinsiyet hem de ırkı dikkate almaları ve 

Siyah kadınların deneyimlerinin çoklu boyutlarını biçimlendirmek için bunların nasıl 

etkileştiğini göstermeleri gerektiğini tartıştı.”255 Kesişimsellik bu arka planda daha 

çok Siyah Amerikalı kadınların feminizmiyle özdeşleşti. Fakat daha sonra çoklu 

eşitsizlik bağlamları için de kullanışlı bulundu. 

 

Davis’in kesişimsellik hakkındaki 2008 tarihli yazısında bu teorinin nasıl da 

feminizmin iki önemli akımı tarafından da olumlu karşılandığını özetler: 

                                                                                                                                                                     
249 A.e., p. 103.  
250 Kathy Davis, “Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes 
a Feminist Theory Successful”, 2008. Feminist Theory, SAGE Publications vol. 9(1): 67–85. 
251 Leslie McCall,  ‘The Complexity of Intersectionality’, Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, vol.30, (3), 2005, p. 1771. 
252 Davis, a.g.e. p. 68. 
253 Davis, a.g.e. p. 68. 
254 Davis, a.g.e. p. 68. 
255 Davis, a.g.e. p. 68. 
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“Birinci akım kadınların kimliklerinde, deneyimlerinde ve güçlenme mücadalelerinde ırk, sınıf ve 

toplumsal cinsiyetin etkilerini anlamaya adanmıştır. Özellikle beyaz, Batılı feminist teori içinde 

yoksul kadınların ve siyah kadınların marjinalleşmesiyle ilgilenir. İlk olarak bu feminist teori akımı 

sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyete “üçlü tehlike” yaklaşımını benimsedi (King, 1988) ve her yeni 

eşitsizlik kategorisinin eklenmesiyle bireyin nasıl daha incinebilir, daha marjinal, ve daha ikincil hale 

geldiğini araştırdı. Fakat kademeli olarak odak ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyetin kadınların sosyal ve 

sosyal hayatlarında nasıl güç ilişkilerini üreterek ve dönüştürerek etkileştiğine kaydı (Anthias and 

Yuval-Davis, 1983; Yuval-Davis, 1997; Anthias, 1998; Collins, 2000). Kesişimsellik, ırk nasıl 

“cinsiyetlenir” ve cinsiyet nasıl “ırksallaşır” ve her ikisi nasıl sosyal sınftaki süreklilikler ve 

dönüşümlerle bağlantılıdır gibi sorulara merkezilik vererek, ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet 

kategorilerinin nasıl birbirinin içine geçmiş ve karşılıklı oluşturucu olduğunu araştırma görevine nasıl 

ideal bir şekilde uyuyor görünmüştür.”256  

 

Yani feminist teorideki bir hatta kesişimsellik kadınlar arası farklılıkları anlamak için 

kullanılmaya başlanmış; öncelikle ırk, sınıf ve cinsiyet gibi eşitsizlik eksenlerinin 

kadın özneler üzerindeki etkilerine bakılmış; daha sonra da bu eksenlerin nasıl 

birbirinden ayrılmadan çalıştığına ve birbirini etkilediklerine ve bu şekilde güç 

ilişkileri içinde konumlandığına odaklanmıştır. Davis, başka bir feminist akımda 

daha kesişimsellik yaklaşımının verimli alanlar açabildiğini belirtir: 

 
“Postmodern teorik perspektiflerden esinlenen feminist teorisyenler kesişimselliği Batı felsefesi ve 

biliminin modernist paradigmalarına içkin ikili zıtlıklar ve evrenselliği yapısökümüne uğratma 

projelerinde sevindirici yardım eden bir ortak olarak gördüler (Phoenix, 2006; Brah and Phoenix, 

2004). Postyapısalcı teoriden esinlenen eleştirel perspektiflerin – postkolonyal teori (Mohanty, 1988; 

Mani, 1989), diaspora çalışmaları (Brah, 1996), ve queer teorisi (Butler, 1989) – hepsi kimliğin statik 

kavramlaştırmalarına alternatiflerin arayışındaydılar. Kesişimsellik çoklu ve kayan kimlikleri 

kavramlaştırmanın postmodern projesine çok iyi bir şekilde uymaktadır. Dinamik süreçler ve 

normalleştirici ve homojenize edici kategorilerin (Staunæs, 2003; Knudsen, 2006) yapısökümüne 

odaklanmış olan iktidar üzerine Foucaultcu perspektiflerle rastlaştı. Kesişimsellik, öz-eleştirel ve 

sorumlu feminist teorinin üretimine, teorisyenin kendi kesişimsel konumunu dâhil etmesine izin 

verme yoluyla düşünümselliğini zenginleştirerek tüm bilginin konumluluğuna (Haraway, 1988) bir 

taahhütü cisimleştirmiş görünmektedir (Lykke, 2005).”257 

 
Yani postmodern feminist perspektifler de kesişimsellik teorisini kendi amaçlarına 

hizmet edecek şekilde kullanmaya başlamışlardır. Davis, kesişimselliğin her iki 

feminist akım tarafından kucaklanmasının yanı sıra kesişimselliğin feminizmde 
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kadınlar arası farklılıkların ön plana alınmasıyla ortaya çıkabilecek çatlama 

durumuna da iyi bir çözüm olarak görülebileceğini düşünmektedir. Kesişimsellik 

farklı feminizmlerin ortaya çıktığı bir zamanda iyi bir çatı görevi görebilecek 

nitelikte görünmektedir.258  

 

Kesişimsellik hakkında az çalışma olsa da yine elimizde bazı metinler vardır. Leslie 

McCall’un 2005 tarihli yazısı bunlardan bir tanesidir. McCall bu yazısında 

kesişimselliğe üç yaklaşım önerir. Bunlardan birincisi kategorik yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımda kategoriler geçici olarak sabitlenir ve kantitatif araştırmada kategoriler 

arası ilişkilere bakılır. İkinci yaklaşım anti-kategorik yaklaşımdır. Anti-kategorik 

yaklaşım postmodern perspektifin yaklaşımıdır. Burada kategoriler reddedilir ve belli 

söylemlerin ürünü olarak görülür.259 Üçüncüsü ise intra-kategorik (kategori içi) 

yaklaşımdır. Katogori içi yaklaşımda hem kategoriler geçici olarak kabul edilir hem 

de sorgulanabilir. Bu yaklaşım ihmal edilmiş olan bir tek gruba odaklanır ve bu tek 

grupta farklı eşitsizlik eksenlerinin nasıl etkileştiğine bakar. Bu yaklaşımda çoklu 

kategorilerin bazı tekli boyutlarına bakabilmek mümkündür.260  Bu araştırmada daha 

sonra da bahsedileceği gibi kategori içi yaklaşım kullanılmaktadır. 

 

Alice Ludvig de kesişimselliğin güçlü ve zayıf taraflarından bahsetmektedir. Ludwig, 

makalesinde kesişimselliğin güçlü taraflarının “ötekilik” (otherness) durumunu 

yansıtması, özselleştirilmiş, sabit ve homojen kimlik varsayımlarından sakınmayı 

mümkün kılması olduğunu söyler. Ayrıca kesişimselliğin (toplumsal) cinsiyetçilikten 

kurtulmaya ve diğer eşitsizlik eksenlerine de odaklanmaya izin verdiğini vurgular.261 

Ludwig kesişimselliğin zayıflıklarına da değinir. Daha önce de belirtildiği gibi 

uygulamada kesişimselliğin nasıl uygulanacağı hakkında birçok belirsizlik vardı. 

Ampirik çalışmalarda bu iyice ortaya çıkmaktadır. Ludwig bu zayıflığı bir tarafta çok 

fazla sayıda eşitsizlik ekseninden kaynaklanan karmaşıklık diğer tarafta ise sabit bir 

farklılık nosyonu olarak tanımlar:  

 

                                                                                                                                                                     
257 Davis, a.g.e. p. 71.  
258 Davis, a.g.e. p. 71–72. 
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260 Alice Ludwig, “Differences Between Women?: Intersecting Voices in a Female Narrative” 
European Journal of Women’s Studies, 2006, Vol. (13)3 p. 248. 
261 Ludwig, a.e. p. 246. 
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“Bu farklılıkların sayısının sonsuz ya da hatta belirsiz görünmesindendir. Belli bir anda anlamlı olan 

tüm farklılıkları hesaba katmak imkânsızdır. Öznel olarak bir kadın için sırf toplumsal cinsiyeti 

yüzünden mi yoksa yabancı aksanı gibi başka bir neden yüzünden mi ayrımcılığa uğramış olduğuna 

karar vermek çoğunlukla kolay değildir. Bu tam da kesişimselliğin sorunudur: Fark eksenleri izole 

edilemez ve birbirinden ayrılamaz. Bu şekilde toplumsal cinsiyet, renk ve sınıf gibi farklar 

toplanmazlar; fakat katlanırlar: Siyah bir kadın iki kere bastırılmaz fakat iki kat bastırılır. (King, 

1988)”262 

 

Baukje Prins ise kesişimselliğin sistemik ve inşacı versiyonlarından bahsetmektedir. 

Prins Atlantik’in iki yakasında kesişimselliğe farklı yaklaşımlar bulunduğunu belirtir. 

Buna göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kimlik oluşumunda yapı ya da sistemin 

etkisi öne çıkarılırken263, İngiltere’de kesişimlliğe inşacı bir yaklaşım vardır.264 

Yapıyı öne çıkaran Amerikan yaklaşımında önderler Crenshaw, Patricia Hill Collins 

gibi Siyah feministlerdir. Bu Siyah feministler hem siyah hem de kadın olmalarının 

onların deneyimlerini beyaz kadınlardan nasıl da yapısal olarak farklılaştırdığını 

tartışır ve toplumsal cinsiyet, ırk gibi eşitsizlik eksenlerini yapılandırıcı eşitsizlikler 

olarak ele alırlar.265 İngiltere’de ise kesişimselliğin inşacı versiyonunda eşitsizlik 

eksenleri ilişkisel olarak alımlanır. Siyah feministlerin kullanmaktan çekinmedikleri 

statik kimlik kategorileri kullanılmaz. Diğer taraftan Prins, Siyah feministlerin yapıyı 

öne çıkaran yaklaşımlarının kişisel etkinliği reddetmediğini ve yapısal yaklaşımın 

tam da ezilen ve baskı altındaki grupları güçlendirmek amacıyla kullanıldığını 

belirtir.266 

 

Bu araştırmada gelişmekte olan bir teori olarak görülebilecek kesişimsellik 

hakkındaki tüm bu önemli katkılardan yararlanılmaktadır. Bu araştırma daha çok 

Davis’in birinci akım feminist teori olarak nitelediği türe girmektedir. Yani 

kadınların deneyimleri ve kimlikleri üzerinde farklı eşitsizlik eksenlerinin nasıl 

etkileştiğine ve bu etkileşimin güç ilişkileri açısından ne ifade ettiğine 

odaklanmaktadır. İkinci olarak bu araştırma biraz da Ludwig’in çalışmasından 

yararlanarak McCall’un yazısındaki kategori içi (intra-category) grupta 

görülmektedir. Yani burada tek bir kategori içindeki çoklu eşitsizlik eksenlerinin 

                                                           
262 Ludwig, a.e. p. 246. 
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bazılarına bakılmaktadır. Burada ele alınan tek grup Türk kadın akademisyenler 

grubudur. Üçüncü olarak da Prins’ın ayrımından da yararlanmakta ve bu araştırmada 

inşacı kesişimsellik yaklaşımı benimsenmektedir.  

 

B. Feminist Veri Üretimi  

 

Bu kısımda öncelikle feminist veri üretiminin temel yaklaşımlarından ve 

kavramlarından bahsedilecek ve sonra da bu araştırma özelinde ben ve araştırma 

katılıcımlarının nasıl veri ürettiğiyle ilgili; ayrıca verilerle ilgili bazı temel ayrıntılara 

yer verilecektir.  

 
Kalitatif araştırmada veriye toplanılacak (İngilizce’de collect ya da gather) bir şey 

olarak yaklaşılır. Bu yüzden Türkçe’de de daha çok veri toplamadan bahsedilir. 

Feminist araştırmacılık ise veriye yeni bir şekilde yaklaşır. Araştırmada hem 

araştıranın hem de araştırılanın konumlarını gün ışığına çıkarır. Feminist araştırmada 

veri toplanan değil araştıran ve araştırma öznesinin beraber ürettiği bir şeydir. Bu 

yüzden feminist araştırmada veri toplamadan değil veri üretiminden bahsedilir.267 Bu 

nedenle de feminist araştırmada araştırmacı ve araştırma katılımcısının konumları ve 

veri üretimi sırasındaki etkileşimleri çok önemlidir. Çünkü bu konumlar verinin 

hangi güç ilişkileri içinde üretildiğini bize gösterir ve üretilen bilgi konusunda 

araştırmacının sorumluluk üstlenebilmesini sağlar. Özellikle de araştırmacının bilgi 

üretiminde ayrıcalıklı bir rolü olduğu kabul edildiğinde bu konunun önemi 

belirginleşir. Bu feminist araştırmanın sadece bir bilme yolu değil aynı zamanda bir 

etik-politika; bir eylem olması açısından önemlidir. Yani iyi bir feminist araştırma, 

araştırmacı ve araştırma katılımcısı ya da öznesi arasındaki ilişkide düşünümsellik 

gerektirir: 

 

“Olası kaynaklarınızın insanlar olduğu yerde, onlarla ilişkileriniz ve sizin ne yaptığınız konusundaki 

kavrayışları etik meselelerdir ve veri üretiminde iktidar uygulamaları hakkında sorular yükseltir. 

Araştırma sürecinde iktidarın nasıl işleyebileceği konusundaki kendi anlayışınız, bunun hem 

araştırmacı hem de araştırılan üstündeki olası etkileri verili olduğunda iyi niyetleri pratiğe nasıl 

dökeceğiniz konusunda karar vermeniz gerekir. Üstünde çalıştığınız kişilerin sizin üzerinizde iktidar 

uygulayabileceği durumlar dâhil olmak üzere hem iktidarı nasıl kavramlaştıracağınız konusunda hem 
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kendi araştırmanızda iktidar ilişkileri hakkında ne yapmanız gerektiği hakkında karar vermeniz 

gerekecektir.”268  

 
Yukarıda özetlendiği gibi feminist araştırmayla üretilen bilgi kadar araştırma 

katılımcılarıyla kurulan ilişkiler ve bunların güç ilişkileri açısından bize söyledikleri 

de önemlidir. Bu özellikle araştırmacının statüsünün araştırma öznelerinin 

statüsünden yüksek olduğu araştırmalarda önem taşır. Bu araştırmada araştırma 

katılımcılarının araştırmacıya oranla daha güçlü bir durumda olması genel olarak 

araştırmalarda araştırmacının araştırma katılımcılarından daha ayrıcalıklı bir 

konumda olma durumundan farklıdır. Araştırma katılımcılarının araştırmacıdan daha 

güçlü konumda olması feminist araştırmanın temel duyarlılıklarından olan iktidar 

ilişkilerinin veri üretiminde araştırmacı tarafından olumsuz kullanılması durumunu 

ortadan kaldırdığı için bir anlamda araştırmayı kolaylaştırmıştır. Fakat araştırma 

katılımcılarının daha güçlü durumda olması, eğer araştırma katılımcıları feminist 

değillerse feminist araştırmacı için başka zorluklara sebep olabilir. Bu araştırma 

örneğinde araştırma katılımcılarının hem araştırmacının idealize ettiği bir konum 

olan profesör olması; ama bu profesörlerin çoğunun ya da belki hepsinin aynı 

zamanda feminist olmamaları araştırmanın ilk zamanlarında araştırmacı açısından 

zorluğa yol açmıştır. Mesela bu araştırmada feminist olmayan profesörlerle feminist 

bir doktora araştırmacısı olarak karşı karşıya gelip onların ev hayatı deneyimlerini 

dinlediğimde, kadın profesörlerin etkisinde kalarak Türkiye’de yaşayan biri olarak 

cinsler arası işbölümü konusundaki beklentilerimin fazla olduğunu düşünmeye 

başladım. Konuştuğum kadın profesörlerin etkisinde kalmamak kolay bir iş değildi. 

Ne de olsa bu kadınlar profesördü. Ben ise o sırada sadece doktora araştırmamı 

tamamlamaya çalışıyordum. Benim o zaman yaptığım şeyi bu hocalar benden 

neredeyse 20 yıl önce yapmışlardı. Ayrıca konuştuğum hocaların hepsi uluslar arası 

yayın dünyasında ya görüşmeler yapılırken aktiftiler ya da kariyerlerinin daha erken 

bir aşamasında aktiftiler. Bu durum da araştırma katılımcılarımın üzerimde güç 

sahibi olmasının başka bir güçlü nedeniydi. Bu sebeplerle bu araştırmanın ortasına 

kadar kademeli olarak feminist beklentilerim yavaş yavaş azaldı. Ancak daha sonra 

kadın konusunda girdiğim derslerle eski feminist halime dönebilediğimi 

söylemeliyim. Fakat bu araştırma araştırılanların değil de araştırmacının daha güçlü 

konumda olduğu bir araştırma olsaydı işler araştırmacı açısından, bu sefer başka bir 
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açıdan zor olacaktı. Ramazanoglu ve Holland, araştırmadaki güç durumunun önemini 

ve yaratabileceği zorlukları şöyle vurgulamaktadırlar: 

 

“Düşünümsellik araştırma sürecinizdeki iktidar ilişkilerinin oynamasını açık hale getirme ve sizin 

araştırılanlara olan ilişkinizi tanımlama anlamında özellikle feminist araştırmada politika, etik ve 

epistemoloji karşılıklı ilişkisi verili olduğundan önemlidir. Toplumsal konumların ve kimliklerin farklı 

yönlerinin pratikte tam olarak ne etkisi olduğunu ve projeniz süresince ne beklentiler, anlayışlar ve 

ilişkiler gelişeceğini peşinen bilmenin zorlukları nedeniyle özellikle ustalık ister. Düşünümselliği 

kişisel olarak almak araştırma sürecindeki mevcudiyetinizin sonuçlarını eleştirel olarak düşünmeniz 

anlamına gelir.  

 

Farklılıkların etkisini yok etmek için araştırmacı ve araştırılan arasında tam bir eşleşme sağlamak 

imkânsızdır. Araştırmacı ve araştırılan etkileşim imkânlarını etkileyecek faktörler uzanımında 

anlaşabilir ya da farklılaşabilirler. Araştırmacının benzerlik ya da paylaşılan kimlik gördüğü yerde 

(örneğin toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim), araştırılan farklılık görebilir (mesela yaş, ırksallaştırılmış 

statü, eğitim, kaynaklara erişim). O zaman araştırmacıyı erteleyebilirler ya da göreli güçsüz 

hissedebilirler ya da işbirliğini reddebilirler ya da özenli direnç gösterebilirler. Araştırılanlara aşikâr 

olan benzerlikler ya da farklılıklar araştırmacıya aynı şekilde görünmeyebilir. Açık benzerlikler verili 

olduğunda bile, araştırma ilişkilerinin farklı yorumları hala mümkündür.”269  

 

Karmaşık araştırma ilişkilerinin nasıl yönetileceği konusunda Ramazanoglu ve 

Holland örnekler vermektedir. Mesela eğer araştırmacı kendisinin daha güçlü olduğu 

bir araştırma süreci içindeyse araştırmayı daha etkileşimsel, işbirliği yapılabilecek 

şekilde düzenlenebileceğini söylemektedir. Bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise 

araştırmacılarının güç konumlarının ahlaki sorumluluğunu taşıması gerektiğini ve 

araştırmayı anlatırken bu güç durumunun mümkün olduğu kadar belirginleştirilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler.270 Tabii tüm bunların daha önce Haraway’ın 

konumlandırılmış bilgiler kavramının anlatıldığı kısımda bahsedilen tür bir özne 

anlayışıyla yapılması gerekmektedir. Yani düşünümsellik feminist araştırmada 

önemli yeri olan bir ilkedir; fakat sorunsuz da değildir: 

 

“İyi feminist araştırma pratiğinin bir ilkesi olarak düşünümsellik geniş olarak kabul edilir. 

Düşünümselliğin ne anlama geldiği ve nasıl başarılabileceği ise cevaplaması daha zor bir sorudur. 

Düşünümsellik genel olarak araştırma sürecindeki iktidar ilişkilerini ve uygulamalarını açık hale 

getirmeye girişme anlamına gelir. Bilginin olumsallığının dayandığı, araştırmacının nasıl toplumsal 

olarak konumlanmış olduğu ve araştırma gündeminin/sürecinin nasıl oluşturulduğunu açığa çıkarmak 

                                                           
269 A.e., pp. 158–159. 
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için değişik girişimleri kapsar. Politika ve epistemolojinin feminist karşılıklı özel ilişkisi, bilgi 

üretimine feminist yaklaşımlardaki farklılıklara rağmen araştırma sürecindeki iktidar ilişkilerinin 

tanımlanmasının genel olarak görüldüğü anlamına gelir.”  

 
Düşünümsellik birkaç karşılıklı ilişkili düzeyde eleştirel düşünüm olarak değerlenmektedir. 

 
“1 İktidar uygulamasının, iktidar ilişkilerinin ve araştırma sürecindeki etkilerinin tanımlaması 

2 Bu örnekte belli bir iktidar ilişkileri (gizli ya da başka) kavramlaştırmasını mümkün kılan belli 

iktidar teorisi 

3 Araştırmayı çerçeveleyen ve paylaşılan değerlerin ve politik çıkarların sınırlarını işaretleyen etik 

yargılar. (Bu aynı zamanda araştırmadan gelebilecek herhangi bir zarar hakkında düşünmeyi ve 

bundan nasıl sakınılabileceğini düşünmeyi gerektirir) 

4 Üretilen bilgi için sorumluluk. Bu araştırmacının hangi biliciler topluluğu (epistemik topluluk) 

içinde bilgi ürettiği, araştırmacıların neden diğerleri yerine başka hikâyeler anlattığı ve bilgilerini nasıl 

otorize ettikleri hakkında düşünmeyi gerektirir.”271  

 

Ramazanoglu ve Holland bu aşamada feminist düşünümsellik hakkında etkin 

stratejileri olan bir pratik olmaktan çok bir iyi niyet göstergesi olduğunu 

söylemektedir. Ann Phoenix’in sosyal konumun ve kimliğin hangi yönlerinin 

araştırma ilişkilerini etkileyeceği saptamanın zorlukları ve gizli iktidar ilişkilerinin 

yine gizli kalabileceği konusunda söylediklerine gönderme yapmaktalar. 

Ramazanoğlu ve Holland iktidar ilişkileri ve egzersizi konusundaki düşünümsellik ve 

araştırma sürecinde araştırmacının bu konularda nasıl sorumluluk üstleneceği 

konularının hala önemli feminist tartışma konuları olduğunu söylerler.272 Diğer 

taraftan düşünümsellik ayrıca feminist araştırmada sadece kişisel düzeyde değil 

ayrıca daha geniş düzeyde de ele alınmaktadır: 

 

“Herhangi bir araştırmacının eleştirel bilinçliliği bilgisi, kültürü ve deneyimi ve ayrıca kişisel 

becerileri, empati güçleri ve sessizliklerle dışlamalara politik açıklığıyla sınırlıdır. Bola ve arkadaşları 

(1998) düşünümselliğin araştırmacılar bireysel olarak bu kapasiteye sahip olmadıkları için bireysel bir 

düşünme olamayacağını tartışırlar. Düşünümsellik bireysel vizyon ve deneyimlerin sınırları yüzünden 

hem kolektif hem de yarışmalı olmak zorundadır. En azından bir niyet olarak, düşünümsellik hangi 

bilgi iddialarının, kimin için, niçin ve hangi referans çerçevesinde yapılacağı üzerinde uzlaşma için 

olasılıklar açar. İnsan yanılabilirliği ve ilgili pratik sorunlara rağmen düşünümsel olma girişimleri 

potansiyel olarak üretkendir.”273 

                                                                                                                                                                     
270 A.e., p. 159. 
271 Ramazanoglu & Holland, a.g.e. pp. 118–119. 
272 Ramazanoglu & Holland, a.g.e. p. 119. 
273 Ramazanoglu & Holland, a.g.e. p. 119. 



 95 

 

Sorunları olsa da bu iki düzeyde düşünümsellik feminist araştırmanın önemli bir 

ilkesidir ve sorunları da hala feministler arasında bir tartışma konusudur. 

 

Bu araştırmada veri üretiminin ayrıntılarına daha fazla inecek olursak… Bu 

araştırmada teorik örnekleme kullandım. Teorik örneklemeden kastım, örneklemeyi 

sahadaki özne çeşitliliğini yansıtacak şekilde kurmaya çalışmaktır. Görüşme 

yaptığım araştırma katılımcılarını önemli bir kısmını kartopu tekniğiyle buldum. 

Fakat kartopu tekniği dışında da internetten üniversitedeki telefon numaraları ile 

bulduğum; bu telefon numaralarından arayarak doktora tez araştırmam için 

söyleşmek istediğim hocaların çoğu beni geri çevirmedi ve benimle ev hayatları 

hakkında görüşmeyi kabul etti. Bu araştırmadaki görüşmeleri İstanbul’daki 

üniversitelerin mühendislik ve fen bilimleri alanlarında çalışan kadın profesörlerle 

yaptım. Görüşmeler için İstanbul’u seçmemin sebebi yurtdışı eğitimler hariç 

hayatımın tamamını İstanbul’da geçirmiş olmam; yani İstanbul’un Türkiye’de en iyi 

tanıdığım şehir olmasından kaynaklanıyor. Görüştüğüm kadın profesörleri 

mühendislik ve temel bilimler alanlarından seçtim. Çünkü sosyal bilimcilerle 

görüşme yapmanın onların yüksek özfarkındalıkları nedeniyle çok zor olacağını 

düşündüm. Görüştüğüm kadınların profesör olmalarını ise Türkiye’de profesörlerin 

daha aşağı akademik ünvanlardaki hocalara göre daha özgürce konuşabilmeleri 

nedeniyle tercih ettim. Araştırmanın en başında bir yardımcı doçent ile yaptığım 

mülakatta rahat konuşamama durumunun oluşması bu kararı netleştirdi. Araştırma 

katılımcılarını seçerken kullandığım bir diğer kriter ise uluslar arası yayın kriteriydi. 

Görüştüğüm tüm hocalar devlet üniversitesinde çalışmaktadır ve kendi alanlarında 

uluslar arası yayın dünyasında aktif hocalardır veya geçmişte aktif olmuş hocalardır. 

Araştırmadaki 12 kadın profesöre ek olarak iki Türk kadın akademisyen ile de bir 

Batı Avrupa ülkesinde görüştüm. Bu 2 akademisyenden biri profesör diğeri yardımcı 

doçentti. Bir Batı Avrupa ülkesinde bir yardımcı doçent ile görüşmemin konuşma 

özgürlüğü bakımından sorun yaratmamasının bu ülkedeki akademik geleneklerle 

ilgili olduğu söylenebilir.  

 

Görüşmelere 2005 yılının Eylül ayında başladım ve veri üretimini 2006 yılının Ekim 

ayında geçici olarak kapadım. Sonra 2007 yılının Haziran ayında yeniden 2008 

Haziran ayı sonuna kadar kesintili olarak devam etmek üzere yeniden açtım. Bu 
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araştırmada yaptığım görüşmelerden 14 tanesini kullanmaktayım ve doyma 

noktasına eriştiğim söylenebilir. Araştırmada hem evli hem bekâr, hem çocuklu 

(küçük yaşta, genç yaşta, tek çocuk, iki çocuk) hem çocuksuz, hem çekirdek aile hem 

geniş aile, hem yardımcılı hem yardımcısız profesör kadınlar bulunmaktadır. 

Araştırmadaki bazı akademisyenler geçmişte ya da mülakatın yapıldığı sırada idari 

görevler de üstlenmişlerdi. Görüşmeleri bir tanesi hariç, araştırma katılımcılarının 

benimle üniversite dışında buluşmak için vakitleri olmaması nedeniyle 

üniversitelerdeki ofislerinde yapmak zorunda kaldım. Bahsettiğim bir görüşmeyi ise 

bir kafede yaptım. Bir tanesi hariç tüm görüşmeleri dijital ses kayıt cihazıyla 

kaydettim. Görüşmeleri Türkçe yaptım. 

 

Görüşmelerden önce, araştırma katılımcılarını araştırmanın konusu hakkında kısaca 

bilgilendirdim. İki tanesi hariç onlara görüşmelerin çözümlemelerini yollayacağımı 

ve bu görüşme metinlerini okuyup üzerinde istedikleri değişikleri yapabileceklerini 

ve ancak onlar kullanabilirsin dedikten sonra görüşmeleri yorum için kullanacağımı 

söyledim ve bu şekilde de yaptım. Görüşmelerden 12 tanesini çözümledim. 2 tanesini 

ise zaman kısıtlaması nedeniyle seçiçi çözümleme yaparak kullandım.  

 

Araştırmada 14 araştırma katılımcısıyla yaptığım görüşmelerin çözümlemelerini 

kullandım. 14 araştırma katılımcısından 2 tanesiyle 2 defa görüşme yapma şansım 

oldu. İlk görüşme geniş bir şekilde araştırma katılımcılarının ev hayatı hakkında idi 

ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerdi. İkinci görüşmeler ise odaklı görüşmelerdi. 

Görüşmelerde araştırma katılımcılarının diledikleri gibi konuşmalarını sağlamaya 

çalıştım. Onları dinlerken önyargılarımı kullanmamaya çalıştım. Bazen soruları 

yavaş bir şekilde sordum. Bazen soru sormaya gerek kalmadan soru entonasyonuyla 

söylediğim bir kelime (mesela “eşiniz?”) soru yerine geçti. Görüşmelerin ilerleyen 

zamanlarında artık araştırma katılımcıları görüşmenin nasıl işlediği konusunda emin 

olduktan sonra bazen soru sorma cümle tamamlama formatında (mesela “ve 

eşiniz…”) gerçekleşti ve araştırma katılımcıları sözlerimin geri kalanını tamamlayıp 

onu bir cümleye çevirdiler. Bu standart soru sorma şekillerinden farklı soru sorma 

şekillerinin görüşmeler sırasında ben (araştırmacı) ve araştırma katılımcılarının bir 

araya gelmesinden oluşan bağlama özel olarak oluştuğunu düşünüyorum. 

İstanbul’daki veri üretimi sırasında araştırma katılımcılarım beni doktora tez 

araştırmasını tamamlamak için yardıma ihtiyacı olan bir doktora öğrencisi olarak 
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gördüler. Bense araştırma katılımcılarımı zaman zaman ileri yaştaki kadınlar olarak 

görsem de hoca kimlikleri bir doktora öğrencisi olarak benim için de ister istemez ön 

plandaydı. Soru sorarken ya da yanıtları dinlerken anlatılanları sıradan bir kadının 

değil profesör bir kadının anlattığını hiç unutamadım. Yani görüşmelerde ben ve 

araştırma katılımcılarım eşit olmayan konumlardaydık. Bu durumun bu araştırmada 

hoca olan araştırma katılımcılarına özel hayatları hakkında doğrudan soru sormaktan 

kaçınmak için kendiliğinden; plansız bir şekilde oluştuğunu düşünüyorum. 

Bahsettiğim Batı Avrupa ülkesindeki veri üretimi sırasında ise araştırma 

katılımcılarım tarafından bir doktora öğrencisi değil açıkça bir doktora araştırmacısı 

olarak görüldüğümü düşünüyorum. Bu durum yine bu ülkenin akademik kültür ve 

kaynaklarıyla ilgili olmalıdır. Bu nedenle görüşmeler sırasında araştırma 

katılımcıların yine bir profesör ve bir yardımcı doçent olsalar da; yani akademik 

hiyerarşinin yukarısında olsalar da İstanbul’daki hocalarla konuştuğum zaman 

hissettiğim öğrenci statüsünü çok daha az hissettiğimi söylemeliyim. Bunun yerine 

kendimi bir araştırmacı gibi hissettim ve öyle görüldüğümü düşündüm. Bu nedenle 

Batı Avrupa ülkesinde soru sorma şekillerimin daha doğrudan olduğunu 

söyleyebilirim.   

 

Görüşmelerde gerekli gördüğüm zaman araştırma katılımcılarının verdiği yanıtları 

daha açmalarını istedim. Sorduğum bir sorunun yanıtını alamadığımda, daha sonra 

görüşmelerde geriye gidip aynı soruyu sordum veya sorunun anlaşılmadığını 

düşündüysem aynı soruyu daha farklı bir şekilde sordum. Aşağıdaki sorular 

gerektiğinde görüşmeleri yönlendirdi. Bu soruların bazılarını benim araştırma 

sorularıma hizmet edebileceklerini düşündüğüm için Kathy Charmaz’ın 

Constructivist Grounded Theory (2006) kitabından aldım.  

 

• Lütfen bana evde neler yaptığınızı anlatın ya da bana ev hayatınızdan 

bahsedin. 

• Ev hayatınız hep böyle miydi?  

• Dün evde neler yaptınız? 

• Hafta sonu evde neler yaptınız? 

• Lütfen bana hafta içi tipik bir gününüzü anlatın. 

• Lütfen bana hafta sonu tipik bir gününüzü anlatın. 
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• Ev hayatını yönetmenin sizce en önemli yolları nelerdir? 

• İlettiğiniz deneyime sahip biri olarak genç akademisyen adaylarına 

tavsiyeleriniz nelerdir? 

• Bu görüşme sırasında daha önce düşünmediğiniz bir konu aklnıza geldi mi? 

• Ev hayatınızı daha iyi anlamam bilmemi istediğiniz başka bir şey var mı? 

• Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? 

 

İkinci soru geçmiş pratikleri öğrenmeye yöneliktir. Yani bu araştırmadaki veriler 

güncel durumla sınırlı değildir. Örneğin bir araştırma katılımcısı görüşme sırasında 

kariyerinden bahsederken 33 yıl geriye gitti. Bu şekilde zaman içindeki bazı 

değişiklikleri de öğrenme şansım oldu. Araştırma katılımcılarından sorularıma 

verdikleri neredeyse tüm yanıtları açmalarını istedim.  

 

Bu araştırmada araştırma katılımcılarım benden daha eğitimli ve deneyimliydiler. 

Araştırma katılımcılarının görüşmede sorduğum sorulara verdikleri yanıtlar bana 

hem akademik hayat hem de genel olarak hayat hakkında çok şey öğretti. 

Araştırmadan sonra günlük hayatımda bazı konularla karşılaştığımda araştırma 

katılımcılarımın bana anlattıkları deneyimlerinden yararlanabiliyorum. Bu nedenle 

bu araştırmanın araştırma katılımcıları için fazla güçlendirici olmasa da benim için 

yani araştırmacı için bu açıdan güçlendirici bir etki yaptığını söylemem yanlış 

olmayacaktır.  

 

Benim bir doktora öğrencisi olmam ve araştırma katılımcılarının profesör 

olmasından kaynaklanan bir durum sıklıkla yaptığım araştırma ile ilgili sorular 

sorulmasına hatta yaptığım araştırmanın sorgulanmasına ve öneriler getirilmesine yol 

açtı. Özellikle istatistiksel analiz kullanmıyor olmam araştırma katılımcılarına farklı 

geldi. Böyle durumlarda elimden geldiği kadarıyla özellikle kalitatif araştırma 

yaklaşımını açıklamaya çalıştım. Fakat çoğu zaman kalitatif araştırma ile ilgili 

açıklamalarımın araştırma katılımcılarım üzerindeki ikna ediciliğinin düşük kaldığını 

söyleyebilirim.  
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C. Feminist Yorum: Belgesel Yorum Stratejilerine Feminist Etkiler  

 

Bu araştırmada belgesel yöntemin veri yorumu stratejileri feminist metodoloji 

çerçevesinde kullanılacaktır. Yukarıda feminist metodoloji hakkındaki bölümde 

feminist araştırmanın temel ilkelerine değinilmişti. Bu bölümde önce kısaca belgesel 

yönteme değinilecektir. Arkasından da belgesel yöntemin yorum stratejilerinin 

feminist metodoloji çerçevesinde nasıl kullanıldığı anlatılacaktır. Fakat başlangıç 

olarak tezin yazıldığı sırada belgesel yöntemin yorum stratejileri hakkında İngilizce 

olarak çok kısıtlı kaynak bulunduğunu belirtmem gerekmektedir. İnternet ortamında 

bulunan çok kısa bir metin (Bohnsack) ve belgesel yorum stratejilerini görüşmelere 

uygulayan Arnd-Michael Nohl’un yazdığı; fakat basılmamış olan bir tane daha kısa 

İngilizce metin ve yine Nohl tarafından hazırlanmış olan bir powerpoint slight 

gösterisiyle yetinmek zorunda kalınmıştır. Belgesel yorum stratejileriyle ilgili diğer 

bilgi ve deneyimimim Berlin’de 2007 Sonbahar döneminde Nohl’un yürüttüğü 

atölyelere dayanmaktadır. Daha sonra da belirtileceği gibi belli bir aşamada belgesel 

yorum stratejilerinden güçlü bir esinlenme düzeyinde yararlanılacaktır.  

 

Belgesel yöntemi kuranlar Karl Mannheim, Harold Garfinkel ve Ralf Bohnsack’tır.  

Belgesel yöntem veri yorumu hakkında bir yaklaşımdır. Bu yöntemle grup 

söyleşileri, gözlem tutanakları, anlatımsal mülakatlar, resimler, videolar vs. 

yorumlanabilmektedir274. Bu araştırmada veri üretme yöntemi olarak feminist 

yaklaşım kullanılmıştır. Ancak yorumda büyük ölçüde belgesel yöntemin veri 

yorumlama stratejilerinden yararlanılmıştır. Yani burada belgesel yöntemin yorum 

stratejileri görüşmelerle üretilen verilere uygulanmıştır. Fakat veri yorumu yapılırken 

verilere feminist metodolojide olduğu gibi deneyimler olarak bakılmıştır. Yani 

veriler kadın araştırma katılımcılarının deneyimleri olarak görülmüştür. Ayrıca veri 

yorumunda iktidar ilişkilerine her zaman dikkat edilmiştir. Bu son iki nokta belgesel 

yorum stratejilerine değil feminist metodolojiye ait özelliklerdir. Bu yüzden 

bunlardan ayrıca belgesel yorum stratejilerine hangi noktalarda feminist 

müdahalelerde bulunulduğunu belirtmek açısından bahsetmek yerinde ve gereklidir. 

Bu feminist müdahaleler belirtildikten sonra belgesel yorumun stratejileri aşağıda 

anlatılacaktır.  
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Öncelikle belgesel yorum yapılabilmesi için araştırmacının yaptığı görüşmeler 

kaydetmesinin şart olduğunu söylemek gerekmektedir. Görüşmeler kaydedildikten 

sonra belgesel yöntemle yorum 4 aşamada yapılır. Belgesel yorumun aşamaları 

şunlardır:  

1. Belirten yorum 

2. Yansıtan yorum 

3. Anlam oluşumunun tipleştirilmesi 

4. Sosyal oluşumun tipleştirilmesi 

 

Birinci aşamada yani belirten yorumda araştırmacı öncelikle yaptığı görüşmeleri 

dinler ve konu seyrini ortaya çıkarır. Arkasından   

(a) Araştırmacının araştırma ilgileri 

(b) Araştırma katılımcısının öne çıkardığı konular 

(c) Değişik görüşmelerde tekrar eden örüntüler  

kriterleri uyarınca görüşmelerin hangi bölümlerinin çözümlemesini yapacağına karar 

verir275. Yani diğer bazı yaklaşımlardan farklı olarak belgesel yöntemde 

görüşmelerin tamamının çözümlenmesine gerek yoktur.276 Bir kere çözümleme 

aşaması bittikten sonra araştırmacının bundan sonra elinde çalışacağı malzeme hazır 

olmuş olur. Ancak belirten yorum bu işlemlerle sınırlı değildir.  

 

Belirten yorum “ne” sorusuna verilen bir cevabı içerir. Yani görüşmelerin içeriği ön 

plandadır. Bu amaçla bu adımdaki bir sonraki işlem görüşmelerin seçilen 

parçalarının satır satır numaralandırılması ve bunların satır satır ayrıntılı 

yorumlanmasıdır277. Ham görüşme malzemesi birkaç satırlık gruplar halinde ele 

alınır. Her satır grubundaki konuların gelişimi takip edilir. Bu şekilde ana ve alt 

konular tanımlanabilir.278 Yorumcu alt konulara içeriği belirten bir başlık verir ve 

                                                                                                                                                                     
274 Arnd-Michael Nohl, (Unpublished) Belgesel Yöntemin Araştırma Pratikleri (BYAP), slide 2, 
(Powerpoint sunum). 
275 Arnd-Michael Nohl, Interview and Documentary Method: An Introduction to the Practice of 
Social Research (working paper for the project “Cultural Capital during Migration”; March 2006), s. 
9, Unpublished. 
276 Hatırlatma: Bu böyle olsa da bu araştırmadaki görüşmelerden 11 tanesi tamamen çözümlenmiş, 
sadece 2 tanesi seçiçi olarak çözümlenmiştir. 1 tanesi ise görüşme sırasında veri üretirilirken 
araştırmacı tarafından hızlı bir şekilde yazılmıştır.  
277 A.e., p. 10. 
278 A.e., p. 10. 
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arkasından da bu satırları tam cümleler olarak kendi kelimeleriyle yorumlar.279 

Burada araştırmacı yorumda tamamen içerik, yani “ne” sorusunu cevaplamaya 

odaklanmış durumdadır.  

 

Belgesel yöntemdeki ikinci aşama yansıtan yorumdur. Belirten yoruma dayanarak 

yapılır; ama arada ham görüşme malzemesine geri dönmek de gerekir. Yansıtan 

yorum da yine satır satır ilerleyerek yapılır. Yansıtan yorum karşılaştırma üzerine 

kuruludur. Bir görüşmenin diğer görüşmeyle karşılaştırılması, bir görüşmeye başka 

bir görüşme ışığında bakılması bize yansıtan yorumu verir280. Karşılaştırma 

aracılığıyla bu kez “nasıl” sorusuna bir yanıt aranmaktadır. Yani görüşmeye 

anlatılanlar, söylenilenler nasıl söylenmiştir mantığıyla bakmak gerekmektedir. 

Burada “nasıl” ile kastedilen söylenilenlerin yönelim çerçeveleridir. Söylenen hangi 

yönelim çerçevesinde söylenmiştir, hangi bakımdan söylenmiştir, yansıtan yorumda 

bu önemlidir. Nasıl sorusuna verilen yanıt hem biçimsel hem de anlamsaldır281. 

Metnin biçimsel özelliklerini ayırt etmek için belgesel yöntemde Fritz Schütze’nin 

çalışmasındaki metin türleri kullanılır. Metin türleri anlatı, betimleme, 

gerekçelendirme ve değerlendirmedir.282 “Anlatım ve betimlemeler, anlatılan zamana 

yakındır ve bu yüzden „bağlaçsal yaşantıya“ tekabül eder. Gerekçelendirmeler ve 

değerlendirmeler, anlatmanın zamanına (araştırmacı ile etkileşime) gönderme yapar 

ve bu yüzden „iletişimsel bilgiye“ tekabül eder.”283 Anlamsal açıdan ise zincirleme 

karşılaştırmalı analiz yapılır. Yönelim çerçevelerinin açığa çıkması birden fazla 

görüşmenin beraber ele alınması ve karşılaştırma yapılması ile ortaya çıkmaktadır. 

Yani karşılaştırma ve yönelim çerçevelerinin ortaya çıkışı beraber giden süreçlerdir. 

Bu şekilde görüşmeler arasındaki konu bazındaki yönelim benzerlikleri ve 

farklılıkları ortaya çıkmaktadır.  

 

Yansıtan yorum yapılırken ayrıca örtük anlamın ortaya çıkarılması önemlidir. Yani 

belgesel yöntemde öznel ve nesnel anlam ayrımlarının ötesinde bir konum 

geliştirilmektedir. Bu konum ile kastettiğimiz hem araştırmacının hem de 

                                                           
279 A.e., s.10. 
280 15 Ekim 2007 günü Arnd-Michael Nohl’un Berlin Frei Universitat’da düzenlediği belgesel yorum 
workshop’unda sorduğum “Neden ikinci aşamaya yansıtan deniyor?” sorusuna verdiği yanıta 
dayanarak bunu söylüyorum.  
281 Arnd-Michael Nohl, a.g.e., p 10. 
282 Arnd-Michael Nohl, a.g.e., BYAP, slide 23, 24, 25, 26, 27. 
283 A.e., Slide 29. 
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araştırmacının erişimine açık; fakat ancak sistematik bir belgesel yorum ile ortaya 

çıkabilecek üstü kapalı bilgilerin ortaya çıkarılması sürecidir (Bohnsack). Nohl’un 

deyişiyle belgesel yorumcular araştırma katılımcılarından daha fazla şey bildiklerini 

varsaymazlar; ama araştırma katılımcılarının ne bildiklerini bilmediklerini 

varsayarlar ya da daha doğru bir deyişle bilgilerinin sistematik ve bilinçli olarak 

farkında değillerdir.284 Yansıtan yorumda karşılaştırmanın amacı tipleştirmedir.285  

 

Üçüncü aşamada yönelim çerçevelerinin temalar bazında soyutlanmasına, ortaya 

çıkarılmasına odaklanılmaktadır. Yalnız burada yönelim çerçevelerini araştırma 

katılımcılarının bakış açısındaki anlamı koruyarak bulmaya çalışıyoruz ve bu işlem 

yine karşılaştırma operasyonuyla yapılır. Yönelim çerçeveleri vakalardan ya da 

örneklerden soyutlanır ve anlam oluşumsal kategoriler ortaya çıkar.  

 

Dördüncü aşamada iki ayrı şeyin yapılmasına çalışılır. İlk olarak yönelim çerçeveleri 

arasındaki bağlantılar bulunur. Burada yönelim çerçeveleriyle kastedilen kişisel 

etkinliklerdir (Yani agency).  Bunun için yönelim çerçeveleri ya da araştırma 

katılımcılarının kişisel etkinlikleri (agency) sistematik olarak birbiriyle karşılaştırılır. 

İkinci olarak ise anlam oluşumsal kategoriler ya da tipler sosyal bağlamına oturtulur;  

yani yönelim çerçevelerinin sosyal bağlantıları (mesela sınıf, aile biçimi, toplumsal 

cinsiyet vs.) bulunur.286 Bu sosyal bağıntılar yorumlarda farklı kriterler olarak 

belirmektedir. Bu kriterler açısından soyutlanmış olan yönelim çerçeveleri yani 

anlam oluşumsal tipler ele alınarak sosyal bağıntılara ulaşmaya çalışılır. Sosyal 

bağıntılara ulaşma, deneyimlerin yapı tarafından ne kadar belirlendiğini bize verir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapı ve belirlenme ilişkisi hakkındadır. Daha 

önce belirtildiği gibi belgesel yöntem Mannheim’ın İdeoloji ve Ütopya isimli 

çalışmasında yayınladığı bilgi sosyolojisi anlayışına dayanır. Mannheim sosyal 

konumun düşünceleri kategorileştirdiğini savunur.287 Bu bilgi sosyolojisi feminist 

açıdan bakıldığında determinist ve indirgemeci bir yaklaşımdır. Mesela Dorothy 

Smith, sosyal konumlanma ile sosyal pratik arasında bir farklılaşmaya vurgu yapar; 

sosyal konum ve düşünceler arasında tam bir tekabüliyet ilişkisi değil; fakat sosyal 

                                                           
284 Arnd-Michael Nohl, a.g.e., p. 14. 
285 Arnd-Michael Nohl, BYAP, slide 36.  
286 Arnd-Michael Nohl, BYAP, slide 42. 
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konum ile konumlandırılmış bilgilerin yer aldığı sosyal pratikler arasında bir bağ 

olduğunu önerir. Böylelikle aynı sosyal konumdan ortaya çıkabilecek farklı 

pratiklere yer açar.288 Bu nedenle belgesel yorum stratejilerinin dördüncüsünde 

belgesel yorumdan ayrılacağız ve bu noktada feminist konumlandırılmış bilgiler 

yaklaşımından yararlanacağız. Konumlandırılmış bilgilere göre yapı davranışları 

belirlemez. Yapı ve davranışlar ancak birbiriyle ilişkili olabilir. Yapı ve deneyimler 

arasındaki ilişkiler konusundaki tavrımızı oluştururken daha önceki bölümde kısaca 

ana hatları özetlenen feminist kesişimsellik literatüründen de yararlanılacaktır. Bu 

doğrultuda veri yorumunda bu araştırmada belgesel yorumun üçüncü aşamasından 

sonra dördüncü aşamada konumlandırılmış bilgiler yaklaşımı ve kesişimsellik 

literatüründeki inşacı yaklaşımdan yararlanacaktır. Yorumun dördüncü aşamasında 

belgesel yorumdan bu şekilde bir ayrılma söz konusudur.  

 

Bu bölümde öncelikle arka planıyla birlikte Haraway’ın konumlandırılmış bilgiler 

yaklaşımı ile feminist kesişimsellik teorisinin katkıları özetlenmiştir. Arkasından 

feminist veri üretimi ve bu araştırmada veri üretimi nasıl yapılmıştır; ayrıntılarıyla bu 

anlatılmıştır. Arkasında da veri yorumunda kullanılan stratejilere yer verilmiştir. Bu 

bölüm bu alt kısımlarıyla tezin metodoloji ve metot bölümünü oluşturmaktadır. 

 

                                                                                                                                                                     
287 Karl Mannheim, Ideology & Utopia, Routledge Sociology Classics, ed. Bryan Turner, 1991, p. 
246 & Marcel Stoetzler & Nira Yuval-Davis, “Standpoint Theory, Situated Knowledge and The 
Situated Imagination”, Feminist Theory 2002; 3; p. 317. 
288 Marcel Stoetzler & Nira Yuval-Davis, a.e. p. 317–318. 
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3. DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELERİN FEMİNİST YORUMU 

Yorum kısmı 5 alt başlıkta düzenlenmiştir. Bu başlıkların belirlenmesi araştırma 

katılımcılarının deneyimlerine göre organize edilmiştir. İlk bölümde araştırmanın 

bulgularına bir bağlam oluşturması amacıyla öncelikle Avrupa ile karşılaştırmalı 

olarak Türkiye’deki kadın profesörlerle ilgili istatiklere ve bu araştırmaya katılan 

kadın akademisyenlerin hayat hikâyelerine yer verilecektir. Arkasından gelen 

bölümlerde ise araştırma katılımcılarının sırasıyla ev iş ve bakım pratikleriyle ilgili 

deneyimlere yer verilecek ve arkasından bu deneyimlerin akademik hayatla ilişkisine 

odaklanılacaktır.  

 

A. Kadın Akademisyenler: İstatistikler ve Hayat Hikâyeleri 

 
Bu bölümde veri yorumuna bir arka plan ya da bağlam oluşturmak amacıyla 

öncelikle kadın akademisyenlerle ilgili Avrupa ve Türkiye’den bazı istatistikler 

karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Bu genel bağlamsal bilgilerin arkasından bu 

araştırma özelindeki araştırma katılımcılarının yani kadın akademisyenlerin hayat 

hikâyelerine odaklanılacaktır. Hayat hikâyeleri beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde 

sunulacak olan yorumlara bir hazırlık ya da giriş niteliği taşımaktadır. 

 

1. Avrupa ve Türkiye’den İstatistikler 

 
Bu bölümde Avrupa ve Türkiye, üniversitelerde istihdam ettikleri kadın profesör 

yüzdeleri bakımından kıyaslanacak ve Türkiye’de kadın profesörlerin göreli olumlu 

sayısal durumunu açıklamak için bugüne kadar ileri sürülen önde gelen argümanlara 

yer verilecektir. Literatürde bugüne kadar Türkiye’deki kadın akademisyenlerin 

sayısal durumu hakkında en ayrıntılı yayınlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi’nin (ÖSYM) hazırladığı Türkiye çapındaki bir öğretim üyesi veritabanına 

dayanan Feride Acar’a aittir. Bu bölümde yapacağımız istatistiksel kıyaslamalar 

Acar’ın araştırmasındaki gibi ayrıntılı olmayacaktır. Genel bir karşılaştırmadan sonra 

bu tezde kendimizi mühendis ve temel bilimler alanında çalışan kadın profesörlerle 

kısıtlayacağız. Fakat Acar’ın araştırmasına da sıklıkla başvurulacaktır. 

 

2003 tarihli bir araştırma raporuna göre bazı Avrupa ülkelerinde kadın profesörlerin 

oranı şöyledir: Avusturya yüzde 4,4, İngiltere yüzde 10, İsveç yüzde 12, İspanya 
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13,7, Fransa yüzde 14 ve Polonya yüzde 18,5289. Başka bir çalışmada yer alan ve 

1996–1998 yılları arasında toplanmış istatistiklere göre ise Almanya’da ve 

Hollanda’da kadın profesörlerin oranı yüzde 5,9’dur. Belçika ve İrlanda’daki oranlar 

yüzde 6 ile 6,8 arasında değişmektedir. Portekiz yüzde 17, Finlandiya yüzde 

18,4’dir.290 Türkiye’deki oranlara baktığımızda ise bizdeki kadın profesör oranının 

Avrupa ülkeleriyle yarışabilir hatta daha net bir şekilde söyleyecek olursak 

Avrupa’daki kadın profesör oranlarından daha yüksek olduğunu görürüz. ÖSYM’nin 

hazırladığı 2004–2005 Öğretim Yılı Yüksek Öğretim İstatistikleri’ne göre Türkiye 

genelinde tüm profesörler içinde kadın profesörlerin oranı yüzde 26.54’dür. Kadın 

profesör oranı İstanbul ölçeğinde ise yüzde 30.83 ile Türkiye genelinden sevindirici 

bir şekilde fazladır. Türkiye genelinde bu araştırmadaki kadın profesörlerin çalıştığı 

alanlar olan mühendislik ve fen bilimleri alanındaki oranlara baktığımızda ise yüzde 

21,22 gibi daha düşük bir oranla karşılaşmaktayız. Yine de bu oranların tüm dünyada 

imrenilecek derecede pozitif bir durum oluşturduğu açıktır. Feride Acar Türkiye 

üniversitelerinde kadınların bu göreli olarak olumlu varlığını şu şekilde 

açıklamaktadır:  

 

“Bilindiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

toplumsal ve siyasal düzenini dayandırdığı reformlar arasında, kadınların toplumdaki sosyal ve siyasal 

durumunu iyileştirici girişimler önemli ve öncelikli bir yer almıştır. Bu dönemde, Cumhuriyetin 

modernleşmeci seçkinleri açısından, kadınların yükseköğrenim ve meslek hakları kazanması 

Cumhuriyet’in hedefi olan Batılılaşmanın bir işareti olarak algılanmış ve kadınların bu alanlarda 

ilerlemesi devlet ideolojisi ve onun tanımladığı seçkin altkültürünce “Türkiye’nin çağdaşlaşması” 

misyonunun bir parçası olarak kuvvetle özendirilip, desteklenmiştir. Hatta daha da ileri giderek, bu 

dönemde, seçkin kültürünü paylaşan çevrelerce kadınların meslek sahibi olması ve toplum içerisinde 

yüksek prestij taşıyan konumlara getirilmelerinin bir toplumsal ve ulusal görev anlayışı ile 

üstlenildiğini dahi söylemek mümkündür.”291  

 

Acar, Türkiye’de kadınların hem üniversitelerde hem de meslek alanlarındaki sayısal 

olarak göreli olumlu varlığının Türkiye’de Batılılaşma ideolojisi çerçevesinde 

kadınlara verilen yer ile ilişkili olduğunu ve Batılılaşmaya verilen önemin kadınlara 

da bu alanlarda yer açmada cisimleşmesiyle açıklamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye 

                                                           
289 Research and Training Network, 2003, p 9. 
290 Londa Shiebinger, “European Women in Science”, Science in Context, 15(4), 2002,  p. 473.  
291 Feride Acar, Feride Acar, “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü 
Durum”, Akademik Yaşamda Kadın, editör: Dr. Hasan Coşkun, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu 
Yayın Dizisi No. 9, 1996, s. 77. 



 106 

üniversitelerinde kadın akademisyenlerin sayılarında zamanla artış gözlenmiştir. 

“Örneğin, 1960’da %19 civarında olan akademideki kadın oranı, 1970’de %23’e, 

1980’de %25,4’e, 1990’da ise %32’ye yükselmiştir (…)”.292 Acar bu istikarlı 

yükselişi Türkiye’de üniversitelerde kadınların yerinin kurumsallaşması olarak 

yorumlamaktadır.293 Acar ayrıca kadınların üniversitede, cumhuriyetin akılcılık ve 

pozitivizm temelli görüşüne paralel olarak özellikle fen bilimleri alanlarında teşvik 

edildiklerini belirtir. Acar, bu saptamasında Eser Köker’in bu alandaki öncü 

çalışmasına gönderme yapmakta ve 1946-47’de Fen Fakültesin’de tüm öğretim 

elemanlarının %44’ü kadın iken bu yıllarda Beşeri bilimlerdeki kadın oranlarının 

%22’sinin kadın olduğunu söylemektedir.294  

 

Ayşe Öncü’nün Acar’ın da makalesinde yer verdiği uzman mesleklerdeki yüksek 

kadın katılımı hakkındaki önemli argümanı ise kadınlara verilen bu yeni yerlerde 

sınıfsal faktörün etkinliği göstermektedir. Öncü, cumhuriyet sonrasının hızlı 

ekonomik ve toplumsal dönüşüm yıllarında ortaya çıkan insan gücü açığı için alt 

sınıflardan gelecek erkekler yerine eğitimli ve seçkin kadınların saygın konumlar için 

tercih edildiklerini tartışmaktadır.295 Bu argüman ayrıca cumhuriyetin ilk yıllarında 

Batılılaşma’nın kadınlara için açtığı bu olumlu atmosferden yararlanabilenler nasıl 

kentli orta ve üst sınıf ailelerden gelen kadınlar olabildiğini anlamamıza da katkıda 

bulunmaktadır. Kadınların akademide sayısal olarak pozitif bir durum sergilemeleri 

ile ilgili olarak Acar, Ruivo’ya gönderme yaparak bir açıklama daha yapmaktadır. 

Acar, bu argümanında gelişmekte olan ülkelerde bilim alanının ülkedeki güce 

erişimden uzak bir yerde bulunması nedeniyle kadınların bu alana girmelerinin tehdit 

edici bulunmadığını ileri sürmektedir. Buradan yola çıkarak Türkiye’de de 

üniversitelerin korunması gereken alanlardan biri olmadığı fikri savunulur. Acar bu 

durumu Türkiye’de güce en yakın olarak düşündüğü Hukuk ve Siyasal Bilimler 

Fakültelerinde kadınların az olmasıyla destekler.296  

 

                                                           
292 Acar, a.e. s. 75. 
293 Acar, a.e., s. 75 
294 Feride Acar, “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum”, Akademik 
Yaşamda Kadın, editör: Dr. Hasan Coşkun, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No. 9, 
1996, s. 78. 
295 Ayşe Öncü, Uzman Mesleklerde Kadınlar, 1979.  
296 Feride Acar, . s. 78. 
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Toparlayacak olursak, Türkiye’de üniversitelerde kadınlar sayısal olarak olumlu bir 

tablo çizseler de üniversitelere giren kadınlar uzun süre seçkin ve üst sınıf kadınlarla 

sınırlı kalmıştır. Kadınların yoğunlaşmaları ise cumhuriyetin ilk 50 yılında daha çok 

fen bilimlerinde olmuş gibi görünmektedir. Diğer taraftan bu kadınların 

üniversitelerdeki varlığı onları siyasi güce yakınlaşmasını sağlamamıştır. Bu durum 

Türkiye’de kadınların üniversitelerdeki olumlu sayısal durumunu 

önemsizleştirmemektedir; fakat kısıtlarını ortaya koymaktadır.  

 

2. Araştırmadaki Kadın Akademisyenlerin Hayat Hikâyeleri 

Bu bölümde araştırma katılımcılarının hayat hikâyelerine yer verilecektir. Aşağıdaki 

araştırma katılımcılarından Eda Aydın hariç hepsi profesördürler. Sadece Eda Aydın 

yardımcı doçenttir. Fakat Türkiye’de değil bir Batı Avrupa ülkesinde yardımcı 

doçenttir. Geri kalan araştırma katılımcılarından Derya Başarı da bir Batı Avrupa 

ülkesinde profesördür. Aşağıda hayat hikâyelerine yer verilen kadın 

akademisyenlerin hepsi uluslar arası yayın dünyasında aktiftirler.  

 

Demet Onur 

Demet Onur 1956, İstanbul doğumlu. Annesi 1926 yılında Kastamonu’da doğmuş. 

Annesi lise mezunu, emekli ve şu anda İstanbul’da yaşıyor. Selanik doğumlu ve lise 

mezunu olan babası ise babası vefat etmiş. Demet Onur 1980 yılında evlenmiş. Eşi 

Demet Onur ile aynı yaşta ve üniversite mezunu. Ticaretle uğraşıyor. Eşinin annesi 

1936 yılında İstanbul’da doğmuş. Ortaokul mezunu. Ev hanımlığı yapıyor ve 

İstanbul’da yaşıyor. Eşinin babası ise 1930 yılında Kastamonu’da doğmuş. Ortaokul 

mezunu olan babası ticaret ile uğramış. Eşinin babası vefat etmiş.  

 

Demet Onur evlenmeden önce evlendikten sonraki hayatını kafasında 

canlandıramamış. Bu açıdan herşeyin çok hızlı geliştiğini düşünüyor. Şu anki eşiyle 

ilişkisi başlayınca aileler de işin içine girmiş. Ciddi bir durum söz konusu olduğu için 

söz ve arkasından nişan olmuş. Aileler bu iş çok uzamasın diye evlenmelerini 

istemiş. Yani Demet Onur’un evlilikten sonraki hayatını düşünmek için fazla zamanı 

olmamış. 

 

Çocuğu doğduktan sonra Demet Onur hem kariyer hem de çocuk bakımı ile 

uğraşmış. Yüksek lisansını yaparken kızı bebekmiş. Doktorasını yaparken kızını okul 
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problemleri başlamış. Çocuğun eğitimi, eğitim gereksinimleriyle, ödevlerin 

kontrolüyle ve sağlığıyla Demet Onur tek başına ilgilenmiş. Tüm bunları da doktora 

yaparken yapmış. Çocuğu büyürken o yardımcı doçent, doçent olmuş. Kızına 

küçükken 10 yaşına kadar hafta içi annesi bakmış. Sabah erken evden çıkmak 

zorunda olduğu için, çocuğu sabah erken kaldırmak ve annesine götürmek zorunda 

kalıyormuş. Bu durum zor gelince bunun yerine, çocuğun annesinde kalması 

çözümünü bulmuş. Bunu bir rahatlık olarak görmüş. Ancak bu hafta içi kızıyla 

görüşmedikleri anlamına gelmemiş. Kızları annesi ve babasıyla birlikte olmak 

istediği için hafta içi Demet Onur ve eşi Demet Onur’un annesine gidiyorlarmış. 

Ama yine de kızından ayrı kalma durumunu kolay olarak değerlendirmiyor. Demet 

Onur bir çocuğu daha olmasını istermiş; ama ikinci çocuğunu yapmaya vakit 

bulamamış. Bunu biraz da ilk çocuğunun yaramaz olmasına bağlıyor.  

 

Demet Onur’un kızı üniversite mezunu ve şu anda çalışıyor. Mülakatı yapıldığı 

zaman kızı 1 ay önce evlenmişti. Demet Onur kızını ev işleri konusunda becerikli 

bulmadığı için kızı evlendikten sonra Demet Onur ona hafta sonları bu konuda 

yardım ediyor. Kızı 2008 yılında ise bir bebek doğurdu. Demet Onur iyi bir çocuk 

yetiştirdiklerine inanıyor. Demet Onur ayrıca şu anda torununun bakımına da 

yardımcı oluyor.  

 

Demet Onur’un eşi ise serbest meslek yapıyor. Eşinin işyeri İzmit’teymiş. 1999 İzmit 

depremiyle beraber eşinin işi bozulmuş ve 2000 yılında başka bir işe başlamış. 2000 

yılından önceki hayatları maddi olarak daha rahatmış. Demet eşinin kazancı düzensiz 

olduğunu ve bunun da aileye yansıdığını söylüyor.  

 

Demet Onur’un kendi annesi de çalışan bir anne imiş. Evin işlerinden anneanne 

sorumluymuş. Annesi rahat bir çalışma hayatı geçirmiş. Demet Onur annesi kadar 

rahat bir çalışma hayatı geçirdiğini düşünmüyor. İki kişinin de çalıştığı ailelerde evde 

ek bir insanın olmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Bu tür evlerde kadınların daha 

rahat olduğunu düşünüyor. Kadın işten eve geldiğinde evde yemek ve bir düzen 

bulabileceklerini düşünüyor.  

 

Demet Onur’un annesiyle yoğun bir ilişkisi var. Annesi yaşlı ve yalnız yaşıyor. 

Babası 5 sene önce ölmüş. Demet Onur annesini ziyaret ediyor. Annesi de kızı ve 
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ailesiyle zaman geçirmek istiyor. Bu Demet Onur’la biraz zor gelse de annesi 

üzülmesin diye hayır diyemiyor. Demet kendisi için hiçbir şey yapamadığını 

söylüyor. Özellikle bir ara kendini hep kızına ve annesine göre ayarlamış. Kendisi 

için TV bile seyredemediği zamanlar olduğunu söylüyor. Buna karşılık her yaz eşi ve 

çocuğuyla beraber 1 ay tatil yapmış. Tatil sırasında hiçbir çalışma ve proje 

düşünmüyormuş. Demet için önemli olan kendisinin ve etrafındaki insanların 

sağlığının iyi olması. Çünkü sağlık sorunları ortaya çıktığında günlük programı daha 

da zorlaşıyor. Demet hayatını genel olarak rutin buluyor. Bir daha her şeyi baştan 

yaşayacak olsa önce akademik kariyerde hızlıca ilerleyip ancak ondan sonra aile 

hayatına geçmeyi tercih edeceğini söylüyor ve genç akademisyenlere bu sırada 

ilerleyen bir hayat öneriyor.  

 

Lale Akar  

 
Lale Akar, 1949, Kayseri doğumlu. Annesi İstanbul doğumlu ve ortaokul mezunu. 

Emekli memur olan annesi şu anda Lale Akar ve ailesiyle yaşıyor. Lale Akar’ın vefat 

etmiş olan babası üniversite mezunuymuş. Lale Akar’ın eşi de 1949 doğumlu ve Lale 

Akar gibi öğretim üyesi. Lale Akar’ın eşinin vefat etmiş olan annesi ilkokul mezunu 

ve ev hanımıymış. Lale Akar’ın eşinin öğretmen emeklisi olan babası da vefat etmiş. 

Lale Akar ve eşinin bir kızı var. Kızları görüşmenin yapıldığı sırada üniversite 

eğitimini sürdürmekteydi. 

 
 
 

Suna Beyaz 

 
Suna Beyaz 1951, İstanbul doğumlu. Suna Beyaz lisede ve üniversitede çalışkan bir 

kızmış. 21–22 yaşında evlenmiş. Kastamonu doğumlu olan anne ve babası öğretmen 

okulu mezunuymuş. Suna Beyaz’ın babası çeviriler yapan, kitapları, şiirleri olan 

enerjik bir insanmış. Suna Beyaz’ın eşi 66 yaşında ve Gaziantep’te doğmuş. 

Üniversite mezunu ve bir devlet kurumunda çalışmış. Şu anda emekli. Eşinin annesi 

92 yaşında ve Gaziantep doğumlu. Öğretmen okulu mezunu ve öğretmenlik yapmış. 

Şu anda İstanbul’da yaşıyor ve hala eğitimle ilgili bir işte çalışmaya devam ediyor. 

Eşinin babası ise vefat etmiş. O da Gaziantep’te doğmuş, öğretmen okulunu bitirmiş 
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ve öğretmenlik yapmış. Suna Beyaz, iki çocuğu ve eşiyle beraber yaşıyor. 

Doktorasını yaparken oğlu varmış. Suna Beyaz’ın annesi ve babası ise vefat etmiş. 

 

Suna Beyaz 33 yıl önce asistan olmuş. Doktorasını 1980’de bitirmiş. Doktora 

hocasının sağlık sorunları varmış ve doktorası daha bitmeden hocası ölmüş. Suna 

Beyaz sorunlu doktora dönemi geçirdiğini söylüyor. Ayrıca sadece kendisi değil 

çevresindeki birçok kişi de benzer bir doktora dönemi geçirmiş. YÖK’le birlikte 

1980’li yıllarda makale yazmanın dünyaya açılmanın koşulu olduğunu anlamışlar. 

Ancak makale yazmayı doktora bittikten sonra öğrenmek zorunda kalmış. Yani 

oldukça sıkıntı çekmiş. Bugün zamanında kendi çektiği sıkıntıları öğrencilerinin 

çekmemesini istiyor ve bunun için çalışıyor.  

 

Buna ek olarak doktora sonrasında 1980 yılından sonra fırsat çıktığı halde evliliği 

yüzünden yurtdışına gidememiş olması onun çalışmaya ilişkin tutumunda çok etkili 

olmuş. Suna Beyaz alanında çalışan kişilerin mutlaka yurtdışına gitmesi gerektiğini, 

çünkü öğrenmenin çok daha kısa bir zamanda gerçekleştiğini düşünüyor. Bu yüzden 

bölüm tarafından ailesiyle beraber gitme durumu sağlandığı halde eşi istemediği için 

yurtdışına gidememesinin eksikliğini duyuyor. Yurtdışına gitmenin eskiden kendi 

asistanlığı döneminde daha da önemli olduğunu söylüyor. Şimdi bilgiye ulaşmanın o 

zamana göre daha kolay olduğunu, 1970’lerde fotokopi teknolojisinin bile 

olmadığını söylüyor. 

 

Suna Beyaz’ın şu anda 2 tane genç çocuğu var. Biri kız, diğeri erkek. Kızı 25,  oğlu 

ise 31 yaşında. İkisi de üniversite mezunu ve çalışıyorlar. Çocukları Suna Beyaz’ın 

evine yakın bir yerde oturuyorlar. Oğlu her gün olmasa da iki günde bir 10 

dakikalığına da olsa ailesine uğruyor. Suna Beyaz’ın kızı evde yemek ve ev işi gibi 

sorumlulukları üstleniyor. Suna Beyaz bu durumun ilerde evlendiğinde kızının 

yarayacağını düşündüğünü ima edip, bundan mutluluk duyuyor.  

 

Suna Beyaz, genç akademisyenlere hafta sonu ailelerine vakit ayırmalarını, 

hayatlarını kendisi gibi sadece kampüs olarak görmemelerini tavsiye ediyor. 

Böylelikle hafta içi daha verimli olabileceklerini düşünüyor.  
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Özgür Gökçe 

Özgür Gökçe 1951 yılında İstanbul’da doğmuş. Özgür Gökçe 30’lu yaşlarının ilk 

yarısında evlenmiş. Görüşmenin yapıldığı zaman çocuğu 11 yaşındaydı. Annesi 72 

yaşında ve Antakya doğumlu. Okuma yazma biliyor. Kendisi emekli terzi. Özgür 

Gökçe’nin annesi ameliyat olduktan sonra bakıma ihtiyacı olmuş. Bunun arkasından 

deprem de olunca tek başına oturmak istememiş ve evini kapatmışlar. Şimdi Özgür 

Gökçe ve ailesi ile birlikte yaşıyor. Özgür Gökçe’nin babası ise vefat etmiş. O da 

Antakya doğumluymuş. Lise mezunu ve araba bakım işiyle uğraşıyormuş. Eşi 1950 

yılı ve Sinop doğumlu. Üniversite mezunu. Emekli. Ayrıca ticaret uğraşıyor. Bir 

firması var. Özgür Gökçe kökten zengin olmadıklarını ve eşinin firmasının çok 

sallantı geçirdiğini söylüyor. Eşinin annesi 75 yaşında ve Sinop doğumlu. Hala 

Sinop’ta yaşıyor. Eşinin babası 80 yaşında. O da Sinop’ta doğmuş. İlkokul mezunu. 

Sinop’ta terzilik yapıyor. Özgür Gökçe, aile içindeki konumunu daha çok aracı 

olarak görüyor. Çocuğuyla eşi çatıştıklarında ya da ailenin diğer üyeleri arasında bir 

çatışma ya da anlaşmazlık olduğunda Özgür Gökçe aracı oluyor ve bir hakem gibi 

anlaşmazlıkları çözümlüyor. Bu konumunu zor olarak değerlendiriyor. Sorunları ise 

maddi sorunlar. Akademisyen olarak maddi problemleri olan bir ailesi olduğunu 

söylüyor. Özgür Gökçe son zamanlarda kendine bir ev almaya çalışıyor.  

 

Nar Elvan 

Nar Elvan 1961 Kayseri doğumlu. Annesi 67 yaşında ve Kayseri’de doğmuş. Kendisi 

lise mezunu ve ev hanımı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor. Babası 74 yaşında. O da 

Kayseri’de doğmuş. Mühendis ve serbest çalışıyor. O da eşiyle İstanbul’da yaşıyor. 

Nar Elvan mülakatın yapıldığı tarihten 9–10 yıl önce evlendi. Evlendiğinde doçentti. 

Eşi 49 yaşında. İstanbul’da doğmuş. O da Nar Elvan gibi profesör. Nar Elvan’ın 

ilkokula giden küçük bir kızı var. Eşinin annesi 77 yaşında ve yurtdışında doğmuş. 

Lise mezunu ve kütüphanecilik yapmış. İstanbul’da yaşıyor. Eşinin babası 80 

yaşında ve profesör. O da eşiyle İstanbul’da yaşıyor.  

 

Çocuğunu doçentken ve profesörlük hazırlıkları ilerlemişken dünyaya getirmiş. Ama 

işler kızı dünyaya geldikten sonra da devam ettiği için bunun önemli bir kolaylık 

getirdiğini düşünmüyor. Çocuk doğduktan sonra tüm işleri üstlenmek ve kontrol 

etmek istemesi sonucu bel fıtığı olmuş ve 2 ayı aşkın süre yatmak zorunda kalmış. 
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Bu hastalık onun için bir dönüm noktası olmuş ve o zamandan beri insanın kendine 

de zaman ayırması gerektiği fikrine göre yaşamaya başlamış. Bel fıtığı hastalığı için 

4 yıldan beri hafta içi her gün düzenli olarak yüzüyor.  

 

Nar Elvan için önemli çocuğu. Uluslar arası akademik başarılarının ve tatminin kendi 

dalında çok zor olmadığını ve bunun her zaman yapılabileceğini, bir süre sonra da 

eskiyeceğini oysa çocuğunun farklı olduğunu düşünüyor. Bunun da her zaman böyle 

olacağını düşünüyor.  

 

Nazan Yapıcı297 

Nazan Yapıcı 1958 doğumlu. Yurtdışında doğmuş. Tek çocuk olarak büyümüş. 25 

senedir çalışıyor. 1991 yılında doktor olmuş. Nazan Yapıcı’ün eşi de kendisi gibi 50 

yaşında. Urfa doğumlu ve yüksek lisans eğitimi var. Şu anda imalat işiyle uğraşıyor. 

Nazan ve eşinin bir oğulları var. Oğulları görüşme yapıldığı sırada eğitim için 

yurtdışındaydı. Nazan Yapıcı İstanbul’da doğmuş olan ve yüksek lisans eğitimi olan 

annesini kısa süre önce kaybetmiş. Eşi gibi yüksek lisans eğitimi olan babası hala 

İstanbul’da yaşıyor. Eşinin annesi 1928 yılında Malatya’da doğmuş. Lise mezunu ve 

ev hanımı. İstanbul’da yaşıyor. Eşinin İstanbul’da doğmuş olan babası ise vefat 

etmiş. Babası üniversite mezunu imiş. 

 

Geçmişte çocuğu büyüme çağındayken ona daha fazla zaman ayırıyorlarmış. Nazan 

Yapıcı, son 2–3 senedir rahat olduğunu söylüyor. Yani çocuk küçükken temposu 

daha yoğunmuş. Fakat yoğun olmayı ve aynı anda birden fazla konuyla uğraşmayı da 

seviyor. Evlenince hayatın düzene girdiğini; ama çocuk olduktan sonra anneye daha 

fazla yük düştüğünü söylüyor. Annenin çalışması durumunda işlerin zorlaştığını 

söylüyor. Çocuğun, okulu, giyimi kuşamıyla, sağlığı ve özel sorunlarının hep 

annenin yaptığı işler olduğunu söylüyor. Çocuğun eğitimi için verileri hep kendisi 

toplamış; ama kararları eşiyle beraber vermişler.  

 

Oğlu 4 aylıktan 4 yaşına gelene kadar yardımcısı varmış. Kendisi de bu dönemde 

doktora yapmış. Bu yardımcının desteği olmasa, doktorayı bitiremeyeceğini 

düşünüyor. Çocuğun okula başlaması Nazan Yapıcı’nın çalışma hızını kesmiş. Ama 
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bu hiçbir şekilde işten ayrılma anlamına gelmemiş. Sadece rölantiye girdiğini 

söylüyor. Babaların çocuklarla anneler kadar ilgilenmediğini söylüyor. Bunu 

içgüdüyle açıklıyor.  

 

Akademisyen olmasındaki en önemli etkenlerden biri eşi. Nazan Yapıcı özel 

sektörden üniversiteye geçmiş. Doktorasını bitirene kadar özel sektörde çalışmış. 8 

sene çalışıp, doktorayı bitirdikten sonra 1993 yılında üniversiteye gelmiş. Doktora 

yapmak onun için bir idealmiş; ama üniversitede kalmayı bir ideal olarak görmemiş. 

Eşi akademisyenliğin bir hanıma çok yakıştığını söylemiş ve onu desteklemiş.  

 

Özgü Denk298 

Özgü Denk 1984 yılında lisans diplomasını aldı. Yurdışında bir süre çalıştı. Kendisi 

evli ve çocuksuz. Eşi de kendisi gibi akademisyen. Özgü Denk’in ailesi de kendisi 

gibi çalışan bir aileydi. Özgü Denk sabah kahvaltı etmeden evde çıkıp üniversiteye 

gidiyor. Saat 9’da ofislerinde oluyor. Verdiği ders sayısı az. Zamanının çoğunu 

öğrencilerle laboratuarlarda geçiriyor. Akşam önceden belirlenmemiş bir saatte 

eşiyle sinema ya da lokantaya gidiyorlar. Saat geç ise eve gidiyorlar. Zaten hem 

eşinin hem de kendisinin ayrı arabaları var. Daha çok iş odaklı bir yaşamı olduğunu 

düşünüyor. Ayrıca eşinin bir deniz aracı var. Yani bu da evden uzaklaşmada bir 

etken rolü oynuyor. Bu iş odaklı yaşamı nereye kadar sürdürebilecekleri onlar için 

bir tartışma konusu oluşturuyor.  

 

Evde eşiyle internette vakit geçiriyorlar, film seyrediyorlar. Ev işi yapmıyorlar 

Sadece yemek yapıyorlar. Evde çok seyrek, sadece 2 gün yemek yiyorlar. Yemekleri 

Özgü Denk yapıyor. Eşi bulaşıkları makineye diziyor. Evde sadece akşamları ve 

hafta sonları varlar. Hafta sonları evde kahvaltı ediyorlar. Bir temizlikçileri var. 

Zamanlarının çoğunu ofislerinde geçiriyorlar. Ev daha çok geceleri gittikleri, çamaşır 

yıkadıkları bir yer. Evde yapılan işlerin çoğunu artık makinelerin yaptığını 

düşünüyor. Eve bağlanmıyor. Ofiste gerekli olan her şeyin var olduğunu ve buna ek 

olarak dışarıda kültürel faaliyetlerde bulunduklarını, eve vakit kalmadığını söylüyor. 

Bu çerçevede onlar için ev, hobilerini de yapabilecekleri bir çeşit merkezi bir otel.  

                                                                                                                                                                     
297 Bu araştırma katılımcısına görüşmenin çözümlenmesiyle ilgili onay alındıktan sonra ulaşılamadığı 
için takma ismi araştırmacı tarafından konulmuştur.  
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Özgü Denk’in kendi ailesi çalışan, belli yemek saatleri olan bir aileydi. Anne 

babasının yaşamıyla kendi yaşamı arasındaki farkı nesil farkı ve tercih farkı olarak 

görüyor. Dışarıdan bakıldığında yaşamlarının düzensiz olarak yorumlanabileceğini, 

ancak kendisi yaşamında farkı olumlu bir fark olarak görüyor. Kendi yaşamını özgür 

bir yaşam olarak tanımlıyor. Özgürden kastı ise herkesin istediğini yapabildiği, 

herkesin ortak yaşamın dışında özel hayatının da olduğu bir yaşam. Buna paralel 

olarak en özgür işlerden birinde çalıştığını düşünüyor. Bu özgür ortamda iş odaklılık 

arzu edilen bir kişisel tercih oluyor. Özgü Denk istenirse para kazanılabilecek bir 

bölümde olduğunu düşünüyor. Bayanların akademik olarak bir yere gelmek 

istiyorlarsa ya ev hayatını ya dair hayatını tercih etmesi gerektiğini düşünüyor. 

Çocuğun akademik hayatta engelleyici olduğuna inanıyor. Ancak iyi bir ilişkinin 

önemine inanıyor. Görüşmenin yapıldığı yıldan önceki yaz Özgü Denk ve eşi bahçeli 

bir ev almışlar. Bu evi yaşlanınca kullanmayı; zamanla hoşlanacakları şeylerin 

değişeceğini düşünüyorlar. 

 

Abdal Kul 

Abdal Kul 1952 Bursa doğumlu. Abdal Kul’un eşi 1944 doğumlu. Abdal Kul’un eşi 

de kendisi gibi akademisyen. Bir kızları var. Çocuğu doğduktan sonra 2,5 sene 

annesi gelip çocuk bakımını üzerine almış. Kızları üniversiteyi bitirmiş ve çalışmaya 

başlamış. Abdal Kul’un annesi ilkokul mezunu. Emekli terzi. Şu anda İstanbul’da 

yaşıyor. Babası Bursa’da doğmuş ve lise mezunu. Öğretmen imiş. Eşinin annesi de 

Bursa doğumlu. İlkokul mezunu ve ev hanımıymış. Vefat etmiş. Eşinin babası da 

Bursa doğumlu. Önlisans mezunu. Subay imiş. O da vefat etmiş.  

 

Abdal Kul senede bir tane resim yapıyor. Dikiş dikiyor; ama ikinci evi ortaya 

çıktığından beri dikişe vakit ayıramıyor. Abdal Kul mesleğini isteyerek seçmiş ve 

mesleği kendisini çok tatmin ediyor. Ama profesörlüğü tepe noktası olarak 

görmüyor. Öyle gördüğü için bu mesleği seçmiş olabileceğini düşünüyor. Ama 

toplumda son 30 yılda akademisyenliğin değerinin çok düştüğü zamanları gördüğü 

için bunun önemi olmadığını söylüyor. Hafta içi 35 saat çalışıyor. Hayatı önce okul 

                                                                                                                                                                     
298 Bu araştırma katılımcısıyla görüşme metninin onayını aldıktan sonra tekrar temasa geçemediğim 
için takma isim ve soyadı araştırmacı tarafından konulmuştur.  
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temelli sonra iş temelli imiş. İş ve aile dışında başka bir sosyal çevresi olmadığını 

söylüyor.  

 

Derya Başarı299 

Derya Başarı 1958 doğumlu. Şu anda yaşadığı Batı Avrupa ülkesine ilk olarak 

İstanbul’da öğrenciyken 1980’de kazandığı bir bursla öğrenci olarak gelmiş. 

Belediyede stajyer olarak çalışmış. Birlikte çalıştığı yöneticisi onu çok başarılı 

bulduğu için mastır programına alınması için bu ülkedeki bir üniversiteye tavsiye 

etmiş. Kendisine yapılan bu mastır sürprizini Türkiye’ye dönmeden bir gün önce 

söylemişler. O da bu Batı Avrupa ülkesinde bu mastırı yapmaya karar vermiş. O 

zamanlarda üniversitede hemen hemen hiç Türk talebe yokmuş. O tekmiş. Ayrıca 

mastır programı diye ayrı bir program yokmuş. Bunun yerine 5 yıllık bir eğitim 

varmış. Dersleri karşılaştırıp hangi dersleri alacağının listesini vermişler. Birçok 

dersten de muaf tutmuşlar. O zaman bu Avrupa ülkesinde İngilizce eğitim 

verilmediği için çok zor olmuş. Aynı anda üniversitenin özel kurslarında bu ülkenin 

dilinin kurslarına başlamış ve 3 ayda bu dili öğrenmiş. Bu arada asistanlık teklifi 

almış. Hem mastır’ını yapmış hem de yarı zamanlı olarak asistan olarak çalışmış. 

Asistanken sürekli Avrupa Topluluğu projelerinde çalıştığı için ve sürekli vize 

almaktan kurtulmak için bu Avrupa ülkesinin vatandaşlığını almış. Vatandaşlık 

başvurusunu da üniversite yapmış. İftihar seviyesiyle mastır diplomasını almış. Sonra 

üniversite kendisine doktora bursu vermeye karar vermiş. Burada doktorasını da 

yapıp iftiharla ile diplomasını almış. Bu arada Avrupa proje kapsamında başka bir 

Avrupa ülkesine gitmiş ve orada yazılım geliştirmiş. Bu konu üniversitesinde yeni 

olduğu için fakültesinde yeni bir kürsü açmışlar. O kürsüye başvurmuş; fakat 

atanması 4 yıl sürmüş. Buna neden olarak genç yaşını (o zaman 33 yaşındaymış), ilk 

Türk kadını olmasını görüyor. O zaman bu Batı Avrupa ülkesindeki Türk kadını 

imajı şalvarlı başı örtülü köylü kadınmış. “Bu Türk kızı mı bize profesör olacak” gibi 

aşağılayıcı tepkilere karşın sonunda komisyon onu tek aday olarak göstermiş ve 4 

yılın sonunda 35 yaşında profesör olmuş. Yani Derya Başarı 1993 yılından beri 

profesör. Profesörlüğün arkasından kürsüyü kurmaya başlamış. Kürsü tamamen yeni 

bir kürsüymüş;  hiçbir çalışanı ve bütçesi yokmuş. Avrupa Topluluğu projeleriyle, 

endüstri ile yaptığı projelerle kürsüyü kurmuş. Bu kürsü görüşmenin yapıldığı 

                                                           
299 Bu araştırma katılımcısının isteği üzerine takma isim ve soyad araştırmacı tarafından seçilmiştir.  
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zamanda fakültenin 30 bilimsel çalışanı olan en büyük kürsüsüydü. Derya Başarı tüm 

bunlar için çok mücadele verdiğini; hiç kolay olmadığını söylüyor. Derya Başarı 

kariyer yaptıktan sonra; yani profesör olduktan sonra bir Türk ile evlenmiş. Eşi uzun 

zamandır bu ülkede bulunan bir Türk’müş. Evliyken eşinin onu anlayamadığını ve 

tüm yükün kendi üzerinde olduğunu söylüyor. O yüzden evlendikten 5 yıl sonra 

eşinden ayrılmış. Şu anda 12 yaşında bir oğlu var. 4 yaşındayken oğluna Türkçe 

okuma yazmayı öğretmiş. Evde hep Türkçe konuşmuşlar. Oğlu Türkçe’yi hem 

okuyor hem yazıyor, hem konuşuyor. Oğlu dışarıda da bu Avrupa ülkesinin dilini 

öğrenmiş. Derya Başarı şu anda kendini “yalnız anne” olarak tanımlıyor. Derya 

Başarı çocuğunu bağımsız yetiştirdiğini düşünüyor. 

 

Eda Aydın 

Eda Aydın 35 yaşında. Ankara’da doğmuş; ama Mersin, Tarsus’ta büyümüş. Liseyi 

bitirdikten sonra Ankara’ya gitmiş ve orada okumuş. Sonra yurtdışına gitmek 

istemiş. Burs bulup mastır yapmak için Amerika’ya gitmiş. Orada şimdiki eşiyle 

tanışmış. Eşi Belçikalı. Türkiye’ye dönmek istiyormuş; ama onun yerine evlenmiş.  3 

yıl bir Batı Avrupa ülkesinde çalıştıktan sonra oradaki profesörü şimdiki yöneticisi 

ile tanıştırmış ve 1 yıl şu anda yaşadığı Batı Avrupa ülkesinde çalışma teklifi almış. 

Kendisi gibi akademik iş yapan eşi de onunla beraber bu ülkeye gitmiş. Eda Aydın 1 

yıl kaldıktan sonra daha fazla iş teklif etmişler. Bu şekilde bu ülkede doktoraya 

başlamış. O zamandan beri de orada. Bu ülkede eşiyle beraber bir evi var. Çocuğu 

yok. Hayatından memnun. Eda Aydın yılda 3 kere Türkiye’ye ailesini ziyarete 

gidiyor. 

 

İlke Çobanlı 

İlke Çobanlı 1963 yılında İstanbul’da doğmuş. İstanbul’da doğmuş büyümüş bir anne 

babanın çocuğudur. Babası 80 yaşını bitirdi. Annesi 77 yaşında. Anne ve babası ikisi 

de yükseköğretim görmüş. Annesi öğretim görevlisi, babası ise öğretim üyesi. İlke 

Çobanlı anne ve babasını mükemmeliyetçi insanlar olarak tanımlıyor. Ayrıca geniş 

ailesinde öğretim üyesi başka bireyler de var. İçinde çok kitap olan bir evde 

büyüdüğünü söylüyor. Uzun süre kilolu bir çocukmuş; hatta genç kızlığında da 

topluymuş.  
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Çocukluğunu hiç hatırlamıyor; ama annesi ve babası ona akşamları kitap 

okuduklarını söylemişler. Çocukluğunda çok disiplinli bir çocuk olmadığını; fakat 

kitap okuduğunu hatırladığını söylüyor. İlke Çobanlı’nın anne ve babası kızlarını 

liselere giriş sınavlarında disiplinli bir şekilde hazırlanmışlar. İlke Çobanlı aşırı 

disiplinli çalışmayı bu sınavlara hazırlık döneminde kaptığını düşünüyor. Bu 

sınavlara hazırlanma döneminin sonunda girdiği bütün yabancı dille eğitim yapan 

okulların sınavlarını kazanır ve babasının etkisiyle bunlardan birini seçer. Lisede çok 

çalışkan bir öğrenciymiş ve ortalama rekorları kırarmış. 10 üzerinden 9.72, 9.84 not 

ortalaması tutturduğu zamanları hatırlıyor. Sözel dersleri sonradan sevmiş. Beden 

eğitimi tek zorlandığı dersmiş. Genelde bütün dersleri severek çalıştığını; o çalışmayı 

da anne ve babasını mutlu etmek için bir görev olarak yapmış olabileceğini; böylece 

çalışkan öğrenci olduğunu söylüyor. Lise1’de sınıf değiştirdikten sonra sosyal 

ilişkilerini de geliştirdiğini söyleyen İlke Çobanlı o dönemden arkadaşlıklarını hala 

devam ettiriyor. İlke Çobanlı bu dönemin sosyal öz benliği ya da özgüveninin yerine 

gelmesinde çok büyük rol oynadığını düşünüyor. Liseden sonra İstanbul’da bir 

üniversiteye giren İlke Çobanlı yabancı bir liseden devlet üniversitesine geçince 

kendini “attan düşüp eşeğe binmek” olarak tanımladığı bir durumda bulmuş. 

Üniversitede Türkiye’nin diğer yerlerinden gelen öğrencilerle tanışmış. Arkadaşlıklar 

geliştirip farklılıkları görmüş.  

 

İlke Çobanlı üniversitede okuyacağı alanı seçerken ailesindeki öğretim üyelerinden 

yardım almış. Üniversiteye giriş döneminde İlke Çobanlı yoğun bir çalışma programı 

takip etmiş. Üniversite döneminde haftalık bir feminist dergiye yazı yazmış. İlke 

Çobanlı yabancı bir liseden üniversiteye geçiş sürecini Türk toplumunu tanımak ve 

gerçek Türk hayatının içine girmek olarak tanımlıyor. Üniversitede ilk yıl hem 

dersler açısından sıkıldığı bir dönem olmuş hem de arkadaş bulmakta zorlanmış. 

Önce kendisi gibi yabancı liselerden gelen öğrencilerle bir grupta olmuş sonraki yıl 

öğrencilerin hangi liseden geldiğine önem vermeden arkadaşlıklar kurmuş. Bu 

dönemde hoş arkadaşlıklar kurmuş. 3–4 kişilik hoş bir arkadaş çevresi oluşmuş. Bu 

arkadaşlarıyla ve başka fakültelerden öğrencilerle Mayıs ayı civarında dersleri birkaç 

günlüğüne asar ve otobüse dolar ve Bodrum’a ya da Antalya’ya giderlermiş. Annesi 

ve babası bu konularda onu çocukluğundan beri son derece serbest bırakmışlar. İlke 

Çobanlı üniversitede de etkin ve günden güne çalışan bir öğrenciymiş. Üniversiteyi 

de o zamana göre iyi bir ortalamayla bitirmiş. Fullbright bursuna başvurmayı 
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düşünmüş. O dönemde beraber çalıştığı hocanın kırıcı bir karakteri olması bu konuda 

kararsızlığa yol açmış. 2000 kişinin başvurduğu bu bursa başvurmuş ve sonunda 

zorlu bir seçim sürecinden sonra bursu almış. Bu önemli bir başarıymış. Bu şekilde 

İstanbul’da başladığı master programını yarıda bırakarak Amerika’ya gitmiş. 

Amerika’da ilk olarak gitmek istediği üniversiteye girememiş. Sonradan yeniden 

başvurarak istediği bölüme girmiş. 6 yıl bu üniversitede tanıştığı hocasıyla çalışmış. 

Hem master’ını hem de doktorasını orada yapmış. Toplam 7.5 yıl Amerika’da 

kalmış. Doktora bitince Türkiye’ye gelmiş ve kendine üniversitelerde pozisyon 

aramaya başlamış. İlke Çobanlı Amerika’da kalmayıp Türkiye’ye dönme tercihini 

Amerika’da sosyal ilişkilerinin azlığıyla açıklıyor. Zorlu bir yerleşme sürecinin 

ardından İstanbul’da bir üniversitede çalışmaya başlıyor. Zaman içinde bu 

üniversitede yükseliyor. Doçentliğini ve profesörlüğünü yurtdışında kendi 

bağlantılarıyla kurduğu ilişkiler ve orada yaptığı araştırmalar sonucunda çıkardığı 

yayınlarla almış. İlke Çobanlı, evlenmemiş ve yalnız yaşıyor. Çocuğu yok.  

 
Latife Paksoy 

Latife Paksoy 1945 yılında dünyaya gelmiş. Babası Selanik göçmeni ve 1920’lerdeki 

mübadele sırasında Türkiye’ye gelmiş. Babasının annesi mübadele sırasındaki uzun 

yolculukta hamile iken uzun yola dayanamayıp vefat etmiş. Babası 7 yaşındayken 

babasıyla Ankara’ya gelmiş. Babası vefat edince bakım mekteplerinde ve 

yetimhanede okumuş. Devlet en kısa yoldan okutmuş. Latife Paksoy’un annesi ve 

babası bekâr öğretmenler olarak enstitüde tanışıp evlenmişler. Latife Paksoy anne 

tarafından ise dedesinin PTT müdürü olduğunu hatırlıyor. Latife Paksoy’un 2 kardeşi 

var ve ikisi de üniversite mezunu. En büyükleri kendisi. Kardeşleri şu anda evli ve 

Latife Paksoy’un yeğenleri var. Latife Paksoy bekâr, hiç evlenmemiş ve çocuğu yok. 

1920 doğumlu olan annesiyle beraber oturuyor.  

 

Latife Paksoy’un anne ve babası enstitüde çalışırken 1950’li yıllarda köy 

enstitülerinin kapatılmasıyla anne ve babası Anadolu’nun başka bir şehrine 

gidiyorlar. Latife Paksoy llkokul 4’ten lisenin sonuna kadar eğitimini bir başka 

Anadolu şehrinde sürdürmüş. Bu dönemde yaşadıkları evde kiracılarmış. Latife 

Paksoy başarılı bir öğrenciymiş. Annesi de okuduğu lisede öğretmenmiş. Annesinin 

öğretmen olması kendi üzerinde örnek öğrenci olma baskısı yaratmış. Her zaman da 

örnek öğrenci olarak gösterilirmiş. Babası o dönemde öğretmenliği bırakıp, serbest 
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çalışmaya başlamış. Babası öğretmenlikten sonra müteahhitlik yapmaya başlamış ve 

bu alanda çok başarılı olamayınca sıkıntı çekmişler. Bir süre sonra babası 

memuriyete geri dönmüş. Latife Paksoy’un üniversiteye gitme durumu ortaya 

çıkınca öğretmen ailesinin imkânları da kısıtlı olduğu için ailesinin yanında okuması 

daha kolay olur düşüncesiyle annesi İstanbul’a atanmasını istemiş. Babası da işlerini 

İstanbul’a getirmiş. Latife Paksoy liseyi İstanbul’da bitirmiş. Latife Paksoy çocukluk 

ve gençliğinde, anne ve babasının evinde ev işlerinin paylaşılmadığını hatırlıyor. 

Annesi teknolojinin bulunmadığı çok ağır koşullarda hem çalışmış, hem ev işi 

yapmış hem de çocuklarına bakmış. Latife Paksoy annesine temizlik ve yemek hariç 

ev işlerinde yardımcı olurmuş.  

 

Latife Paksoy İstanbul’da bir üniversiteye girmiş. Mezun olduktan sonra çok kısa bir 

süre, 6 ay kadar endüstride çalışmış. Sonra akademik kariyer yapmayı daha çok 

istediği için üniversitesine geri dönmüş. O zamandan beri fakültesinde çalışıyor. 

Doktorasını bir Avrupa ülkesinde yapmış. Doktoradan sonra çıkan YÖK kanunu ile 

doçent unvanını almış. Doçent olduğu halde bir süre yardımcı doçent kadrosunda 

kalmış. Sonra da profesör olmuş. Latife Paksoy üniversitede çok sayıda idari 

görevler üstlenmiş.  

 

Ayla Mete 

Ayla Mete 1948 doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini, Ankara, 

Londra ve İstanbul’da tamamlamış. Yüksek lisansını yurtdışında yaparken evlenmiş. 

Yine yüksek lisansı sırasında hamile kalmış. Annesi 1926 doğumlu, ilkokul mezunu 

ve ev hanımı. Şimdi İstanbul’da yaşıyor. Vefat etmiş olan babası ortaokul mezunu ve 

memurmuş. Biri 1952, diğeri 1942 doğumlu iki kardeşi var ve biri yüksek okul diğer 

ise öğretmen okulu mezunu. Eşi 1945 Bursa doğumlu. Üniversite mezunu ve 

yönetici. İki çocuğu var; biri 1975 diğeri 1978 doğumlu. İkisi de master eğitimlerini 

tamamlamışlar.  

 

Esin Esen 

1960 yılında doğmuş. Annesi ev hanımıymış ve 3 yıl önce vefat etmiş. Babasının 

lokantası varmış. 3 kardeşi var. İkisi ev hanımı diğeri Bağ-Kur’da çalışıyor. 

Kardeşler arasına en yüksek eğitime sahip olan kendisi. Paralı yatılı okumuş. 
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Özellikle mühendis ya da doktor olmak istemiş. Okuduğu bölümü bir arkadaşının 

ağabeyinin tavsiyesiyle seçmiş. Okulu zaman kaybı olmadan bitirmiş. Master 

eğitimine başlamış. Daha sonra yurtdışı eğitimi için burs kazanmış. Bu sırada 

nişanlanmış. Eşinin de kabul aldığı yurtdışındaki üniversitede eğitime gitmiş. 7 yıl 

yurtdışında kalmış. Çocuğunu Amerika’da doğurmuş. Çocuk Amerika’da doğduktan 

sonra Türkiye’ye göndermiş. Çocuğuna teyzeleri Türkiye’de bakmış. 1,5 yıl 

çocuğunu hiç görmemiş. O dönemde çocuğuna büyük özlem duymuş ve zorluk 

çekmiş. Doktorası bittikten sonra Türkiye’ye geri dönüp üniversitede çalışmaya 

başlamış. Eşi de kendisi gibi öğretim üyesi.  
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B. Ev İşi Sorumluluklarını Farklı Konumlardaki Kadınların Paylaşması 

 

Bu araştırmada ev işi terimi ile gündelik hayatın yeniden üretimi için evde yapılan 

tüm işler kastedilmiştir. Ev işi deneyimi ifadesi ile ise kadın profesörler açısından 

evdeki işlerin yapılmasıyla ilgili deneyimler kastedilmiştir. Kadın profesörlerin ev işi 

deneyimlerini öğrenmek için görüşme sırasında yeri geldiğinde şu soruları veya 

bunlardan bazılarını sordum: 

 

• Dün evde neler yaptınız? 

• Tipik bir gününüzde evde neler yaparsınız? 

• Geçtiğimiz hafta sonu evde neler yaptığınız? 

• Tipik bir hafta sonunda evde neler yaparsınız? 

• Varsa eşinizin ve evdeki diğer kişilerin hafta içi ve hafta sonu evde yaptıkları 

nelerdir? 

 

Görüldüğü gibi burada vurgu kadın profesör ve ev işi için istihdam ettikleri kişiler 

arası ilişkilerde değil; fakat hangi ev işinin kim tarafından nasıl yapıldığı üzerindedir. 

Yani kadın profesörlerin açısından ev işi deneyimi ve varsa paylaşım ilişkilerine 

odaklanılmaktadır. 

  

Araştırmadaki görüşmelerde ev işi hakkında görüşülürken, araştırma katılımcıları en 

çok temizlik, yemek pişirme, yemek masası hazırlama, yemek sonrası mutfak 

toparlama ve alışveriş konularını ön plana çıkarmış; bu konular üzerinden ev işi 

deneyimlerini anlatmışlardır. Araştırma katılımcılarından Nazan Yapıcı ve Özgü 

Denk hariç tam zamanlı ya da periyodik yardımcı çalıştıranların hepsi mecbur 

kaldıkları ve ev işlerini yetiştiremedikleri için ev işi hizmeti aldıklarını söylemiş ya 

da ima etmişlerdir. Özgü Denk eşiyle temizlik yapmayı sevmedikleri için, Nazan 

Yapıcı’de ev işini özellikle yemek pişirmeyi vakit kaybı olarak gördüğü için bu 

konularda hizmet satın almaktadırlar.  

 

Bu araştırmanın bulgularına göre profesör kadınların hayatında ev işi deneyimlerinde 

öne çıkan 3 yönelim çerçevesi bulunmaktadır. Bu çerçeveler ev işini başkasına 

devretme ya da kendi yapma (gelir durumuyla ilgili), aile biçimi (çekirdek aile, geniş 
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aile yaşantısı veya dönemsel, geçici olsa da daha ara aile formları) ve toplumsal 

cinsiyet sınırlarıdır. Bu araştırmadaki kadın profesörlerde ev işi deneyimlerinin 

başlıca bu yönelim çerçeveleri ile deneyimlendiği görülmektedir. Bu bölümde 

araştırma katılımcılarının günümüzdeki ev işi deneyimlerine yer verilecek, veriler 

izin verdiği ölçüde de ev işiyle ilgili geçmiş deneyimleri de ele alınacaktır.  

 

1. Ev İşini Devretme Ya da Kendi Yapma 

Bu araştırmaya katılan katılımcılarda ev işi deneyimi gelir düzeyiyle ilgili özellikler 

taşıyabilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcılarda ev işi deneyimine, katılımcıların 

gelir durumuna bağlı olarak ev işini devretme (yani yardımcılılık300) ve ev işini kendi 

yapma (yani yardımcısızlık) açısından yaklaşılmaktadır. Yani ev işi deneyimindeki 

gelire bağlı bu özellikler iki aşamada ele alınabilir. Birincisi yardımcılı ev işi 

deneyimi, ikincisi yardımcısız ev işi deneyimidir. Yardımcılı ev işi deneyimi, full-

time ev işlerini yapmak üzere bir alt sınıftan kadının istihdam edildiği veya her 

ihtiyaç duyulduğunda çağrılabilecek yine alt sınıftan bir kadın “yardımcının” 

bulunduğu durumları kapsamaktadır. Yardımcılı ev işi deneyimi grubuyla ilgili bir 

istisnadan burada bahsedilebilir: Annesinin yaşlı bakımı için tam zamanlı bir bakıcı 

tutmuş olan Latife Paksoy’un deneyimleri de bu gruba dâhil edilecektir. Latife 

Paksoy’un deneyimlerinin bu gruba alınmasının nedeni, Latife Paksoy’un bakıcıya 

başka işler için de ek ücret ödemesi ve annesi için yapılan yemek pişirme vb. diğer 

hizmetlerden kendisinin de yararlanabilmesidir. Yardımcısız ev işi deneyimi ise eve 

periyodik olarak temizlikçinin geldiği ya da gelmediği ve ev işinin evde yaşayan 

kişilerce (daha çok evdeki kadınlarca) yapıldığı durumları kapsamaktadır.  

 

a. Yardımcılılar  

 

“Onun olmaması durumunda ben düşünemiyorum evin nasıl olacağını.”  

         Nar Elvan 

 

Görüştüğüm 14 araştırma katılımcısından dördü ev işlerinde “yardımcılı” ev işi 

deneyimini yaşamaktadırlar. Bunlardan en yoğun “yardımcı” deneyimine sahip olan 

                                                           
300 Bu araştırmadaki kadınlar “yardımcı” ifadesini genellikle ev işlerini yapması için tam zamanlı 
olarak tuttukları bir kadın için kullanmaktadırlar. Burada yardımcı ifadesinin cinsiyeti gizlediği 
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araştırma katılımcısı Nar Elvan’dır. Nar Elvan evinde tam zamanlı yardımcı bir 

kadın çalıştırmakta ve bu yardımcı kadın haftanın her günü sabahtan akşama kadar 

çalışmaya ek olarak Cumartesi günü de, Nar Elvan ile beraber yapması gereken bazı 

ev işlerini yapmak için yarım gün gelmektedir. Nar Elvan yardımcısının görev 

tanımını şöyle açıklıyor: 

 

İşte, evi bir miktar temizliyor. İşte bazen yemek, basit yemek hazırlıkları yapabiliyor bazen yemek de 

yapıyor; ama onu pek tercih etmiyoruz. Ütü yapıyor, bulaşıkları yerine yerleştiriyor gibi bir takım 

şeyler yapıyor. (Nar Elvan, s.301 67–69) 

 

Gündelik ev işleri ve yemek içeriklerini hazırlama Nar Elvan’ın evinde yardımcıya 

devredilmiş durumda. Nar Elvan’ın evde yardımcı istihdam etme ile ilgili görüşleri 

şöyle: 

 
Onun olmaması durumunda ben düşünemiyorum evin nasıl olacağını.302 Çünkü çok yani sabah 

çok erken ben evi terk ediyorum. Ve yani bir şey yapacak vakit zaten çok fazlaca olmuyor. (Nar 

Elvan, s. 61–63) 

 

Nar Elvan’ın yukarıdaki ifadesinden yardımcısının Nar Elvan’ın ailesinin ev 

hayatının oldukça önemli bir parçası olduğu anlaşılıyor. Nar Elvan ayrıca yardımcı 

tutma durumunun zorunluluğuna evde fazla zaman geçiremediğini belirterek işaret 

ediyor. Fakat bu konudan bahsediş tarzı, Nar Elvan’ın ev işi koordinasyonunu 

kendisinin tek başına yürüttüğü izlenimini veriyor. Yani Nar Elvan ev işi yapmadığı 

en iyi durumda bile bu sefer ev işi koordinatörlüğü yapıyor görünmektedir. 

  

Yardımcının yaptıklarından geriye kalan işlerle ilgili bölüşüm ise şöyle: Nar Elvan 

akşam gelince malzemeleri önceden yardımcı tarafından hazırlanan yemeği kendi 

ifadesiyle karıştırıyor. Karıştırma gibi hafif bir ifade kullanması yemek pişirmenin, 

yemeğin içeriğinin yardımcısı tarafından hazırlandıktan sonra Nar Elvan açısından 

                                                                                                                                                                     
düşünülebilir. Yardımcı kelimesi yerine bazen “hanım”  ifadesi de kullanılabilmektedir. “Temizlikçi” 
ifadesi genellikle sadece periyodik olarak temizliğe gelen kadınlardan bahsederken kullanılmaktadır.  
301 Tezde verilen görüşme parçalarının sonunda parantez içinde görüşmecilerin adının yanında 
bulunan “s.” ifadesi satır numarası anlamına gelmektedir. Daha önce metodoloji bölümünde 
belirtildiği gibi seçilen görüşme parçaları çözümlendikten sonra bunlara satır numaraları 
verilmektedir. Daha sonra görüşme metinlerindeki yerlerini bulmak kolaylık olsun diye tezde verilen 
görüşme parçalarının yanına satır numaralarını da koydum. 
302 Tezde verilen görüşme parçalarında bazı cümleler ya da cümle grupları koyu yazılarak ön plana 
çıkarılmıştır. Bununla amaçlanan bazı flaş cümleleri öne çıkararak hacimli görüşme malzemesini 
okumayı kolaylaştırmaktır. Yoksa koyu yazılmayan diğer cümleler önemsiz değildir.  
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çok kolaylaştığını göstermektedir. Nar Elvan, evle ilgili faturaların ödenmesi gibi 

işleri eşinin üstlendiğini söylüyor. Bunun üzerine araştırmacı, dışarı işleri olarak 

tanımlanan fatura ödenmesi işlerinin neden Nar Elvan’ın eşine ve araştırma 

katılımcısının deyişiyle “yemek karıştırma”nın veya görüşmenin daha sonra başka 

bir kısımda geçtiği gibi çocuk bakımının neden daha çok anneye düştüğünü merak 

ediyor:  

 

Fulya303: Peki hocam, neden sizce dışarı ödemeler işleri babanın üzerine kalıyor da hani demin 

bahsettiğiniz işler bir şekilde size kalıyor? Bir şekilde böyle oluyor? Nasıl oluyor? 

Nar Elvan: Öyle, çünkü yani şeyle ilgili hani... Eee, Şimdi çok hani... ,ııı, Bu, bu yüzünden, bu bu 

benim yapacağım bir iş değil diyen bir insan olmamakla birlikte doğal olarak olmayan bir şeyler var. 

Yani mesela ben eşimden yemek pişirmesini isteyemem. Çünkü bir iki kere öyle bir denememiz oldu. 

O. Ben vazgeçtim bu işten. Yani sonuç hiç iyi değil. Ve iyi değil. Ekonomik değil. Hiç bir şey değil. 

Dolayısıyla o, o o şeye o sınırın içine girmese çok iyi olur. Ama mesela ne bileyim ben, ııımm, 

mutfağa tabakları getirmede filan, öyle şeylerde hani ben getirmem, o benim işim değil filan gibi öyle 

kesin sınırlarımız yok; ama bir de o şöyle bir tarafı daha var. Onun o daha yani evde de kalabiliyor. 

Evde de çalışma imkânına sahip. Ama ben okulda çalışmak durumundayım.  

Fulya: Neden? 

Nar Elvan: Öyle, çünkü onun yaptığı iş kişisel. Bizim araştırmalarımız ortak yapılan araştırmalar. 

Yani ben tek başıma evde oturarak bir yere varamam. E oturma, oturabilsem bile hani, ne diyim kimse 

beni aramasa ki, arayan kimse (anlaşılmıyor) işimi yürütemem. O da kendi kendine tek başına çalışan 

bir dalda. Dolayısıyla o daha çok evde bulunabiliyor. Ve zamanını daha farklı ayarlayabiliyor. Onun 

için de yani ben sabah işte çok erken saatte evden çıktıktan sonra, anca öyle bir ayarlama yapıyor 

lazım ki işte X304’de banka şubesi olan yere ulaşacağım, o bankayla ilgili işi halledeceğim, ta buraya 

döneceğim ya da eve gideceğim gibi. O daha zor. Hâlbuki o onu daha kolay ayarlayabiliyor. O biraz 

ondan kaynaklanıyor. Yoksa başka bir sebepten değil. Değil yani. (Nar Elvan, s. 208–232) 

 

Nar Elvan’a göre eşi bazı işleri “doğal olarak” yapamıyor. Mesela Nar Elvan’ın 

deyişiyle eşi, mutfak işlerini yapmaya karşı bir kişi olmamakla birlikte onda doğal 

olarak olmayan bir şeyler var. Yani eşi kendisi erkek egemen bir toplumsal cinsiyet 

ideolojisini rasyonelleştiren ve savunan biri olmamasına karşın bu tür becerileri 

gelişmemiş durumda. Nar Elvan bu nedenle eşinin yemek yapma denemelerini “iyi 

ve ekonomik” bulmuyor. Bu yüzden de eşinin o sınırı aşmamasını istiyor. Yani 

cinsiyetçi nedenlerle olmasa da; pragmatik nedenlerle de olsa yemek pişirme 

konusunda Nar Elvan eşi için bir cinsiyet sınırı çizmektedir. Bu Nar Elvan’ın eşinin 

                                                           
303 Fulya Tepe, araştırmacı.  
304 İstanbul’da bir semt. 
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bu becerileri kazanması için ona bir fırsat vermek yerine, mutfak işlerini 

yardımcısıyla birlikte üstlenmeyi tercih ettiğini düşündürebilir.  Ama buna karşılık 

sofra hazırlama konusunda eşler arası kesin sınırlar, net bir işbölümü söz konusu 

değil. Yani Nar Elvan’ın deneyimlerinde sofra hazırlama toplumsal cinsiyet 

sınırlarının bulanıklaştığı bir alandır denebilir. Alışveriş de benzer şekilde toplumsal 

cinsiyet sınırlarının net olmadığı başka bir alan olarak belirmektedir:  

 

Nar Elvan: Immmm, ne bileyim, alışveriş dönem dönem kim üstünden atabiliyorsa ona düşüyor. Yani 

çünkü uzun süreyle alışveriş eden. Bir kere alışveriş yapıyoruz işte. 1.5 -2 hafta o alışveriş ile idare 

etmeye çalışıyoruz. Onun için bayağı bir yani o zor bir iş oluyor. Iıı. Başka bilmiyorum yani öyle. 

(Nar Elvan; s. 203–206) 

 
 

Alışveriş toplumsal cinsiyet sınırlarının bulanıklaştığı bir dışarı işi olsa da, Nar 

Elvan, eşinin diğer dışarı işlerini üstlenmesini eşinin daha çok evde kalabilmesi ve 

evde çalışabilmesi ve kendisinin üniversitede çalışmak durumunda olmasıyla;  

dolayısıyla eşinin çalışmasının mekânsal ve zamansal esnekliğiyle açıklamaktadır. 

Burada da yine pragmatik nedenlerle dışarı işleri erkeğe gitmektedir.  

 
Nar Elvan’ın yardımcı kadın deneyimi ise aile hayatının çekirdek aile formunda 

gelişmesine paralel olarak gelişmiştir. Nar Elvan aşağıdaki görüşme parçasında bu 

deneyimini görüşmeciyle paylaşmıştır: 

 
Fulya: Imm, ne kadar zamandan beri var hocam yardımcınız? 

Nar Elvan: Valla çocuk olduğu, ben aslında çok şey yani, ıııı, evlendikten sonra öyle bir şey hoşuma 

gitmedi. Yani evde birinin olması sürekli pek hoş, benim için çok sıkıntılı gibi geldi o dönemde. Ve 

öyle bir şey yoktu yani ben hiç istemedim. Iııı, ama bir zaman sonra tabii ev işi ev de ilgi istiyor. Ama 

onu yapacak çok fazlaca zamanınız yoksa, bir şekilde başka şeylerden çalmanız gerekiyor. Çocuk 

olana kadar öyle bir problem olmadı. Yani daha bilmiyorum oluyordu, işler yoluna giriyordu. Çok 

böyle işte, belki 3 hafta da bir kere biri gelip yerleri silme, sildiği zaman problem olmuyordu. Ama 

ondan sonra, çocuk olduktan sonra biraz sıkıntılı bir dönem oldu. Çünkü yani birine ihtiyaç oluyor o 

zaman. Ben onu o zaman anladım. Daha önceden de öngöremedim onu. Çünkü çok kolay bir şey değil 

evin içinde birisiyle yaşamak. Hele çocuktan sonra siz de evde oluyorsunuz bir süre. İşte öyle yani. 

Ben çok fazla hoşlanmam aslında öyle bir şeyden; ama işte, uyuyamıyorsun. Ne yaptığın belli değil. 

Bir takım, benim işte ne diyim sağlıkla ilgili sorunlarım filan da oldu. Sonuçta yani birisi o dönem de 

gelip gitmeye başladı. Değişen birileri gelip giderek sonuçta yani. Öyle bir düzen kurmak daha şey 

rahat geldi işin açıkçası. Öyle. 

Fulya: Hı hım.  
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Nar Elvan: Öyle... 

Fulya: Siz mi hocam, bu yardımcı gelmesini istediniz ve yoksa ortak bir karar mıydı? 

Nar Elvan: Yoo, eşimle birlikte karar verdik. Yani o öyle. Çünkü aynı zamanda aynı noktalara geldik 

diyelim. Başlangıç ikimiz de evin içinde birilerinin dolanmasının hoş olmayacağını düşündük. Ondan 

sonra da öyle birisi olmadan olmayacağını düşündük. Yani ortak karar verdik. Öyle ben istedim eşim 

istemedi değil. 

Fulya: Çocuk doğduktan hemen sonra mı yoksa bir süre sonra mı? 

Nar Elvan: Yok, hemen sonra gibi oldu. Bir 15–20 gün sonra filan öyle bir şeye geçtik. Arada bir 

dönem işte ben biraz bir takım rahatsızlıklarım oldu. Ondan dolayı ev acaba hani yatılı birini mi alsak 

filan gibi düşündük. Çok kısa bir dönem geçirdik onu denediğimiz. O, ona tahammül edemeyeceğimiz 

ortaya çıktı. Öyle yani. (Nar Elvan, s. 77–111) 

 

Yukarıdaki görüşme parçasından anlaşıldığı gibi Nar Elvan’ın zamanla 

gereksinimlere göre gelişmiş olan zengin bir yardımcı deneyimi var. Eşiyle birlikte 

verdiği kararlarla eve periyodik gelen temizlikçiler ve arkasından tam zamanlı 

yardımcı almışlar. Bunun yanı sıra çocukları olduğunda bir ara eve yatılı bir yardımcı 

almayı da düşünmüşler. Ancak çocuk olduktan sonra periyodik olarak bir 

temizlikçinin eve gelmesi yetmemiş, bunun yanı sıra evde yatılı bir yardımcı olması 

fikri onları rahatsız etmiş. Sonunda tam zamanlı bir yardımcıda eşiyle beraber karar 

kılmışlar. Tam zamanlı yardımcı ev işlerinin yanı sıra çocuğun okul çağından önce 

önemli bir süre çocuk bakımı da vermiş. Bu durum ev işleri ve çocuk bakımının aynı 

yardımcıda toplanabildiğinin bir örneği olarak görülebilir.  

 

Parayla Eşite Yakın. Temizlikçiden kalan işler için: “Herkesi her şeyi yapıyor”. 

         Özgü Denk 

 

Düşük yoğunluklu bir ev işi deneyimi yaşayan başka bir araştırma katılımcısı Özgü 

Denk’tir. Özgü Denk evde yardımcı veya temizlikçi sevmediğini söylemektedir. 

Periyodik olarak gelen temizlikçisiyle evde hiç karşılaşmıyor. Önceki bölümde 

belirtildiği gibi Özgü Denk’in eşi de kendisi gibi profesör. Özgü Denk’in durumunda 

ev işi deneyimini yardımcılı gruba yakın kılan aslında çiftin çocuklarının olmaması; 

çoğunlukla hafta içi akşam yemeklerini de beraber dışarıda yemeleri; evi bir otel 

olarak görecek kadar dışarı dönük yaşamaları; yani eşiyle evde geçirdikleri zamanın 

çok kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Özgü Denk ve eşi böylelikle gündelik 

hayatlarını sürdürmede gerekli olan yemek pişirme, bununla ilgili hazırlıklar, 
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temizlikler ve alışveriş gibi birçok konuyu çoğu zaman kendileri yapmak yerine 

dışarıdan hizmet olarak satın almaktadırlar. Özgü Denk temizlikçi evdeki günlük 

temizlik işlerini yaptıktan sonra geriye kalan işleri eşitlikçi bir şekilde paylaştıklarını 

düşünüyor:  

 

Özgü Denk: Iıııı, yani ben yemekleri yapıyorum. O mutlaka bulaşıkları yıkıyor. Çünkü bulaşık 

makinesini dizmekte çok başarılı. (Gülmeler) Bazen onu da yapıyor. Çamaşırları zaten makine 

yıkıyor. Ve herkes onu şey yapıyor. Temizliği kimse yapmıyor. Dolayısıyla eşitlikçi denilebilir. Her 

ne kadar iyi çalışmadığını düşünsem de fena değil yani. (Gülmeler) Alışverişe ikimiz de çıkıyoruz. 

Her şeyi herkes yapıyor. (Özgü Denk, s. 224–228) 

 

Özgü Denk’de de Nar Elvan’da olduğu gibi ev işleri için alt sınıftan bir kadın 

istihdam edilmiştir. Fakat Nar Elvan’ın deneyimindeki gibi temizlikçi tam gün 

istihdam edilmemektedir. Özgü Denk temizlikçinin yaptıklarının dışında kalan 

işlerdeki iş bölüşümlerini eşitlikçi olarak görmektedir. Çift alışveriş ve kısmi veya 

hobi olarak yemek dışında evle ilgili işlere vakit harcamamaktadır.  Ancak bu işler 

toplumsal cinsiyet temelli olarak bölüşülmüyor gibi görünmektedir. Özgü Denk bu 

durumu “herkes her şeyi yapıyor” ifadesiyle vurgulamaktadır.  

 

“(...) Diğer hanımlara nazaran hani hepsini yapmıyorum işlerin.”   

 “Böyle bir lüksüm var”. 

         Nazan Yapıcı 

 

Ev işinde yardımcılı grupta yer alan başka bir araştırma katılımcısı Nazan Yapıcı’dır. 

Nazan Yapıcı’yı yardımcılı ev işi deneyimi grubuna dâhil eden, yaşlı olan babasının 

bakımı için 2 kadın305 istihdam etmesi ve bu iki kadının sırayla Nazan Yapıcı’nın 

evine temizliğe gelmesi, her gün babasıyla beraber Nazan Yapıcı’nın ailesi için de 

yemek pişirmesidir. Tüm acil durumlarda Nazan Yapıcı’nın hazırda yaşlı bakımı için 

çalışmakta olan bu yardımcılardan ev işiyle ilgili her türlü yardımı isteyebilmesidir. 

Nazan Yapıcı bu iki yardımcıyı hem annesi hem de babası bakıma muhtaç hale 

gelince onlar için istihdam etmişti. Ancak Nazan Yapıcı’nın annesi bir süre önce 

vefat etmiş. Nazan Yapıcı babasının bakımı için hala iki yardımcı tutmasının 

sebebinin gerektiğinde kendisinin de ev içi hizmet yardımı almak istemesinden 

kaynaklandığını söylemektedir. Nazan Yapıcı bu iki kadın yardımcının hizmeti 
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dışında evde çok fazla ev işi yapmadığını söyleyip bunu oğlunun ve eşinin fazla evde 

zaman geçirmemesine bağlıyor. Ayrıca Nazan Yapıcı evle fazla ilgilenmek ve eve 

fazla zaman ayırmak istemiyor. Toplaması zor olduğu için eve fazla yayılmamaya 

çalışıyor. Ev işini zaman kaybı olarak görüp, Türkiye’yi yurtdışıyla karşılaştırarak 

Türkiye’de daha fazla temizlik yapıldığını düşünüyor. Nazan Yapıcı her sabah, 

akşam dağılan evi topluyor ve hafta sonu ev işi için vakit ayırıyor. Yani iki kadın 

yardımcıdan ev işinde destek alabilmesine rağmen Nazan Yapıcı’nın hala ev işi 

rutinleri bulunmaktadır:   

 

Fulya: Peki, hafta sonunda hocam? 

Nazan Yapıcı: Ha hafta sonunda. Hafta sonunda çıkacaksam Cumartesi çıkmayı tercih ederim. Pazar 

günü genelde evde kalırım. Yaz veya kış bunda da pek bir değişiklik olmaz. Cumartesi günleri 

genelde hani sabahtan öğleye kadar sokakta bir alışverişti, bir şeydi neydi ne yapılacaksa sokakta, 

özellikle alışverişle ilgili, bütün onları Cumartesi öğleye kadar bitirmeye çalışırım. Öğleden sonra bir 

yere gideceksem ona zaman ayırırım. Ya öğleden sonra ya da gecesi için. Arada (anlaşılmıyor) Ama 

genelde Pazar günlerini evde geçirmeye çalışıyorum. Daha bir yani Pazar günleri genelde hani çok 

büyük bir şey olmazsa Pazar günleri evde kalıyorum. Çıkarsam da Pazar akşamüzeri çıkma şeklinde. 

Fulya: Iııımmm, peki Pazar günleri evde neler yapıyorsunuz? 

Nazan Yapıcı: İşte çamaşır ütü falan varsa. Dediğim gibi yani çamaşır ve ütü işlerini zaten hafta arası 

yapıp bitirmediysem hafta sonu Pazar günleri, özellikle Pazar sabahları 2 saat olabilir. Ee, kahvaltı 

edip, ondan sonra o haftaki duruma göre, yani bir yere çıkmam gerekirse çıkıyorum; ama onun dışında 

da muhakkak okuldan bir iş taşıyorum.  (Nazan Yapıcı, s. 58–74) 

 

Nazan Yapıcı hafta sonu Cumartesi öğleye kadar alışveriş için dışarı çıkmayı ve 

öğleden sonra gideceği yerlere gitmeyi tercih ediyor. Pazar günü çamaşır, ütü gibi ev 

işlerini yapıyor. Bu bize evde işbölümü hakkında biraz daha fikir veriyor. Nazan 

Yapıcı’nın evde bazı görevleri olması ve bunlardan bahsediş tarzı bunların doğal 

olarak tartışmasız ona ait olduğunu düşündürmektedir. Kadın olmasının doğal bir 

gereği gibi bu görevler ondadır ve yerine getirmektedir. Ama yurtiçi ve yurtdışı 

seyahatlerden dolayı çok sıkışıksa çamaşır ve ütüyü de temizliğe gelen yardımcıların 

yaptığını söylüyor. Nazan Yapıcı her sıkıştığında yardımcılardan yardım istiyor. 

Babasına bakan bu iki kadın yardımcı-bakıcı Nazan Yapıcı için genel mutfak 

alışverişi de yapıyorlar:  

 

                                                                                                                                                                     
305 Nazan Yapıcı bu kadınlara bazen “hanım” bazen de “yardımcı” demektedir.  
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Nazan Yapıcı: (…) Çok sıkışık bir dönemimse ve özellikle seyahate çıktığım dönemlerdeyse ki bu 

çok oluyor, yurtiçi veya yurtdışı. O zaman evdeki bütün çamaşırlar alınıp yıkanıp ütülenip yerlerine 

koyulma şeklinde. Ama normal İstanbul’daysam eğer ııı bu işlerin hiçbirini yapmam ıııı sadece 

çamaşır, zaten onları otomatik makine da yıkıyor. Onların yıkayıp ütülenmesine kendim yaparım. 

Çünkü zaten çok kalabalık değilim evde. Ama sıkıştığım anda da yardım isterim. Eğer onları da 

yapamayacak durumdaysam hani bir misafirim gelecekse şeyse. Ama bunu ilk başta böyle değildi. 

Benim size dediğim o yani. Çünkü çok büyük sıkıntılardan sonra biz bugünlere geldik. Böyle 2 kişi 

tutmamızın bir nedeni o. (Anlaşılmıyor) bende yatıda değiller. Ama o şekilde beni kurtarı... 

Alışverişimin büyük... Yan, meyve sebze alışverişimiz de buna dâhil. Yani kendim çok özel 

alışverişlerime çıkıyorum. Ya yiyecek içecek alışverişi için, ya okuldan eve dönerken Tansaş son 

derece yakın bana. Ordan kendi, bir tane yoğurt aldım, süt aldım, sütüm eksikti. O detayı bilmezler. 

Ama domatesim bittiyse alınır, salatalığım bittiyse alınır. Yani bana da söylenmeden yapılır da. Böyle 

bir lüksüm var. (Nazan Yapıcı, s. 87–99) 

 

Nazan Yapıcı’nın söyledikleri kendisinin bizzat temizlik ve ev işlerine bakmadığı 

zamanda da bunları organize ettiği izlenimi veriyor. Yani Nazan Yapıcı’nın 

durumunda ayrıca, Nar Elvan’ın deneyimlerinde rastladığımız ev kadınlığından ev işi 

koordinatörlüğüne geçiş söz konusu olabilmektedir. Özgü Denk’in bu konuda 

söyledikleri de benzer bir durumu çağrıştırmaktadır. Nazan Yapıcı ayrıca bu orta-üst 

gelir grubu sayılabilecek ev işi deneyimindeki yardımcı tutma deneyimini son 5–6 

yıldır yaşadığını, yaşamının başlarında böyle olmadığını, önceden çok sıkıntı 

yaşadığını söylüyor. Yani ev işi deneyimi olarak özetlediği durum, sorunlarının son 

yıllarda çözümlenmiş halini göstermektedir. Bu çözümün nasıl geliştiğini Nazan 

Yapıcı şöyle açıklıyor: 

 

Nazan Yapıcı: (…) Son 5 senedir 6 senedir böyle. Son 6 senedir böyle. Ya o bir yerde olaylar öyle 

gelişti. Annem babam bakıma muhtaç hale gelince onlara destek olsun diye iii insanları devreye 

soktuk. Fakat bana da katkıları oldu. Yani özellikle de yakın evlerimiz. Bana katkısı olsun diye öyle 

bir şeyim var yani, diğer hanımlara nazaran hani hepsini yapmıyorum işlerin.  (Nazan Yapıcı, s. 

104–108)  

 

Son 5–6 yıldır bu iki kadın yardımcıdan hizmet aldıklarını, bunun önce anne ve 

babası için yaşlı bakımı olarak başladığını sonra da kendine katkısı olduğunu 

söylüyor. Nazan Yapıcı, kendisini diğer (kendi sınıfındaki ya da mesleğindeki) 

kadınlarla karşılaştırarak onların yaptığı bazı işleri yapmadığını söylüyor. Burada 

Nazan Yapıcı ev işini “kadın işi” olarak sorgulamıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de 

ev işinin cinsiyetçi karakterini sorgulamıyor. Nazan Yapıcı bu konudaki sorununu ev 
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işini para karşılığı başka kadınlara devretme yoluyla çözümleme stratejisi takip 

etmektedir. Bu, kadının ev işini para karşılığı bir başkasına devretmesinin kabul 

edilebilir bir durum oluşturduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Nazan Yapıcı’nın 

durumu ev işleri ve yaşlı bakımının nasıl aynı yardımcılarda toplanabildiğinin, ev işi 

ve yaşlı bakımı hizmetlerinin nasıl bir arada düşünülebilip, ele alınabildiğinin bir 

örneğini oluşturmaktadır. Yani Nazan Yapıcı’nın deneyimlerinde ev işi hizmetleri ve 

bakım hizmetleri arasında akışkanlık görülmektedir.  

 

Benzer bir durum Nar Elvan’ın deneyimlerinde de dikkat çekmişti. Nar Elvan’ın 

deneyiminde ise ev işleri hizmeti ve çocuk bakımı geçici de olsa aynı yardımcıda 

toplanabilmişti. Yani ev işi hizmeti ve çocuk bakımı arasında yine bir akışkanlık 

kurulmaktaydı. Bu durum istihdam edilen kadın yardımcılar açısından nitelik 

farklılığı içeren görevlerin net bir şekilde bir araya gelmesini göstermektedir. Bunun 

bazı durumlarda bakıcı olarak istihdam edilen yardımcılar tarafından arzulanmayan 

bir durum olduğu düşünülebilir. Ancak Nar Elvan ve Nazan Yapıcı yapılan 

görüşmelerde bu konudan ya da bu ayarlamadan kaynaklanan sorunlardan 

bahsetmemişlerdir. Bu araştırmada kadın profesörlerin istihdam ettikleri 

yardımcılarla da görüşülmemiştir. Yani kadın profesörler ile ev işi ve bakım hizmeti 

satın aldıkları kadın yardımcı veya bakıcılar arasındaki güç ilişkileri bu araştırmanın 

bulguları dışında kalmıştır. Evdeki erkekle daha fazla ev işi paylaşımı bakımından 

tam eşit olamayan veya yardımcılar sayesinde eşite yakın bir konuma gelebilen kadın 

profesörlerin, bu kadın yardımcı veya bakıcılarla olan ilişkilerindeki konumları 

hakkında verimiz yoktur. Diğer taraftan hem ev işlerine baktığı için mesela temizlik 

yapan bir çocuk bakıcısının, bakım sürecinde çocuğun algılamasında nasıl bir yeri 

olacağı, bunun çocuk bakımı üzerindeki etkileri ise başka bir önemli, dikkat isteyen 

konudur. Yani ev işi hizmeti ve bakım hizmetinin, kadın yardımcı-bakıcı açısından 

ifade edebileceği sorunların yanı sıra bakılan açısından özellikle de bakılan bir çocuk 

ise ifade edebileceği sorunların es geçilmemesi gerekmektedir. 

  

Yardımcılı ev işi deneyimi grubunda ele alabileceğimiz son araştırma katılımcısı ise 

Latife Paksoy’dur. Hatırlanacağı gibi Latife Paksoy bekârdı; çocuğu yoktu ve zaman 

annesiyle beraber yaşıyordu. Daha sonra yaşlı bakımı bölümünde daha fazla detayı 

verileceği gibi Latife Paksoy annesi son yıllarda yaşlılık nedeniyle bakıcıya ihtiyaç 

duymaya başlayınca değişik bakıcılar denemeye başlamışlardı. Son bakıcıları yatılı 
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hizmeti vermediği halde yatılı olarak kalmaktadır. Yatılı kalmasının sebebi bakıcının 

kalacak daha iyi bir yere ihtiyacı olması ve Latife Paksoy’unda evinde fazla bir oda 

bulunması. Latife Paksoy gece bakıcısı hizmetini maddi olarak karşılayamadığı için 

bu hizmeti almıyor. Fakat bakıcıları ekstra ücret karşılığında periyodik temizlik de 

yapmaktadır. Ayrıca bakıcının Latife Paksoy’un annesi için yaptığı yemekten her 

akşam Latife Paksoy’a da yemek kalmaktadır. Yani Latife Paksoy yemek pişirmek 

zorunda kalmamaktadır. Yemek sonrası temizlik de bakıcı ve Latife Paksoy 

tarafından beraberce yapılmaktadır. Alışverişi ve bakıcının olmadığı Pazar günü 

yemeği Latife Paksoy yapmaktadır. 

 

Yardımcılı gelir grubundaki kadın profesörlerin ev işi deneyimlerini özetleyecek 

olursak, Nar Elvan, Özgü Denk ve Nazan Yapıcı’nın ev işlerine fazla vakit 

ayıramamaları ya da ayırmak istememeleri nedeniyle ev işlerini yapması için kadın 

temizlikçi veya yardımcılar istihdam ettiklerini öğrendik.306 Latife Paksoy ise hem 

annesine bakıcı tutması nedeniyle hem de temizlik işlerinin de aynı kişide (bakıcı) 

toplanması nedeniyle, bu durumun beraberinde getirdiği düzenli olarak yemek 

pişirmek zorunda kalmamak gibi birçok ev içi hizmetlerinden yararlanabildiğini 

görüyoruz. Yani bu dört kadın profesör ev işlerinde ağırlıklı olarak dezavantajlı 

sosyal konumlarda olan alt sınıf, eğitimsiz, muhtemelen yeni göçmen kadınlardan 

hizmet almaktadırlar. Ev işlerinin bir temizlikçi veya yardımcıya devri evli kadın 

profesörün evinde eşler arası ev işi dağılımında göreli eşitleyici görevi 

görebilmektedir. Bu şekilde kadınlar evde erkeklerle ev işi dağılımı bakımından daha 

eşit konumlar yaratabilmektedirler. Daha genel bir ifadeyle, araştırmadaki aileler 

kamusal alanda kazandıkları gelirleriyle özel alandaki toplumsal cinsiyet temelli 

kültürel eşitsizlikleri bir anlamda kapatmaya çalışabildikleri düşünülebilir. Örneğin 

Nar Elvan ve Özgü Denk kendi deneyimlerinde yardımcı ve temizlikçiden arta kalan 

ev işlerinin eşlere dağılımının eşitlikçi denebileceğini düşünmektedirler. Böylelikle 

kadınlar aileye, işe veya hobilerine daha fazla zaman ayırabilmektedirler.  

 

b. Yardımcısızlar 

Daha önce belirtildiği gibi yardımcısız ev işi deneyim grubu periyodik olarak yani 

haftalık ya da iki haftada bir temizlikçi ya da yardımcı gelen veyahut ta hiç ev işi 



 132 

yardımı satın almayan kadın profesör evleri için kullanılmaktadır. Burada periyodik 

olarak gelen temizlikçinin yaptığı ev işi dışındaki tüm işler evde yaşayan(lar) 

tarafından yapılmaktadır. Az da olsa erkeklerin katkıda bulunduğu durumlar da 

mevcuttur. Çekirdek aileler de durum böyleyken, profesör kadının annesinin de 

aileye katıldığı tam zamanlı yardımcı tutmayan geniş aileleri de yardımcısız 

kategorisinde ele almak daha doğru görünmektedir. Her ne kadar anneleriyle beraber 

yaşayan kadın akademisyenler annelerinden günlük akşam yemekleri için yardım 

alabilirlerken, bu yardımların önemli olmasına rağmen kısıtlı kaldıklarını ve bir 

yardımcı tarafından verilebilecek destek ile kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu 

söylenmelidir. Bu nedenle anneleriyle birlikte yaşayan kadın profesörlerin 

deneyimlerini de bu grupta ele alacağız. Daha önce belirtildiği gibi sadece Latife 

Paksoy annesi için bakıcı tutmuş olduğundan onu yardımcılı kategorisinde 

düşünmüştük.  

 

 

“Evde bir hanım tarafından yapılması gerekli ne varsa yapıyorum”. 

         Demet Onur 

 

Demet Onur, yardımcısız ev işi deneyimi bulunan araştırma katılımcılarından biridir. 

Demet Onur’un evine haftada bir defa temizlikçi gelmektedir. Fakat bunun dışında 

Demet Onur “evde bir hanım tarafından yapılması gerekli ne varsa” yaptığını 

söylemektedir. Buradan Demet Onur’a göre belli bir hanım rolünün ve görevlerinin 

var olduğunu anlıyoruz. Bu gruptaki başka bir araştırma katılımcısı olan Suna Beyaz 

da görüşme sırasında “klasik hanım görevleri” yerine getirdiği yönünde bir ifade 

kullanmıştı. Yani yardımcısız olarak gruplanabilecek orta-alt gelir grubundaki 

araştırma katılımcıları içinde, kadının “klasik ev işi ve çocuk bakımı” görevleri 

olduğunu kabullenmiş bir grup olduğu göze çarpmaktadır.  

 

Bu hatta yer alan Demet Onur’un evde üstlendiği işlerin bir kısmı şöyle: Temizliği 

mümkün olduğunca tek başına yapmış. Günlük alışverişler, yemek pişirmek, ayrıca 

yemek masası hazırlama ve yemek sonrası işler de Demet Onur’a ait görevler. 

Akademik görevin yanı sıra yapılması gereken tüm bu işler Demet Onur’un gündelik 

                                                                                                                                                                     
306 Türkiye’de genellikle bu tür yardımcı ya da temizlikçiler sigortasız istihdam edilmektedirler. 
Yardımcılarının yasal statüsü hakkında araştırma katılımcılarıyla konuşulmamıştır.  
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yaşamını yoğun bir koşuşturmaya çeviriyor. Demet Onur’un eşi eve ancak akşam 

yemeğinde geliyor ve alışveriş hariç hiçbir ev işini paylaşmıyor: 

 

Demet Onur: (…) Yoğun olduğu dönemlerde gece 11–12 de bile geldiği bile oluyordu. Ama genelde 

yani sekizden önce eve gelen bir insan değil. Bana yardım eden birisi değil. Elinden hiçbir iş, mutfak 

işi gelmez. Ama alışverişe yardım eder. Alışveriş yapar hafta sonları. Ancak o çok alışveriş yaptığı 

için benim gene kontrol etmem gerekiyor. (Anlaşılmıyor) Benim sürekli kontrol görevim de vardı 

yani. Onu öyle yapın. Bunu böyle yapın. (Demet Onur, s. 49–53)  

 

Demet Onur eşinin ev işlerine yardım etmediğini, elinden mutfak işi gelmediğini, 

aynı zamanda zaten eşinin eve çok geç geldiğini söylemektedir. Yani Demet Onur’un 

durumunda ev işi paylaşmamada cinsiyetçi nedenlerle pragmatik nedenler iç içe 

geçiyor görünmektedir. Demet Onur eşinin sadece alışverişe yardım ettiğini; ama 

bunda da yine fazla alışveriş yaptığı için kendisinin kontrol görevi bulunduğunu 

söylüyor.  

 

Demet Onur’un durumu ev işine eş yardımı bakımından biraz Lale Akar ile Suna 

Beyaz’ın durumuna benziyor. Lale Akar ve Suna Beyaz’ın eşleri de ev işinde onları 

yalnız bırakıyor. Fakat Lale Akar ve Suna Beyaz bu durumla ilgili şikâyet etmezken, 

Demet Onur bu durumla ilgili hayal kırıklığını ve yorgunluğunu açıkça 

yansıtmaktadır. Buna rağmen Demet Onur için en önemlisi evde huzursuzluk 

ortamının olmamasıdır. Çocukla sorun yaşamamaları, 25 yıllık uzun bir evlilik 

yaşamakta olmaları Demet Onur için en önemli konulardır.  

 

Diğer taraftan bu sonuca ulaşabilmek için; yani huzurlu bir aile ortamı için, evle ve 

çocukla ilgili sorumlulukların hepsini Demet Onur’un zaten yıllar boyu tek başına 

taşıdığı düşünülürse bu konularda sorun çıkmamasının şaşırtıcı olmayabileceği 

düşünülebilir. Yani ailede sorun çıkmamasının zaten Demet Onur’un 

fedakârlıklarıyla garantiye alındığı düşünülebilir. Burada tartışma konusu olabilecek 

bir nokta huzurlu bir aile ortamı yaşamayla ilgili sorumlulukların neden sadece 

kadında toplandığıyla ilgili olabilir. Huzurlu bir aile ortamı için kadın erkekten daha 

fazla sorumluluk üstleniyor görünmektedir. 
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Sonradan gelen lüks: “Bazı günler erken çıkıp eksikleri tamamlamaya 

çalışıyorum” 

         Demet Onur 

 

Hem ev işleri, çocuk bakımı ve hem de akademik işten oluşan söz konusu ağır 

tempoyu sürdürebilmek için Demet Onur bazen akademik işin esnekliğinden 

yararlanmaktadır: 

 

Demet Onur: (…) Üniversitedeki ders, araştırma, eğer öğleden önemli bir işim yoksa biraz erken 

çıkıyorum. Eve gelip evdeki işleri biraz düzene sokmak istiyorum. Çünkü hafta içi her gün sabah 

yedide çık, akşam yedi buçukta gel. Birçok iş hallolmuyor. Çok yorgun oluyorum yedi buçuktan sonra 

hepsini yapamıyorum eve gidince. Dolayısıyla bazı günler erken çıkıp eksikleri tamamlamaya 

çalışıyorum. (Demet Onur, s. 69–74) 

 

Demet Onur üniversiteden erken çıkma yoluyla evde yetiştiremediği bazı işleri 

yetiştiriyor. Demet Onur her gün sabah 7’de çıkıp akşam saatlerinde eve gelince 

yorgun hissediyor ve evde bazı işleri yetiştiremiyor. Bu nedenle önemli bir işi 

olmadığı zamanlarda üniversiteden eve erken gelip bu yetiştiremediği işleri yapıyor. 

Demet Onur eve erken gelebilmenin bölümle ilgili olduğunu, bazı bölümlerde ise 9–

6 çalışıldığını söylüyor:  

 

Fulya: Ama mesela hangi bölümler? 

Demet Onur: Yani yöneticine göre değişir tabii o. Bölüm başkanına göre değişir. Yan, ben mesela 

bugün gitmedim. Kimse bana bugün niye gelmedin demiyor. Benim yöneticim demiyor mesela. Ama 

diyebilir. Veya daha gençken tabii, daha asistanken öyle bir lüksümüz yoktu. O ne zaman isterse 

yanında olmak zorundaydık. O böyle rahat bölümlerde çok fazla giriş çıkış saatlerinin kontrol 

edilmediği bölümlerde bir saat erken çıkmak, eve bir saat erken gelmek tabii işi hafifletiyor. Yoksa 

(anlaşılmıyor) her sabah sabah sekiz buçuk akşam beş buçuk; ama yedi buçukta falan çıkıyor. (Demet 

Onur, s. 193–201) 

 

Demet Onur, üniversitede çalışma saatlerinin bölüm başkanına bağlı olduğunu, 

mesela kendi durumunda bugün işe gitmediği halde kimsenin ona hesap sormadığını; 

ama sorabileceğini söylüyor. Yani işten erken çıkma ya da çıkabilme biraz kişiye 

göre değişiyor, bu bölüm başkanının yetki alanında bir konudur. Daha sonraki bir 

bölümde yer verilecek olan Nazan Yapıcı ise Demet Onur’un kullandığı 

üniversiteden erken çıkma stratejisini başka bir amaçla kullanıyordu: Nazan Yapıcı 
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çocuğu okuldan geldiğinde evin kapısını açamayacağını düşünerek bir dönem 

düzenli olarak üniversiteden erken çıkmıştı. İşten erken çıkabilme akademik işe özgü 

bir esneklik. Yani değişik sebeplerle, çocuk, yemek yapma gibi profesörler işten 

erken çıkabiliyorlar. Diğer taraftan Suna Beyaz örneğinde üniversiteden erken 

çıkmanın akademik işin esnekliğine ve araştırma katılımcılarının akademik 

hiyerarşideki en üst konumlarına rağmen çok seyrek olabildiğini görüyoruz. Ancak 

kişisel nedenlerle üniversiteden erken çıkma stratejisinin, kadın profesörlerin işlerini 

diğer tür işlerde çalışanlara göre ihmal edebildikleri gibi kolay bir sonuca 

götürmemesi gerekir. Unutulmamalıdır ki kadın profesörlerin hemen hemen hepsi 

eve de; bazıları zaman zaman bazıları da düzenli olarak üniversiteden iş 

getirmektedirler. Ayrıca Demet Onur üniversiteden erken çıkmanın asistanken 

mümkün olmadığını, o zaman bölüm başkanı her istediğinde yanında kalmak 

zorunda kaldığını söylüyor. Demet Onur, üniversiteden erken çıkabilmeyi 

kariyerinde sonradan ulaştığı bir lüks olarak görüyor. Ev işlerinin giriş çıkış 

saatlerinin fazla kontrol edilmediği bölümlerde eve bir saat erken gelmekle 

hafiflediğini söylüyor; aksi takdirde her gün sabah sekiz buçuk akşam beş buçuğu 

zor bir tempo olarak görüyor.  

 

Yukarıda belirtilen “hanım görevlerine” ek olarak Demet Onur ev işlerinde evli olan 

kızına hafta sonu yardım ediyor, çünkü ev işlerinde kızının becerikli olmadığını 

düşünüyor. Yani Demet Onur ile kızı arasında ev işi sorumluluklarını üstlenme 

konusunda nesiller arası bir süreksizlik bulunmaktadır. Demet Onur tüm ev işlerini 

ve çocuk bakımı üstlendiği halde, kızını evde işbölümünde benzer bir cinsiyet 

sosyalleşmesinden geçirmemiş görünmektedir. Demet Onur ayrıca görüşme sırasında 

yeni evlenmiş olan kızının bebeğinin olacağı zamanları düşünerek yine kendi payına 

kızının bebeğiyle ilgili de çok fazla iş düşeceğini tahmin etmişti.  

 

“Evde bulunduğumuz zamanlarda yemek saatleri dışında bütün işleri 

yükleniyorum.” 

Lale Akar 

 

Lale Akar’ın deneyimleri de Demet Onur’un deneyimlerine benzemektedir. Lale 

Akar periyodik temizlikçi almakta ve onun yaptıkları dışında evdeki neredeyse tüm 

işleri üstlenmektedir: 
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Lale Akar: Evde bulunduğumuz zamanlarda yemek saatleri dışında bütün işleri yükleniyorum. 

Alışverişimi genellikle eşimle yaparız birlikte. Yani gergin bir aile, hırçın, birbirini hırpalayan bir aile 

değiliz. O bizim avantajımız. Zaten bu meslekte de öyle bir aile gitmez. (Lale Akar, s. 23–26) 

 

Lale Akar’ın aşağıdaki görüşme parçasında sunulan hafta içi programı da Lale 

Akar’ın evde üstlendiği işleri ayrıntısıyla betimlemektedir: 

 

Fulya: Hafta içi tipik bir gününüz nasıl? 

Lale Akar: Sabah 6.30 gibi kalkış. Kahvaltı hazırlanması. 7.30 eşimin evden çıkışı. Yatak, sofra 

toparlama işlemleri. 8.30 – 9.00 arası benim evden çıkışım. Genelde akşam altı buçuk yedi eve dönüş. 

Üst baş çıkarma, tekrar sofra hazırlama. Aşağı yukarı 8 gibi yemekten kalkış. İşte geceki bulaşıkları, 

mulaşıkları, onların yerleştirilmesi, okunacak kâğıt, eve götürülen bir iş varsa o yapılıyor. (Lale Akar, 

s. 90–96) 

 
Lale Akar hatırlanacağı gibi geniş aile formunda yaşamaktaydı. Annesi baktığı yaşlı 

amcaları ölünce Lale Akar, biraz yalnız kalmasın diye biraz da kızı okul çıkışı etüte 

gitmek zorunda kalmasın diye annesini yanına almıştı. Aşağıdaki görüşme 

parçasında görüleceği üzere Lale Akar’ın annesi de evdeki işlere bir miktar yardım 

etmektedir: 

 

Lale Akar: Haftasonu birkaç çeşit yemek yapıp, hafta içi takviyeyle yapıyorum. Çorba bitti, onu 

takviye et. Pilav, börek bitsin, takviye et; ama ağırlıklı hafta sonu yapıyorum. Annem bu konuda 

yardımcı oluyor. Hafta arasında bitince annem yapıyor. Bileği kırılınca o da bana kaldı. Evin düzenli 

gitmesinde onun çok etkisi var. Evde bir insanın olmasının çok etkisi var. Yani böyle, belli bir düzen 

kuruyorsunuz, sonra olağanüstü olaylar oluyor, annemin bileğinin kırılması gibi. O olaylar olduğunda 

çok yıpranıyorsunuz. (Lale Akar, s. 111–119) 

 

Görüldüğü gibi Lale Akar annesinden düzenli olarak yemek takviyesi yardımı 

almaktadır. Annesinin yaptığı bu kısıtlı yardımın Lale Akar’ın düzeninde önemli bir 

yer tuttuğu açıktır. Fakat az önce de belirtildiği gibi bu yardım kısıtlı bir yardımdır.  

 

“(…) Bulaşıkları toparlamak değil mi, makinaya koyulacak, o süpürülüyor, 

temizleniyor. Bir sonraki günün hazırlıkları yapılıyor. Orda hep eşim yanımda olur 

benim.” 

         Özgür Gökçe 
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Özgür Gökçe de daha sonra daha detaylı olarak anlatılacağı gibi bir hastalık ve 1999 

depremi sonrası gelişen bir durum olarak annesine evini açmıştır. Yani Özgür Gökçe 

daha sonra aile biçimiyle ilgili deneyimler kısmında görüleceği gibi eşi, çocuğu ve 

annesiyle beraber geniş aile formunda yaşamaktadır. Özgür Gökçe’nin ev işi 

paylaşımı deneyimlerinin Lale Akar’ın deneyimleriyle benzeyen ve benzemeyen 

yönleri vardır. Öncelikle Özgür Gökçe’nin eşi de gündelik ev işi rutinlerine aktif 

olarak katılmaktadır. Yani bu özelliğiyle Özgür Gökçe’nin deneyimi Lale 

Akar’ınkinden farklıdır. Fakat Özgür Gökçe de ev işleri için periyodik temizlikçi 

tutmaktadır. Ayrıca Özgür Gökçe de Lale Akar gibi kısıtlı da olsa annesinden 

özellikle yemek ısıtma, takviye ve akşam yemeği sofrası hazırlama gibi işlerde kısıtlı 

da olsa yardım almaktadır: 

 
Fulya: Neler yapıyorsunuz eve vardığınız andan itibaren? 

Özgür Gökçe: Valla biraz şanslıyım herhalde. Bir şekilde sofrayı hazır buluyorun. Oturuyorsun 

bekliyorsun. 

Fulya: Kim hazırlıyor? 

Özgür Gökçe: Annem veya eşim. Yani eşim de yardımcı olabili; ama daha çok bizde ağırlık annemde. 

% 95 annem. Ufaklık yardımcı olmuyor yani, 11 yaşında. E şimdi ufak ufak bir şeylere heves etmeye 

başladı; ama bizde pek istediğimiz yok. Ya da annem ev hanımı yani, evde emekli olmuş bir hanım, 

bırakmıyor yani. (Özgür Gökçe, s. 116–126) 

 

Yukarıdaki görüşme parçasında aynı Lale Akar’da olduğu gibi Özgür Gökçe’de de 

anneden alınan kısıtlı yardımın düzenliliği ve sürekliliği göze çarpmaktadır. 

Aşağıdaki görüşme parçasında ise tipik bir akşam evdeki işlerinin nasıl yapıldığıyla 

ilgili detayları görebiliyoruz: 

 

Fulya: Dün mesela eve geldikten sonra nasıl geçti? 

Özgür Gökçe: O benden evvel geldi. Bir dakka dur. Şimdi düşünmem lazım. Hayır beraber döndük. 

(…) Iii, dün benim kızımın voleybol günü. Okul, kendi okulunda. Bir de aynı zamanda (anlaşılmıyor) 

kurslarına devam ediyor. Öyle arada gidiyorlar. Şimdi dolayısıyla beni akşam iş dönüşünde aldılar. 

Beraber eve döndük. Gittiğimizde çok şükür allaha gine sofra hazırdı. Yemeğimize oturduk. Sonra ne 

oldu. Kalktık sofradan. Bak, dün değil, evvel ki gün maç kriterleri, şey kritikleri vardı. Biz hepimiz 

Fenerbahçeli’yiz. Iıı, Fenerbahçe’nin maçı vardı Galatasaray’la. Seyretti eşim. E, o zaman tabi ben 

beklemem ondan. Yani ben duysam da olur. Öyle dinleme huyum var. Iııı, ben girdim mutfağa 

bulaşıkları toparlamak üzere. Di mi, ondan sonraki iş bulaşıkları toparlamak değil mi, makinaya 

koyulacak, o süpürülüyor, temizleniyor. Bir sonraki günün hazırlıkları yapılıyor. Orda hep eşim 

yanımda olur benim. Açık açık söylüyorum. Ama mesela o Pazar günü de kritikleri. Pazartesi de 
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kritikleri dinliyordu beklemede. Ama dün beraber girdik. Ben sofrayı topladım. Bitirdim. O 

bulaşıkları toparladı, koydu. İşte tencereler boşaldı. Ben boşalttım o onları ye. Bitti bu kadar. Çıktık 

ondan sonra da mutfaktan. (Özgür Gökçe, s. 329–346) 

 

Yukarıda görüşme parçasında Özgür Gökçe, gündelik akşam yemeği işlerinde eşi ve 

annesinin katkılarını özetlemektedir. Aşağıdaki görüşme parçasında ise evdeki iş 

paylaşımını yüzde olarak ifade etmektedir.  

 

Fulya: Sanki şey gibi geldi bana anlattıklarınızdan. Evle ilgili işler üç kişi arasında, ııı,  bir bölüşme 

galiba… 

Özgür Gökçe: Evet, evet. 

Fulya: Değil mi, yanılmıyorsam? 

Özgür Gökçe: Hayır, doğru, bölüşme var tabii. 

Fulya: Peki, bu bölüşmeyi yüzde kaç yüzde kaç diye eğer bir? 

Özgür Gökçe: Valla. %33, %33 %33 diyebilirim. Kalan 1 de kızıma. (…) (Özgür Gökçe, s. 359–370) 

 

“Yardımcım yok”. 

         Suna Beyaz 

 

Suna Beyaz’ın ev işi deneyimi sadece periyodik temizlikçi çağırdığı için 

yardımcısızlar kategorisine girmektedir. Suna Beyaz için her gün kahvaltı 

hazırlamak, buna ek olarak kuşların bakımını da üstlenmek doğal sabah rutinleridir. 

Ayrıca Suna Beyaz akşam eve geldiğinde mutfak işlerini, evle ilgili işleri yapıyor. 

Bazen beraber yaşamadığı çocukları için de yemek pişiriyor: 

 
Fulya: Hıhım. Peki, eve gelince, yani eve gelince derken? 

Suna Beyaz: Mutfağa giriyorum hemen. Hemen mutfağa giriyorum. Yardımcım yok; yani yemek 

olayını hemen hallediyorum. Ya o an için veya daha öncekini ısıtaraktan. Bu toplam benim 1,5 

saatimi alıyor. Yani yemek yemek, kuşların bakımı, etrafı gazeteleri şunu bunu toparlamak. (Suna 

Beyaz, s. 51–56) 

 

Suna Beyaz akşam eve gelince yaptıklarını tüm doğallıyla anlatıyor. Gelir gelmez 

mutfağa girdiğini ve yardımcısı olmadığı içi yemek yapmaya başladığını söylüyor. 

Ona göre kendisinin yemek yapması yardımcısı olmadığından doğallaşıyor. Yani ona 

göre kendisinin mutfak işlerini üstlenmesinin alternatifi bir yardımcı tutmak 
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olabilirdi. Eşten istenebilecek olası bir yardım aklına gelenler arasında değil. Suna 

Beyaz eşinin evde yaptıkları hakkında şunları söylüyor: 

 
Fulya: Peki, onun (eşinin) evde yaptıkları? 

Suna Beyaz: Evde yaptıkları iş olarak, ortak, yani hepimiz için ikimiz için de gerekli bir iş, aklıma 

sırayla gelirse yemek yapmaz eşim. Eşim Y307’lidir arada lahmacun yapar. (Anlaşılmıyor) ben 

yiyemiyorum. Onun dışında ne diyebilirim, alışverişi yapıyor, evet eşim, ben hiç vakit ayıramıyorum. 

Ben genellikle liste yapıyorum. Alışveriş eşimin üzerinde. (Suna Beyaz, s. 63–68) 

 

Suna Beyaz’a eşinin evde yaptıkları konusunda bir soru sorduğumda Suna Beyaz 

eşinin ev için alışveriş yaptığını söylüyor. Suna Beyaz liste yapmakta ve vakit 

ayıramadığı için alışverişi eşi yapmaktadır. Burada iki noktaya dikkat çekilebilir:  

 

(1) Alışveriş Suna Beyaz’ın eşinin ev için yaptığı tek şey; ama Suna Beyaz bu 

durumu doğal karşılamaktadır. Ayrıca alışveriş için liste yapıp vermesi, alışverişe 

gitmese de alışveriş sorumluluğunun da Suna Beyaz’da olduğunu göstermektedir. Bu 

kanıksanmış bir durum ve Suna Beyaz farklı bir davranış türünü de eşinden 

beklemiyor. Bu durum evde işlerin cinsiyet temelli ayrıştırıldığı klasik ataerkilliğin 

somutlandığı bir örnek gibi görünmektedir. Klasik ataerkillikteki kadının konumuna 

paralel olarak, Suna Beyaz için cinsiyet temelli işbölümü doğallaşmıştır.  

 

(2) Diğer taraftan alışveriş bir dışarı işidir. Klasik ataerkil çağrışımlarda dışarısı 

erkek ve ev kadın alanıdır. Evle ilgili işlerden başka bir işin değil de alışveriş işinin 

Suna Beyaz’ın eşine düşmüş olması yine klasik ataerkillikteki cinsiyet temelli rol 

dağılımlarıyla paralellik göstermektedir denilebilir.  

 

Fakat Suna Beyaz, bu durumu farklı bir açıdan yorumlamaktadır. Suna Beyaz kendi 

durumunda ev işini eşiyle paylaşmama durumunu eşinin üniversite dışı alanda 

çalışmasına bağlamaktadır. 

  

Suna Beyaz: Bir de dediğim gibi o dönem de, yani eşim de akademisyen değil, belki diyorum, 

örneğini bilmiyorum; ama incelemeniz lazım, eğer 2 kişi de akademisyen ise birbirlerini daha iyi 

anlayıp bazı problemleri, yemek olayı, çamaşır yani normal günlük olaylarda biraz daha ortak 

çalışabilirler diye düşünüyorum. (Suna Beyaz, s. 168- 171) 

                                                           
307 Türkiye’de bir şehir. 
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Suna Beyaz, hem kadının hem de erkeğin akademisyen olduğu çiftlerde tarafların 

birbirlerini daha iyi anlayabileceklerini ve böylece ev işi paylaşımı yapabileceğini 

düşünüyor. Yani Suna Beyaz, eşinin üniversite dışı bir alanda çalışması dolayısıyla 

kendi iş durumunu yeterince anlamamış olabileceğine ve bu yüzden evde işbölümü 

yapmamış olabileceklerine vurgu yapıyor. Bu ifadeyle Suna Beyaz yukarıdaki klasik 

ataerkillikteki eşler arası pazarlığa karşı bir pozisyon geliştirmektedir. Suna Beyaz 

eşlerin ikisinin de akademisyen oldukları durumlarda ataerkil pazarlıkla eşitliğe 

yakın durumlar yaratılabileceğini düşünmektedir. Oysa kendisi gibi bir 

akademisyenle evli Lale Akar örneği, Suna Beyaz’ın bu konudaki tahmininin her 

zaman doğru olmayabileceğini göstermektedir. Lale Akar, eşi de profesör olmasına 

karşın evde işbölümünde tamamen klasik ataerkil örüntüyü takip etmektedir. Fakat 

diğer taraftan araştırmadaki diğer beş akademik ev (Nar Elvan, Özgü Denk, Abdal 

Kul, Eda Aydın ve Esin Esen), evde işbölümünde bazen paranın desteğiyle de olsa 

daha eşitlikçi ve eşitsizlikten biraz daha uzak olasılıkların mümkün olabildiğini 

göstermektedir.  

 

“Benim eşim ev işlerine pek yardımcı olan birisi değildir.” 

         Ayla Mete 

 

Ayla Mete ev işi konusunda periyodik gelen temizlikçilerden yardım almakta; fakat 

geri kalan işlerin tamamını kendisi üstlenmektedir.  

 

Fulya: Ev işleri hocam? 

Ayla Mete: Ev işleri, işte, yani zaman, zaman bulabilirsem haftada 1 veya on beşte bir yani devamlı 

bir kadın olmadı. Hep değişen kadınlarım oldu. Her zaman bir kadın oldu; ama yardımcı; ama hep 

aynı olmadı. O yüzden duruma göre bazılarının durumu müsait oluyordu, haftada bir geliyorlardı. Onu 

tercih ediyorum. Ama bazen istediğiniz bir insan vaktim yok diyor o zaman 15’de bir alıyordum. Yani 

böyle devam ediyor yani. Büyük işleri bir yardımcı yapıyor. Ama ufak tefek bir şeyler oluyor tabii. 

Haftada bir yapmak yetmiyor. 

Fulya:  Mesela yemek yedikten sonra bulaşıklar nasıl yapılıyor? Yemekleri siz yapıyorsunuz… 

Ayla Mete: Genel olarak şunu söyleyebilirim. Benim eşim ev işlerine pek yardımcı olan birisi 

değildir. Bulaşık makinesi olmadığı zamanlarda kendim yıkıyordum. Şimdi makine var. Yani o işi 

hafifletiyor. 

Fulya: Ama geçmişte de bulaşıklar, yemek hazırlıkları, temizlik… 

Ayla Mete: Tabii tabii 
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Fulya: Bu işlerin hepsini siz üstleniyordunuz? 

Ayla Mete: Tabii tabii evet. Ama tabii burada sizin ne kadar titiz olduğunuza bağlı. Genel olarak ben 

hani bir ev hanımının titizliğiyle işlere yaklaşamadım hiçbir zaman. Yani yeterli olacak kadar iş 

yapabiliyorsunuz ancak. Bu bir bakış açısı. Bir de neyi ne kadar yaptığınıza bağlı. Evet. Yani siz ne 

bileyim masanın üzerinde hiçbir şey olmasın, terlikler şurda dursun, ayakkabılar dolaba kalksın 

bilmem ne diye istiyorsanız. Onu yapmanız mümkün değil tabii. Bizim evde yerlerde her zaman 

gazeteler, koltukların üzerinde kitaplar, masanın üstünde şimdi bilgisayarlar. Her zaman öyle olmuştur 

yani. (Ayla Mete, s. 38–62) 

 

Periyodik gelen temizlikçinin yaptığı işler dışında Ayla Mete ev işlerini yani yemek 

yapmak, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak gibi ev işlerini üstlenmektedir. Eşi ev 

işlerine dokunmamaktadır. Fakat Ayla Mete de ev işlerine deyim yerindeyse 

“profesyonel” bir şekilde yaklaşmamaktadır. Yani Ayla Mete ev işlerini sadece 

yeterince yapmaktadır.  Bu Ayla Mete’de ev işlerinin araçsal niteliğinin çok güçlü 

olduğunu gösterir. Aşağıdaki görüşme parçasındaki çamaşır yıkamaya olan yaklaşımı 

Ayla Mete’nin ev işlerine bakışını göstermektedir: 

 

Fulya: Hocam bu arada çamaşırları da siz (…) hallediyorsunuz? 

Ayla Mete: Yani çamaşırları… Yani onlar bana çok büyük iş gelmiyor. Yani şey diyorum işte ne 

kadar titiz olduğunuza bağlı. Yani ben çamaşırı yıkıyorum, belki kadın ütülüyor. Şimdi gelen 

yardımcı mesela çamaşır da yıkıyor. Eskiden çamaşır makinesini çünkü birkaç kere kapağı kırıldı. 

Şimdiki daha aklı başında birisi. Çamaşır da yıkıyor. Yani o işi yapabileceğine inandığım zaman 

bırakıyorum o işleri. Ama bazen çok şeyler karşılaştım tabii. Onun için eskiden yani yaptığım 

zamanlar da oldu. Yapamadığım zamanlar da oluyor. Yani bir bakıyorsunuz, çamaşırlar birikmiş, 

hiçbir şey yapamamışsınız yani. Öyle şeyler de oluyor. Yani işler ev işleri çok düzgün gitmiyor. 

Çalışırken. Ama şu var. Bu bizim evde sorun değil. Hiç kimse bunu dert etmiyor. Buna ben de dâhil.  

Fulya: Çünkü bazen eşler… 

Ayla Mete: Yok. Hayır. Yok. Bu hiç bizim sorunumuz değil. Yani ben şimdi mesela şu odam da 

dağınık, kendimi yani rahatımı bozmuyorsa koltuğumun üstünde bir kitabımın bulunması beni 

rahatsız etmez. Yani onun için evde bütün işler üstüme geliyormuş gibi hissetmiyorum yani. (Ayla 

Mete, s. 68–83) 

 
Ayla Mete ev işlerinde önemli olanın bakış açısı olduğunu ve kendi bakış açısıyla ev 

işlerini tek başına akademik iş ile birlikte üstlenmenin fazla gelmediğini 

söylemektedir. Ayla Mete’nin bakış açısında ev işlerinde fazla titizlik gerekli 

değildir. Ev işleri aksayabilir ve aile içinde bu bir sorun olarak görülmez. Yani bu 

bakış açısı sadece Ayla Mete’ye ait değil ayrıca eşi ve kızları tarafından da 

paylaşılmaktadır. Ev işine hiç dokunmayan bir kocanın aynı zamanda ev işine fazla 
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önem vermemesi ilginç bir durum gibi görünmektedir. Çünkü genellikle ev işi 

yapmayan kocaların aynı zamanda ev işinin kadınların önde gelen görevleri olduğu 

düşüncesinde olmalarını bekleriz. Fakat Ayla Mete’nin ailesinde ev işi sadece 

gerektiğinde ve yeterince yapılan oldukça araçsal nitelikte bir faaliyettir. Yani Ayla 

Mete her ne kadar ev işlerini de üstlenmiş olsa da ev işlerine yaklaşımı ile “ev 

kadını” standartlarından ayrıldığını söylemektedir.  Böyle olunca da Ayla Mete’nin 

deneyimlerinden ev işlerini çocuklarla ilgilenme ve akademik iş ile yürütmek sorun 

olmaktadır çıkmıştır. Ayla Mete, ev işlerine bakış açısı ve bu konuda ailede yaşadığı 

uzlaşma ile ev işlerinden sorumlu olmayı dert etmemektedir.  

 

 

“Eşim her zaman bana ev işlerinde yardımcı olmuştur.” 

          Esin Esen 

 

Esin Esen’in ev işi konusundaki deneyimleri bu araştırmadaki kadın profesörler 

arasında en çok işbölümünün yapıldığı deneyimlerden biridir. Esin Esen, 8 yıl 

öncesine kadar eşinden ev işlerinde belli ölçüde katkı almıştır. Esin Esen, eşinden 

aldığı katkıyı eşinin akademisyen olmasına bağlamaktadır. Yani Esin Esen’in 

deneyimleri Suna Beyaz’ın evde işbölümü konusundaki düşüncelerine uygun 

gelişmiştir. Suna Beyaz da eşi akademisyen olan kadınların ev işlerini eşleriyle 

bölüşebileceklerini düşünmüştü. Ama özellikle Lale Akar örneğinin gösterdiği gibi 

bu her zaman mümkün olmuyordu. Esin Esen 8 yıl önce dönemsel gelen temizlikçi 

tutmaya başlamıştır. Bu sayede de ev işleri hafiflemiştir:  

 

Esin Esen: Eşim her zaman bana ev işlerinde yardımcı olmuştur. Ben yemeği yapmışımdır o 

bulaşıkları yıkamıştır. Kendisi de öğretim üyesi olduğu için yani (…) Ben eşimin desteğini her zaman 

görmüşümdür gördüm açıkçası. Böyle bir şeyimiz var. 

Fulya: Diğer işler hocam nasıldı? Çamaşır temizlik? 

Esin Esen: Genelde eşim çamaşır yıkamaz. Eşim çamaşır yıkamaz ben yıkarım. Ama ütüde yardımcı 

olmuştur her zaman. Temizlikte de olmuştur. Yaptığı işler vardır. Tamamen yapmasa da bir süpürme 

işi yapar. Çocuğumuz küçükken cam filan silerdi. Zaten işte bir 8 sene öncesine kadar hepsini ben 

yapıyor yani ben yapıyordum demeyeyim yani birlikte yapıyorduk. Ondan sonra da kadın aldım. 

Yaşımız da 40’a gelmişti zaten. Ama onun dışında eve temizlikçi gelmediği zamanlarda birlikte yaptık 

işleri.  

Fulya: Mesela yüzdeye vurmanız gerekirse? Yüzde kaç siz, yüzde kaç eşiniz?  
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Esin Esen: Ben 70, 30 diyeyim. 70 ben 30 o. 50, 50 demeyeyim tam çünkü. Eşim yemek yapmayı 

bilmez mesela. Ama bulaşık yıkar. Şimdi çocuğumuz olduğumuz zaman o ne kadar ilgilense de çocuk 

anneye daha düşkün oluyor. Hele küçükken. Şimdi o babayla daha çok ilişkileri var. Büyüdükçe bu 

oran tabii işte erkeğe işte geçiyor. Çocukla olan ilişki açısından. Ama çocuk küçükken anneye daha 

yakın. Anne daha çok ilgilenmesi gerekiyor. Daha çok ihtiyacı var anneye. Büyüdükçe bu oran 

azalıyor. Babayla ders çalışmaya başlıyorlar. Gezmeye gidiyorlar. Bir yerlere gidiyorlar. Ama biz tabii 

aynı meslek olduğumuz için çok fazla ben eşimden baskı görmedim. Her şey bana yüklenmedi. 

Mümkün olduğu kadar o da elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. Ama hiçbir zaman evimizde bu iş 

senindir bu iş benimdir. Böyle sınırlar çizmedik. Bunlar kendiliğinden olmuştur. Ben mesela ütü 

yapıyorumdur. O gelmiştir. İşte sen yoruldun bırak biraz ben yapayım. Mesela ben yemek 

yapmışımdır. Çocukla bahçeye çıkın dolaşın ben çamaşır bulaşıkları yıkayayım. Gibi. Böyle şeyler.  

Veya evde ağır iş yapmak gerekiyordur. Süpürmek gerekiyordur. O süpürür, ben toz alırım silerim. 

Yapar. Yine de yapar. O tür şeyler.  Şimdi de eskiden şimdi bulaşık biniyor. Bulaşık makinesi, şimdi 

bulaşık makinesi olunca yine yerleştirir. Ama yemek pişirme yapmaz, bilmediği için yapmaz. Çamaşır 

yıkamaz. Öyle şeyler yapmamıştır; ama ütü yapmıştır. Temizliğe yardımcı olmuştur. Ama… Biraz 

daha fazla kadına hep biniyor. Bu çalışan içinde çalışmayan için de böyle. Yani yurtdışında da olsanız 

yine yaşadığım için görüyorum hep kadına biraz daha işler. Çünkü o bizim doğamızda olan annelik 

duygusuyla, istemeden de olsa fazla yük yükleniyoruz biz. Sonra evlilikte işleri bölmek isterseniz 

sınırı o zaman ilişki bozuluyor diye düşünüyorum.(…)  (Esin Esen, s. 24–57) 

 

Esin Esen yukarıdaki görüşme parçasında söylediği gibi eşiyle evde işbölümünü 

yüzdeye vurması istendiğinde kendisinin %70 eşinin ise yüzde %30 ev işi yaptığını 

belirtmiştir. Fakat bu işbölümü net bir işbölümü değil. Yani kimin hangi işi yapacağı 

konusunda net sınırlar yok. Ayrıca işbölümü konuşularak yapılmamaktadır. Duruma 

göre kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Esin Esen evlilik içinde işleri önceden 

bölmenin ilişkiyi bozduğunu düşünmektedir. İşbölümünün bu özellikleri çok kayda 

değer görünmektedir. Özellikle Abdal Kul’un aşağıda sunulan evde işbölümü 

deneyimleriyle beraber düşünüldüğünde benzerlikler de göze çarpmaktadır. Abdal 

Kul’da da eşler arası işbölümü ya da ev işi takası konuşulmadan yapılmaktadır. Eşler 

bir diğerinin neye ihtiyacı olduğunu anlayıp ona göre davranmaktadır. Esin Esen 

kendi durumunda işbölümünün özellikle eşinin akademisyen olmasından hatta eşiyle 

aynı alanda çalışmasından kaynaklandığını söylemektedir. Esin Esen ve eşi aynı 

alanda ve aynı üniversitede hatta aynı laboratuvarda doktora çalışmalarını 

yapmışlardır. Akademik kariyerde beraberce yükselmişlerdir. Esin Esen aynı işi 

yaptıkları için tüm bu yıllar boyunca eşinin hep ev işlerine yardımcı olma konusunda 

dikkatli davrandığını söylemektedir. Diğer taraftan aynı alanda çalışan akademisyen 

eşlerin evde daha çok işbölümüne gidebilecekleri şeklinde bir genelleme de 
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tehlikelidir. Nitekim yine Lale Akar’ın deneyimlerine dönecek olursak Lale Akar da 

eşiyle aynı alanda çalışmaktadır; akademik kariyerlerinde zamansal bir paralellikten 

bahsetmese de Lale Akar da Esin Esen gibi her zaman eşiyle bilimsel dayanışma 

içinde olduğunu söylemektedir. Fakat Lale Akar’ın ev işi deneyiminde eşler arası 

hiçbir işbölümü yoktur. Esin Esen kendi deneyimindeki işbölümünü ve erkeklerin ev 

işi yapması konusundaki düşüncelerini aşağıda daha detaylı olarak anlatmaktadır: 

 

Esin Esen: (…) Bizim birazcık Türk ataerkil bir yapımız var. Kendinden değil tabii (...). Erkeğe bir 

şey yap dediğiniz zaman onu yapmayabilir erkek. Onu yapmayabilir erkek. Çünkü bir külfet gibi 

görebilir. Ama kendiliğinden o işi görev olarak bilirse yaparsa o ona işkence değil eğlence gibi 

geliyor. Yani çocuk gibi düşüneceksin onu. Bir çocuğa bir şeyi nasıl yap diyorsan. Ama erkek bizim. 

Annelere suç görüyorum ben. Anneler erkeklere çok iş yaptırmıyorlar büyütürken. Hep kızlara 

yüklüyorlar ev işlerini. O nedenle ben bazı ailelerde bu nedenle dengelerin bozulduğunu gördüm yani. 

Boşanmaların olduğunu. Zaten evlilik işle ilgili bir olay değil, sevgiyle saygıyla ilgili bir olay diye 

görüyorum ben. Sevgi ve saygının olduğu bir yerde çok fazla işbölümü yapmaya kalktığınızda o iş 

duygusallıktan çıkıp metalistik bir hale geliyor. Yani nasıl… Robotlaşıyorsun. Mekanikleşiyor veya. 

Öyle bir hale geliyor yani. O zaman da işin evliliğin tadı kaçıyor gibi geliyor bana. Yani siz eşinize 

çay getir demezsiniz; ama kendine çay verdin bana da verirsen dersen iş değişir. Sizin için de aynı şey 

geçerli. Eşiniz size çay getir demle derse başka veya çay içelim mi nasıl olur derse başka. O çok 

önemli bir şey. Yani biz hele öğretim üyesi olduğumuz için sanıyorum eşlerimizin de o seviyede 

olması gerektiğini düşünüyorum. Ama öyle mi değil mi siz herhalde görmüşsünüzdür, bilemiyorum. 

(…) 

Benim eşim yorulmamı çok aşırı istemez. (…) Dolayısıyla çok yardımcı olur. Ağır bir şey kaldırmamı 

istemez. Evde çöpü ben hiçbir zaman dışarı koymam. Genellikle o hep alır koyar. Yani öyle işler 

vardır ki hiçbir zaman bana yaptırmaz kendisi yapar. Ne bileyim. Çamaşırı yıkamışımdır,  asmaya 

gideceğim bir dakka ben götüreyim der ben asarım mesela o asmaz. Yani biz evde işbölümü yapmadık 

hiçbir zaman.   

Fulya: Kendiliğinden oluşan bir işbölümü var. 

Esin Esen: Evet. 

Fulya: (Anlaşılmıyor). 

Esin Esen: Ama bizim yetiştirilme annelerimizdeki şey bu. Hiç erkek kardeşim benim olmadı. Ben o 

nedenle çok şey söyleyemem; ama, ama kız kardeşlerimin çocuklarında gördüğüm diğer ailelerde 

gördüğüm erkeğe değil, kalk kızım ağabeyine bir su ver derler değil mi? Böyle şeyler vardır. Hâlbuki 

abisi de gidip su alabilir. Bu şekilde anneler, ağabeyine kalk sofrayı hazırla, abine bir yemek hazırla 

gibi yetiştiriliyoruz. Abinin gömleğini ütüle. Değil mi? İşte bu erkekte zamanla beyne yerleştiğini 

düşünüyorum.  Bilinçaltı olarak da o ortaya çıkıyor zamanla. Sonuçta biz Avrupai değil Asya tarafına 

kayıyoruz diye düşünüyorum. Ama ben eşimde onu yaşamadım. Çünkü benim kayınpederim de 

kayınvalideme çok yardım eden biriydi. (…) Hatta kadın işlerini bile yapmıştır çoğu zaman. O 

nedenle o da öyle gördüğünden dolayı o şekilde devam etmiştir... Ama yemek pişirmeyi bilmediği için 
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asla pişirmez; ama çayı demler mesela kahvaltıyı ben hazırlarım. Ya öyle bazı şeyler vardır. Ama o da 

rahatsız edici değildir yani.  

Fulya: (Anlaşılmıyor).  

Esin Esen: (…) Ama benim de öğretim üyesi olduğumu düşünerek onu hep gözetmiştir. (Esin Esen, s. 

59–99) 

 

Esin Esen erkeklerin ev işi yapmasının, işbölümünün belli ölçüde de olsa mümkün 

olmasının belli yönlendirmelerle mümkün olduğunu düşünmektedir. Esin Esen 

erkeklerin ev işi yapması isteniyorsa bir tür çocuk gibi düşünülmeleri gerektiğini; bir 

çocuğu yönlendirir gibi erkekleri ev işi konusunda yönlendirilebileceğini 

düşünmektedir. Erkeklerin doğrudan ev işi yapmayı külfet olarak görebilmelerini ise 

annelerin sosyalleştirmesine bağlamaktadır. Annelerin kilit bir rol oynadığı erkek 

sosyalleşmesinde erkekler kendi işlerini yapmazlar ve hep kız kardeşler onlar için ev 

işi yapmak zorunda bırakılırlar. Esin Esen bu tür bir sosyalleşmenin erkekler için 

oluşturucu bir nitelik taşıdığını düşünmektedir.  

 

Diğer taraftan yukarıdaki görüşme parçasında belirttiği gibi Esin Esen’in evlilik 

anlayışında işbölümünün pek yeri yoktur. Ona göre evlilik daha çok bir sevgi ve 

saygı işidir. Esin Esen, bu şekilde yapılan bir evlilikte somut, ölçülere dayanan bir 

işbölümü yapmanın evliliği metalleştirdiğini, robotlaştırdığını, mekanikleştirdiğini 

düşünmektedir. Yani somut ve ölçülere dayanan bir işbölümü, evlilik mefhumunun 

dışında görülmektedir. Bu nedenle Esin Esen’in evliliğinde bir işbölümü 

yapılmamaktadır. Fakat belli bir işbölümü de kendiliğinden oluşmaktadır. Bu 

işbölümünün norm olmadığı halde konuşulmadan kendiliğinden yapılabilmesinin 

yine belli bir tür konuşulmadan yapılan bir pazarlığın sonucu olduğu düşünülebilir. 

Özellikle Esin Esen’in eşinin ev işine yardım etmesini ikisinin de akademisyen 

olmasıyla açıklaması bu fikri destekliyor görünmektedir. Bu tür konuşulmadan 

yapılan pazarlıkların eşlerin kültürel sermayeleriyle ilgili olabileceği inandırıcı bir 

iddia gibi görünmektedir. Ayrıca yine Esin Esin’in eşinin aile arka planı da; yani ev 

işleri yapan bir babasının olması da önemli bir faktördür. 

 

“(…) Sürekli yardımcımız yok (…). Ama çok istiyorum. Çok ihtiyaç duyuyorum.” 

          Abdal Kul 
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Ev işlerinde yardımcısız ev işi deneyimi yaşayan bir başka araştırma katılımcısı 

Abdal Kul’dur. Abdal Kul’un evinde eve periyodik gelen temizlikçi bile 

istenmemektedir. Daha doğrusu Abdal Kul bir düzenli yardımcı istemekte; fakat eşi 

ve kızı buna karşı çıkmaktadırlar: 

 

Fulya: Yardımcınız yok hocam galiba, değil mi? 

Abdal Kul: Yok. Yok. Evde istenmiyor. Maalesef. Oylamadan ikiye bir kalıyorum. Zaman zaman 

getirdiğimiz yardımcılar var. Sürekli olamıyor. Bize dayanamıyor. Öyle de bir şeyimiz var. Ben gene 

gelen yardımcıdan aldığı parayı hak etmesi için gerekli enerjiyi harcamasını istiyorum. O yüzden 

sürekli yardımcımız yok tabii. Ama çok istiyorum. Çok ihtiyaç duyuyorum. Neden yani? Eşim bu 

kadar yardımcı olabilir o ayrı mesele; ama eşim de ben de çıktıktan sonra evdeki günlük dağınığı 

toplayan, evi gittiğim zaman biraz daha hoş gösterecek, rahat gösterecek diyelim ki, gözüne çarpacak 

eksiklikleri fazlalıkları ortadan kaldıracak, günlük düzeni devam ettirecek birinin olması tabii ki 

hoşuma gider. Ama maalesef yok. İstediğim halde eğer tamam deseler bana ne kadar süre dayanabilir 

onu bilemiyorum. Bizim gibi geçici sürelerle. (Abdal Kul, s. 406–415) 

 

Abdal Kul’da yardımcı konusunda evde ayrılan fikirler var. Eşi ve kızı evde 

temizliğe yardımcı istemiyorlar, arada gelen yardımcılar ise onlara fazla 

dayanamıyor. Abdal Kul eşinin ev temizliğine, ev işine çok yardım ettiğini; ama yine 

de günlük dağınıklığı toplayacak birinin olmasının iyi olacağını söylüyor. Yani 

temizliği eşiyle yapıyorlar. Bu araştırmada düzenli temizlikçi gelmeyen tek ev bu 

evdir ve ev işleri Abdal Kul’un evinde paylaşılmaktadır. Hafta içi akşamları Abdal 

Kul’un evinde ev işleri şöyle yapılmaktadır: 

 

Abdal Kul: (…) Akşam eve dönmek. Hafta sonu yapılmış olduğu için çoğunlukla alışverişler. Arada 

alışveriş yok hafta içi. Genellikle yok. Benim hele hiç yok. Eşim hafta içi alışverişlerini gerekirse 

yapıyor. Hafta sonu zaten beraber yapıyoruz alışverişi.  Benden önce girmişse eşim yemeği 

hazırlamaya başlamış oluyor.  Mutfağa en hızlı erkekler giriyor yani. Daha önce hafta sonu da 

altyapısını hazırlıyorum çünkü. Mesela zeytinyağlı yemek soğuk yemek muhakkak hazırlanıyor. 

Çoğunlukla diyelim muhakkak değil. Salata malzemesi, salatayı yapıp. (Anlaşılmıyor) Yine birlikte. 

Çoğunlukla ben yamak o aşçı şeklinde, hazırlanmasında. (Anlaşılmıyor). (Abdal Kul, s. 229–236) 

 

Abdal Kul hafta içi alışveriş gerekmediğini söylüyor. Çünkü alışveriş hafta sonu 

beraberce yapılıyor. Eşinin akşamları kendisinden önce mutfağa girdiyse yemeği 

hazırlamaya başladığını söylüyor. Ancak Abdal Kul hafta sonu önceden yemeklerin 

altyapısını hazırlamış oluyor. Mesela zeytinyağlı yemekleri, soğuk yemeği hafta sonu 



 147 

çoğunlukla kendisinin hazırladığını söylüyor. Yani Abdal Kul hafta sonu yemek 

altyapılarını hazırlarken, eşi de akşamları çoğunlukla yemek hazırlamanın çoğu 

kısmını yapıyor. Hafta içi bu arka planla yemek hazırlanması ve sofraya konması 

beraber yapılıyor. Çoğunlukla akşamları yemek hazırlama safhasında esas 

sorumluluk eşinde oluyor. Bunu “ben yamak o aşçı” şeklinde tarif ediyor. Yani tüm 

diğer araştırma katılımcılarının durumlarına zıt olarak hafta sonu yemeklerin 

altyapısını Abdal Kul hazırlasa da akşam yemeği sorumluluğu eştedir. Abdal Kul’un 

mutfakla arası iyi değil; fakat eşiyle bu konuda uzlaşıyor:  

 
Abdal Kul: (…) Ama ben mesela çok mutfak işini çok da seven bir insan değilim.  

Fulya: Bunu belirttiniz mi? 

Abdal Kul: Tabi ki belirtmişimdir de yani. Erkeğin kalbi midesinden geçmez, kadınların kalbi de 

midesinden geçer.  Yapmaktan hoşlanmadığım bir şeyi yapıp önüme getiriyorsa, örnek kahve pişirip 

önüme getiriyorsa o çok ekstra bir şeydir benim için. Yani çok da fazla hizmet etmekten 

hoşlanmayan bir tipim diye düşünüyorum; ama yine de içimden geldiği zaman yapıyorum. Yani 

zorlanmaya gelemiyorum. Zorunlu olmadığım sürece ben yaparım. Ve mutlu olurum. Benim üzerime 

vazife olmayan olmaması gereken işleri de yaparım. Ama vazife gibi görünenleri yapmadan idare 

edebiliyorum, değiş tokuş olabiliyor. Onun için öyle o tür takaslar kendiliğinden oluyor oluşuyor ve 

karşılıklı alışveriş derken bu tabii. Dengeler böyle kurulabiliyor O denge kurulduysa, o tür dengeler 

söylenmeden konuşulmadan kurulabiliyor. Karşındakinin ne hissettiğini yavaş yavaş neden mutlu 

olduğunu tepkilerini anladığın için de sen de yavaş yavaş o özelliklere sahip olmaya çalışıyorsun. 

Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşı kalkar atasözlerimiz doğru. Bir arada olmayı 

istiyorsan zaten bir şekilde ters düşmekten çok uyum sağlamak zorundasın. Ben çok hareketliyim. O 

çok sakin. Ben çok tepkiliyim dışa vururum. O hiç dışa vurmaz. Yani bu tür zıtlıklarla bir arada 

yürüyen bir alışveriş bu. Karşılıklı. Ama dünya görüşlerimiz benzer. Zevklerimiz benzer. (Abdal Kul, 

s. 557–577) 

 

Abdal Kul mutfak işinden bir kadın görevi olarak değil tam tersine bir kişisel 

hoşlanma-hoşlanmama konusu olarak bahsetmektedir. Mutfak işini sevmediğini 

belirttiğini, eşi Abdal Kul’un yapmaktan hoşlanmadığı bir şeyi yapıp önüne 

getiriyorsa, onun kendisi için çok özel bir şey olduğunu söylüyor. Fazla hizmet 

etmekten hoşlanmayan biri ve zorlanmaya gelemiyor. Ama zorunlu olmadığı sürece 

yapıyor. Ama vazife gibi görünenleri değişim ya da takas (exchange) yaparak idare 

ediyor. Abdal Kul örneğinde bu tür takaslar ve pazarlıklar kendiliğinden 

konuşulmadan oluşuyor ve bu durum karşılıklı alışveriş olarak görülüyor. Karşılıklı 

alışverişin bir devamı olarak da Abdal Kul eşiyle birbirlerinin nelerden mutlu 

olduğunu anladıkları için de yavaş yavaş o özelliklere sahip olmaya çalıştıklarını 
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söylüyor. Bu temelde Abdal Kul hatta bazı atasözlerinin doğru olduğunu düşünüyor: 

Mesela Abdal Kul üzüm üzüme baka baka kararır, körle yatan şaşı kalkar 

atasözlerinin doğru olduğuna inanıyor. Tarafların bir arada olmak istiyorlarsa zaten 

bir şekilde ters düşmekten çok uyum sağlamak zorunda olduğunu söylüyor. Bu 

çerçevede eşiyle ilişkisini zıtlıklarla bir arada yürüyen bir alışveriş olarak tanımlıyor. 

 

Abdal Kul’un evinde diğer ev işleri ise şöyle yapılıyor: 

 

Abdal Kul: (…) Haftanın başıysa ütü oluyor. Hafta sonuysa çamaşır yıkama oluyor. Benim 

sorumluluğumda olan çoğunlukla ütü. Eşimin sorumluluğu olan yıkama. Ağırlık bende; ama onun da 

yardımı da fazla oluyor. Bu tempo. (Abdal Kul, s. 247–249) 

 

Ev işlerinin ütü ve yıkama kısmında da eşle beraber yapma söz konusu. Hafta başı 

ütü hafta sonu çamaşır yıkama var. Ütü onun, yıkama eşinin sorumluluğunda. Ağırlık 

Abdal Kul’da; ama eşinin yardımı fazla oluyor. Bu ifade bazı ev işlerinde ağırlık 

Abdal Kul’da olmasına rağmen Abdal Kul eşinin yardımından çok memnun olduğu 

için onun yardımını çok önemsediğini gösteriyor diyebiliriz. Abdal Kul’un 

deneyiminde ev işlerinde tam olmasa da önemli bir paylaşma olduğunu; ayrıca bu 

paylaşmanın da parayla desteklenmediği halde yani yardımcı tutulmadığı halde 

deneyimlenebildiğini görüyoruz. 

 

Abdal Kul’un ev hayatı İstanbul’daki evindeki yaşantısıyla kısıtlı değil. Abdal 

Kul’un hafta sonları kullandığı İstanbul dışında ikinci bir evi var ve hafta sonları 

orada bahçe işleri ve farklı işlerle zamanını geçiriyor:  

 

Abdal Kul: Evet hafta sonunda yaşadığımız başka bir evimiz var. Yazlık demiyorum ona. Yazlık değil 

çünkü. Ben ona kaçış diyorum. Hem bu evden kaçış hem günlük hayattan kaçış, günlük yaşamdan 

kaçış. Ben ona kaçış adını takıyorum. Ve tebdil-i mekân dedikleri o olmalı. Tebdil-i mekânda hayır 

vardır derler ya. Mekân değiştirmekte. 10 yıldır ikinci evimiz var. Bir üçüncü bir ev de olabilir de. 

Artık düzen değişecek emekli olunca. Bir üçüncü başka bir yer de bir ev de istemiyor değilim.  

Mevsimine göre kullanabileceğim. Başka amaçlarla da kullanabileceğim. Yazın kullanabileceğim.(…) 

(Abdal Kul, s. 420–426) 
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Abdal Kul hafta sonlarını 10 yıldır başka bir evde yaşıyor. Bunu mekân 

değişikliğinin verdiği rahatlık için yapıyor. Ayrıca yaz tatillerinde kullanmak üzere 

üçüncü evi de düşünebileceğini söylüyor. 

 

Yardımcısı olmayan başka bir araştırma katılımcısı İlke Çobanlı’dır. İlke Çobanlı’ya 

sadece ayda bir kez bir temizlikçi gelmektedir. Hatırlanacağı gibi İlke Çobanlı yalnız 

yaşamaktadır. Yani ev işi yapma gereksinimi diğer araştırma katılımcılarına göre 

daha azdır. Fakat yine de zaman alıcıdır: 

 

Fulya: Peki ev işleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissettiriyor size ev işi yapmak? Aslında 

bayağı vakit harcıyorsunuz değil mi? Ev işlerine. 

İlke Çobanlı: Ay müthiş. Öyle şey olur mu? Yani ben evde temizlik yapmaya giriştiğimde bütün 

günümü alıyor. Ki bunu ben çok uzun zamandır yapamadım. Bazen hakkaten çok seviyorum, o camın 

böyle canım üzerindeki tozları görüp te kan ter içinde sildikten sonra oh yani mis gibi olmuş diyorum. 

Şimdi onu görmek çok güzel. Tabi o kadar pisliğe ulaşması da bir günde olmadığı için bayağı temiz 

kalıyor. Yapmayı sevdiğim şeyler var, sevmediğim şeyler var. Mesela ben mutfağa gireyim, yemek 

yapıyim, ben hani abartmıyorum, 1 gün sabahtan akşama kadar mutfakta geçirebilirim. (İlke Çobanlı, 

s. 984–992) 

 
Fakat İlke Çobanlı’nın yaşamında da ev işlerine ayıracak fazla vakit yoktur. En fazla 

yemeğe zaman ayırmaktadır:  

 

İlke Çobanlı: (…) Evde kaldığım zaman yaptığım şey ya bi kitabı okumak, çoğunlukla yemek 

yapmak. Evi ciddi temizleyecek fazla vaktim olmuyor. Mesela çok komik bir, şimdi ayda bir eve 

temizlikçi hanım geliyor, pencerelerine bak İlke hanım dedi bunlar en son ne zaman temizlenmişti 

dedi. Bunu dediği zaman 2 ay önce. Temmuzda ben onları silmiştim dedim. Kadıncağız şok oldu 

heralde. Ama onun dışında yani şeye dikkat ediyorum, banyo ve mutfak ve yerler her yerde her zaman 

temizdir; ama yani pencereler böyle dantel gibi olmuş, genelde oldukça pis (gülüşmeler) evde 

kaldığım zaman da çok kısıtlı. Sabah 7’de çıkıyorum, akşam 7’de 7.30’ta geliyorum. Ev otel gibi 

oluyor hafta arasında. (İlke Çobanlı, s. 692–700) 

 

İş dolayısıyla İlke Çobanlı evde fazla zaman geçirememektedir. Bu nedenle o da 

diğer bazı araştırma katılımcıları gibi zaman zaman evi otel olarak kullandığını 

hissetmektedir. Bu yaşam tarzında ev işlerine ayrılan zamanın mümkün olduğunca az 

olması amaçlanmaktadır. 

 

“Yani ev işleri tamamen eşit paylaşılıyor diyebilirim..”. 
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Eda Aydın 

 

Sadece periyodik temizlikçi alan başka bir araştırma katılımcısı ise Eda Aydın’dır. 

Eda Aydın’ın yaşadığı Avrupa ülkesinde zaten tam zamanlı yardımcı çok pahalı 

olduğu için seçenekler arasında bile değildir. Eda Aydın hatırlanacağı üzere bir Batı 

Avrupa ülkesinde yaşamaktaydı ve Batı Avrupalı bir eşi vardı. Eda Aydın’ın 

deneyiminde temizlikçiden kalan ev işleri eşler arasında tamamen eşit 

bölüşülmektedir: 

 

Fulya: Peki evde iş bölüşümü bakımından nasıl... 

Eda Aydın: Yemekleri genellikle ben yapıyorum. Ben aslında yemek yapmayı hiç bilmezdim 

evlendiğimde; ama sonra öğrendim. Eşim öğretti bana yemek yapmayı en çok. Çamaşırları da her 

zaman eşim yıkıyor. Zaten çamaşır ve kurutma makinesi var. Ütüyü her zaman ben yapıyorum. 

Bulaşık makinemiz de var neyse ki. Ama ona girmeyen bulaşıkları genellikle ben yıkıyorum. 

Temizliği zaten ikimiz beraber yapıyoruz. Son birkaç yıldır da yardımcımız var. Yani ev işleri 

tamamen eşit paylaşılıyor diyebilirim... Hiçbir problemimiz olmadı şimdiye kadar. 

Fulya: Anladım. 

Eda Aydın: Onun çok işi yoğunsa işleri ben yapıyorum. Benim çok yoğunsa o yapıyor. Öyle sormaya 

gerek bile olmuyor. (Eda Aydın, s. 85–95) 

 
 
Eda Aydın’ın deneyimleri Türkiye bağlamının dışında bir örnektir. Fakat Eda 

Aydın’ın ev işi deneyimleri Batı ataerkilliğinden uzak kalmayı başarabilmiş bir 

örnektir. Kısıtlı temizlikçi yardımı dışında evdeki işlerin eşler arasında tamamen eşit 

paylaşıldığı düşünülmektedir. 

  

“Burada böyle malesef. Türkiye’deki gibi o lüks hayat yok.”  

   Derya Başarı 

Derya Başarı da Eda Aydın ile aynı Batı Avrupa ülkesinde yaşamaktadır. 

Hatırlanacağı gibi Derya Başarı oğluyla yaşamakta ve kendini yalnız anne olarak 

tanımlamaktaydı. Derya Başarı’ya sadece haftada yarım gün temizlikçi gelmekte ve 

geriye kalan tüm işleri kendisi üstlenmektedir: 

 

Fulya: Hıhım. Evde tam olarak ne yaptığınızı yani sabahleyin çocuğunuzun kahvaltısını 

hazırlıyorsunuz sonra çıkıyorsunuz… 

Derya Başarı: Ekmeğini kahvaltısını hazırlıyorum. Kendim hazırlanıyorum ve ondan sonra evimin 

olduğu yerden buraya geliyorum. Genelde trafik çok sıkışık olduğu için uzun sürebiliyor bazen. 
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Buraya geliyorum. Burdan saat ııı 5–6 gibi çıkıp tekrar o trafikte eve gidiyorum. Evde yemek 

yapıyorum tabi gider gitmez... Oğlumun karnını doyuruyorum. Ortalığı topluyorum, bulaşığı 

koyuyorum falan ondan sonra onunla biraz ilgileniyorum. Sonra da çalışmaya başlıyorum tekrar. O 

yattıktan sonra. 

Fulya: Peki temizlik filan nasıl oluyor? 

Derya Başarı: Temizlik haftada 1 gün, yarım gün; ama temizlik için yardımcım var. O geliyor. Tabi o 

yetmiyor. Haftasonları yine ben çamaşırımı, ütümü, alışverişimi kendim yapıyorum. Burada böyle 

maalesef. Türkiye’deki gibi o lüks hayat yok. 

Fulya: Hıhı. 

Derya Başarı: Orda benim arkadaşlarımın çoğu prof. Ama hepsinin fulltime ııı yardımcıları var. Her 

işleri yapılıyor. Burda ben her işimi çöpümü bile kendim dökmek zorundayım. (Derya Başarı, s. 98–

112) 

 

Derya Başarı kendi durumunu Türkiye’deki arkadaşlarının durumuyla 

karşılaştırmakta ve Türkiye’deki durumu lüks olarak nitelemektedir. Derya 

Başarı’nın lüks olarak nitelediği Türkiye’deki durum tabii yardımcılı kadın 

profesörlerin durumlarıdır. Derya Başarı, çöp dökmeye kadar gündelik tüm işleri 

kendisinin üstlendiğini belirtiyor. Fakat görüşmenin burada verilmeyen bir kısmında 

belirttiği gibi Derya Başarı bu durumdan şikayetçi değil. Derya Başarı daha önce 

evliyken ev işi durumunu ise şöyle özetlemektedir.  

 

Fulya: Hocam peki evliyken nasıldı? 

Derya Başarı: Evliyken çok zor. Onun için zaten de ayrıldım. Evliyken tam bir cehennem hayatıydı 

bazen. Çünkü ıı kocam o konuda bana hiç destek olmadı. Anlayamıyordu ve bütün yük benim 

üstümdeydi.  

Fulya: Peki kocanız Türk müydü? 

Derya Başarı: Türk’tü maalesef. (Gülme) Evet Türktü. Ama ... 

Fulya: Anlatır mısınız biraz hocam evliyken nasıldı ev? Yani evdeki iş bölüşümü. 

Derya Başarı: İş bölüşümü. Kocam evimizin olduğu yerden 2 saat uzak bir yerde çalışıyordu. O sabah 

5 te kalkıp gidiyordu. Ve akşam 8–10 gibi eve geliyordu. Onun bana hiç bir faydası olmuyordu. Ve 

üstelikte faydasından çok zararı oluyordu. Gelince dırdır ediyordu onu bunu. Ona yemekler 

hazırlıyordum ediyordum. Hem çalışıp geliyordum. Hem çocuk kreşten alıyordum. Tekrar ev işi 

yemek bilmem ne, bi de oun dırdırını dinliyordum. Hele hafta sonu sabah dırdırları beni 

mahvediyordu. Onun için de defettim onu. (Gülmeler) (Derya Başarı, s. 151–263) 

 
Derya Başarı evli olduğu zamanki ev hayatının şimdikinden daha olumsuz olarak 

niteliyor. Evliliğinde tüm işleri yine kendisi yaparken bir de eşinin yarattığı olumsuz 

duruma maruz kaldığını söylüyor. Yani Derya Başarı yurtdışında kadın ve erkek 
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beklentileri açısından bir çeşit Kemalist ataerkil kurallarla işleyen bir evlilik yapmış 

ve bundan da bir süre sonra vazgeçmiş. Derya Başarı eşi hakkında rahatça olumsuz 

konuşabilmesiyle ataerkil sınırlamalardan özgürleşmiş izlenimi vermektedir. 

 

Özetlersek; sekiz araştırma katılımcısının ev işi deneyimleri yardımcısızlar 

kategorisinde ele alınabilir. Bunlar Demet Onur, Lale Akar, Suna Beyaz, Özgür 

Gökçe, Ayla Mete, Abdal Kul, Eda Aydın, Deya Başarı, İlke Çobanlı ve Esin 

Esen’dir. Demet Onur, Lale Akar, Suna Beyaz, Özgür Gökçe, Esin Esen ve Ayla 

Mete’nin deneyimlerinde ev işinde sadece periyodik gelen temizlikçilerden alınan 

hizmet kullanılmaktadır. Özgür Gökçe, Abdal Kul, ve Esin Esen’in ev işi 

deneyimlerinde evdeki diğer kadınlardan veya eşten yardım almak sözkonusudur. 

Yıllardır süren bu durum Demet Onur’da hayal kırıklığı ve yorgunluk yaratırken, 

Suna Beyaz bu durumu doğal karşılamakta ve eşi akademik dünyadan olan kadın 

profesörlerde farklı deneyimlere rastlanabileceğini düşünebilmektedir. Ayla Mete ise 

ev işlerine yönelik geliştirdiği bakış açısıyla ev işlerini önemsizleştirmekte ve 

araçsallaştırmaktadır. Bu bakış açısını Ayla Mete ailesiyle de paylaşmaktadır. Bu 

nedenle Ayla Mete’den “ev kadını” standartlarında ev işi yapması 

beklenmemektedir. Esin Esen, kadınların erkeklere ev işi konusunda bir çocuğa 

yaklaşır gibi yaklaşabileceklerini söylemekte ve doğrudan işbölümü istemek yerine 

dolaylı ev işi yardımı tercih edilmesini daha doğru bulmaktadır.  

 

Hem gün boyu akademisyenlik yapan hem de akşamları ev işlerini paylaşmadan ev 

kadınlığı yapan Demet Onur, Lale Akar ve Suna Beyaz’ın deneyimleri erken 

cumhuriyet döneminde 1930’larda orta sınıflarda idealleştirilen “yeni kadın” 

modeline çok benzemektedir. Erken cumhuriyet döneminin ideal “yeni kadını” gibi 

Demet Onur, Lale Beyaz ve Suna Beyaz’dan hem kamusal alanda çalışmaları hem de 

iyi bir eş, anne ve ev kadını olmaları beklenmektedir. Görüşülen araştırma 

katılımcıları tam da bu “yeni kadın” modelinin cumhuriyetle birlikte topluma 

yerleşmiş olduğu bir zamanda yaşamışlardır. Suna Beyaz ev işlerini sorgulamadan 

üstlenmiştir; ama burada verilmeyen bir görüşme parçasında Suna Beyaz’ın dolaylı 

olarak belirttiği gibi Suna Beyaz için ev işi yapmak ne kadar doğal bir şey ise 

çalışmak da bir o kadar doğaldır. Suna Beyaz çalışmamayı bir kez bile 

düşünmemiştir. Aynı şey Lale Akar için de geçerlidir. Yani araştırma 

katılımcılarımız örneğinde ev işi ve ev dışı çalışma kesinlikle birbirinin yerine 
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geçebilen işler olarak düşünülmemektedir. Bu itibarla hem eşiyle hiç paylaşmadan 

hem de yardımcısız olarak ev işi yapan Demet Onur, Lale Akar, Suna Beyaz ve Ayla 

Mete gibi araştırma katılımcıları erken cumhuriyet döneminin idealleştirdiği “yeni 

kadın” modelinin baskısı altında fedakâr bir yaşam sürdükleri söylenebilir. Demet 

Onur, Lale Akar, Suna Beyaz ve Ayla Mete etten “yeni kadın”lardır. Ayla Mete 

“yeni kadın” idealinden belli ölçüde sapmaktadır. Yardımcı hizmeti almayan ve 

böyle olduğu halde ev işlerini önemli ölçüde eşiyle paylaştığını söyleyen Abdal 

Kul’un durumu ise Demet Onur, Suna Beyaz ve Ayla Mete’ninkinden farklıdır. 

Abdal Kul ev işlerini eşiyle paylaşmasının ötesinde sevmediği bazı işleri yapmamak 

için eşiyle konuşmaya gerek duymadan takas anlaşmaları yapabilmektedir. Abdal 

Kul ve eşi sevmedikleri işlerini birbirlerine yaptırmamak için bu tür sessiz pazarlıklar 

yapmaktadırlar. Benzer, sessiz ve sınırları net olmayan bir işbölümü Esin Esen’in 

deneyimlerinde de vardır. Bu nedenle Abdal Kul’un ve Esin Esen’in deneyimleri 

“yeni kadın” modelinin varsaydığı Kemalist ataerkil pazarlıktan daha farklı bir 

pazarlık türüne doğru evrilmenin bir örneğidir denebilir. Eda Aydın’ın deneyimleri 

ise temizlikçiden geriye kalan işlerde tam bir işbölümü sergilemektedir. Fakat daha 

önce söylendiği gibi Eda Aydın’ın eşi Batı Avrupalı bir akademisyendi. Kendini 

yalnız anne olarak tanımlayan Derya Başarı ise haftada yarım gün aldığı temizlikçi 

hizmeti dışında geriye kalan tüm işleri üstlenmekte ve yalnız yaşayan İlke Çobanlı 

ise daha seyrek aldığı periyodik temizlikçiden geriye kalan işleri yapmaktadır. 
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2. Aile Biçimiyle İlgili Deneyimler 

 

Aile biçimiyle ilgili deneyimler, ev işi deneyiminde başka bir yönelim çerçevesi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma katılımcıları ile yapılan görüşmeler çekirdek 

ailelerde ve geniş ailelerde ev işinin farklı şekillerde deneyimlendiğini 

göstermektedir. Yardımcılı kadın profesörlerin hepsi (Nar Elvan, Nazan Yapıcı, 

Özgü Denk ve Latife Paksoy) çekirdek aile olarak yaşarken, yardımcısızlar arasında 

hem çekirdek aile (Demet Onur, Suna Beyaz, Abdal Kul, Derya Başarı, Eda Aydın, 

İlke Çobanlı, Ayla Mete, Esin Esen) hem de geniş aile (Lale Akar ve Özgür Gökçe) 

olarak yaşayanlar bulunmaktadır.  

 

Geniş aile genellikle kadın profesörünün annesinin de yaşlılık döneminde kadın 

profesörün çekirdek ailesine katılmasıyla ortaya çıkmakta ve bazen Özgür Gökçe’nin 

durumunda olduğu gibi bir evde 3 nesil beraber yaşamaktadır. Böyle durumlarda 

kadın profesörün annesi de evdeki işlere yardım etmekte; özellikle kadın profesörler 

için bir sıkıntı kaynağı olan akşam sofra hazırlama ve yemek ısıtma ya da yapma 

işlerini önemli ölçülerde üstlerine almaktadırlar. Ancak geniş aile biçiminde de yine 

eve gelen periyodik temizlikçiden destek alınmaktadır.  

 

Çekirdek aile türünün içinde de ev işi deneyimlerinde çeşitlik gözlenmektedir. Tam 

zamanlı yardımcıdan, tam zamanlı bakıcıya, dönemsel gelen temizlikçiden hiç 

temizlikçi yardımı alınmayan durumlara uzanan örnekler bulunmaktadır. Ama 

çekirdek ailede geniş ailede olduğu gibi yaşlılardan ev işi için yardım 

kullanılmamaktadır.  

 

a. Çekirdek Aile 

Araştırmada çekirdek aile halinde yaşayan araştırma katılımcıları Demet Onur, Suna 

Beyaz, Nar Elvan, Nazan Yapıcı, Özgü Denk, Abdal Kul, Latife Paksoy, İlke 

Çobanlı, Ayla Mete, Esin Esen, Derya Başarı ve Eda Aydın’dır. Yani araştırma 

katılımcılarının çoğu (on iki tanesi) çekirdek aile olarak yaşamaktadırlar. Çekirdek 

ailelerde ev işi deneyimleri kendi içinde çeşitlilik gösterdiği gibi geniş aile türünden 

de oldukça farklıdır. Çekirdek ailede hem yardımcılı ve yardımcısız ev işi 

deneyimleyen kadın profesörler bulunmaktadır. Çekirdek aile olarak yaşayan 
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yardımcılılar kendi içinde ev işlerinin yardımcılar ve kadın profesör tarafından 

paylaşıldığı durumlar ve yardımcıdan geriye kalan işlerde eşler arası iş paylaşımında 

eşitlik ya da eşitliğe yakın durumların gözlendiği örnekler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Ayrıca yardımcısızlar kendi içinde ev işlerinin hepsinin kadının üstlendiği ve ev 

işlerinin eşler arasına eşit veya eşite yakın paylaşıldığı durumlar olarak ikiye 

bölünebilir.  

 

Çekirdek aile ve yardımcısız kategorisinde yer alan Demet Onur, Suna Beyaz, Abdal 

Kul, İlke Çobanlı, Eda Aydın, Derya Başarı, Ayla Mete, Esin Esen periyodik gelen 

temizlikçiler istihdam etmekteydiler. Demet Onur ve Suna Beyaz, temizlikçiden 

geriye kalan ev işlerinde cinsiyet temelli bir işbölümü sergilemektedirler. Ayla Mete 

de temizlikçiden geriye kalan tüm işleri kendi üstlenmektedir; fakat ev işine getirdiği 

araçsal ve indirgemeci yaklaşım ve bu konuda aile üyeleriyle uzlaşımı nedeniyle 

farklı hatta yer almaktadır. İlke Çobanlı da ise yalnız yaşadığından tüm ev işlerini 

periyodik gelen temizlikçi dışında kendisi üstlenmiştir. Derya Başarı’nın deneyimi 

de İlke Çobanlı’nınkine biraz benzerdir. O da temizlikçiden geriye kalan işleri 

tamamen üstüne almak durumundadır; fakat temizlikçisi daha sık gelmektedir. Yine 

çekirdek aile olarak yaşamakta olan Esin Esen, temizlikçiden geriye kalan işlerde 

eşiyle %70, %30 paylaşma gitmektedir. Tabii ki işlerin %70’ini Esin Esen 

yapmaktadır. Yardımcısız çekirdek aile grubunda yer alan Abdal Kul ve Eda Aydın 

örneği ev işlerindeki eşler arası paylaşım bulunması nedeniyle diğer yardımcısız 

çekirdek aile grubundaki araştırma katılımcılarından ayrılmaktadır. Daha doğrusu 

çekirdek aile olarak yaşayan Abdal Kul ve Eda Aydın örneklerinde yardımcısızlıktan 

çok ev işlerinin eşit ya da eşite yakın paylaşılması özelliği ön plana çıkmaktadır. Bu 

nedenle bundan sonraki bölümde belirtileceği gibi işbölümünde eşitlik açısından 

Abdal Kul ve Eda Aydın örnekleri geri kalan tüm araştırma katılımcılarından farklı 

bir kategori oluşturmaktadırlar. 

 

Çekirdek aile olarak yaşayanlardan yardımcılılar kategorisinde yer alanlar ise Nar 

Elvan, Nazan Yapıcı, Özgü Denk ve Latife Paksoy’du. Çekirdek aile biçiminde 

yaşayan bu yardımcılılardan Nar Elvan’ın üzerinde düşen günlük ev işi oranı hem 

nitelik hem de nicelik açısından yardımcısız ve çekirdek aile olarak yaşayan Demet 

Onur ve Suna Beyaz’dan oldukça farklıdır. Hatırlanacağı gibi Nar Elvan örneği daha 

önce belirtildiği gibi evde pragmatik nedenlerle cinsiyet temelli bir işbölümü 
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yapıldığı izlenimi vermekteydi; fakat yine de bu örnekte eşle bir işbölümüne 

gidilmektedir. Yardımcılı çekirdek aile grubundaki başka bir araştırma katılımcısı 

Nazan Yapıcı ise daha önce bahsedildiği gibi hem periyodik temizlikçi almakta hem 

de her gerektiğinde çağırabileceği yaşlı bakımı için istihdam ettiği “hanımlar” 

bulunmaktadır. Aynı gruptaki Özgü Denk ise periyodik gelen temizlikçi 

çalıştırmakta; fakat evde o kadar az zaman geçirmektedir ki iş odaklı yaşamı kendisi 

ve eşinin yemek gibi bazı günlük hizmetleri sıklıkla dışarıdan satın almalarına yol 

açmaktadır. Latife Paksoy’da ise annesi için tuttuğu bakıcı hizmeti kendisi için de 

birçok ev işinin bakıcı tarafından yapılmasıyla sonuçlanmaktadır. Latife Paksoy 

örneğin bakıcı aynı zamanda yemek yapmaktadır. Bulaşıklara yardım etmektedir. 

Ayrıca ek bir ücret karşılığında periyodik temizlik de yapmaktadır. Fakat yine de 

Latife Paksoy ev işlerinden tamamen muaf değildir. Bakıcıdan geriye kalan işleri 

yapmaktadır. Bu nedenlerle Latife Paksoy’un deneyiminin yardımcılılar 

kategorisinde ele alınmasının doğru olduğunu düşünebiliriz. 

 

Çekirdek aile yaşantısı sürdüren araştırma katılımcıları arasında ev işi yapma oranı 

değişim gösterse de yine de ev işleri çoğunlukla (Demet Onur, Suna Beyaz, Nazan 

Yapıcı, Derya Başarı, İlke Çobanlı, Ayla Mete, Esin Esen, Latife Paksoy) kadın 

profesör ve istihdam ettiği kadın temizlikçi arasında paylaşılmaktadır. Yani ev işleri 

eşler arasında değil, kadın profesör ve kadın temizlikçi arasında paylaşılmaktadır. 

Ancak üç çekirdek aile yaşantısında (Nar Elvan, Özgü Denk, Eda Aydın) yardımcı 

ve temizlikçinin yaptıklarından geri kalan işlerde eşle eşit bir paylaşım yapıldığı 

algılaması bulunmaktadır. Söz konusu on iki çekirdek aile yaşantısından ev işi için 

hiç kimseyi istihdam etmeyen tek ev olan Abdal Kul’un evinde ev işlerinin eşite 

yakın paylaşıldığı izlenimi uyanmaktadır. 

 

Bazı kadın profesörler özellikle çocuklarının doğduğu dönemde ve ilk yaşları 

boyunca geçici olarak geniş aile formatına dönmüşlerdir. Bu genellikle kadının 

ailesinden bir başka kadının doğan çocuğa bakmak için aileye katılmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Mesela Abdal Kul çocuğu doğduğunda annesini çağırmış ve yaklaşık 2 

yıl geniş aile olarak yaşamışlardır. Benzer bir durum Esin Esen için de geçerlidir. 

Esin Esen’in de teyzesi uzun yıllar kendileriyle birlikte Esin Esen ve eşinin çocuğuna 

onların evinde bakmış; ayrıca Esin Esen’e ev işlerinde de yardım etmiştir. Demet 

Onur’un kızı da 10 yaşına kadar anneannesinin evinde büyümüştür. Burada klasik 
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anlamda bir geniş aileye geçiş durumu olmasa da ilişkilerin sıklaşması ve 

yakınlaşması anlamında bir geniş aile kavramının işlemeye başladığı düşünülebilir.  

 

b. Anneyle Paylaşma 

Bu araştırmadaki kadın profesörlerin deneyimlerinde geniş aile, kadın profesörün 

annesinin de yaşlanma nedeniyle ya da yalnız yaşamanın istenmeyen bir seçenek 

olması sebebiyle kadın profesörün çekirdek ailesine katılmasıyla oluşmaktadır. 

Çocuğunun (yani kadın profesörün) ailesiyle beraber yaşamaya başlayan kadın 

profesörün annesi günlük akşam sofra hazırlama ve yemek pişirme ya da ısıtma gibi 

görevleri üstlenmektedir. Hem Lale Akar’ın hem Özgür Gökçe’nin annesi evde sofra 

hazırlama ve yemek ısıtma yahut yapma işini üstlenmişlerdir. Araştırmadaki kadın 

profesörler bu işlerin üstlerinden kalkmasının kendileri için ne kadar önemli 

olduğunu belirtmişlerdir: 

 

Lale Akar: (…) Hafta sonu bir kaç çeşit yemek yapıp, hafta içi takviyeyle yapıyorum. Çorba bitti, onu 

takviye et. Pilav, börek bitsin, takviye et; ama ağırlıklı hafta sonu yapıyorum. Annem bu konuda 

yardımcı oluyor. Hafta arasında bitince annem yapıyor. Bileği kırılınca o da bana kaldı. Evin düzenli 

gitmesinde onun çok etkisi var. Evde bir insanın olmasının çok etkisi var. (Lale Akar, s. 111–116,)  

 

Lale Akar yukarıdaki görüşme parçasında evindeki yemek hazırlama sistemini 

anlatıyor. Hafta sonu hafta içi için yemek pişiriyor. Hafta içi hafta sonunda pişirdiği 

yemekler bitince takviyeler için annesinden yardım alıyor. Lale Akar örneğinde en 

azından ev işlerinin bir bölümünde kadınlar arasında nesiller arası dayanışma 

görülmektedir. Bu örnekte ev işinde kadınlarda nesiller arası dayanışma doğal 

görülmektedir.  

  

Özgür Gökçe örneğinde ise Özgür Gökçe gece yemek yapsa da annesi yardımcı 

oluyor, sofrayı kuruyor. Eve geldiğinde %99 sofra hazırlanmış oluyor. Sofrayı %95 

annesi, %5 eşi hazırlıyor ve Özgür Gökçe sofrayı hazır bulduğu için kendini şanslı 

buluyor. Bu araştırmada eve geldiğinde sofrayı hazır bulan tek araştırma katılımcısı 

Özgür Gökçe: 

 

Özgür Gökçe: Ama o benim, benim açımdan sorarsan oaaa daha ne istiyorum kız? Eve gidiyoruz, 

yemeği hazır buluyoruz. En azından yemeği ben yapacağım da. Sofrayı hazır buluyorsun. Pişmiş 

oluyor, yani ısınmış oluyor pardon. Yerinde de pişmiş oluyor. Örneğin bir pilav yapılacak. Veya bu 
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aralarda yapmadı, gene başladı yapmaya. Gene yemek yapılacak. Zaten bir de. Hadi onu da 

söyleyeyim. Mesela. Malum şimdi buzdolaplarının deepfreeze’ı var. Şimdi soğanı hazırlıyorum, 

kıymayı hazırlıyorum. Yani her biri pişmeye yakın. Diyelim fasulye sote daha doğrusu deepfreeze 

duracak şekilde. Ben bir gıdacıyım zaten. Gıda yan dalım. E, onları hazırlıyorsun. En sonunda onları 

alıp bir bir harmanlayıp pişirmek kalıyor. Yani o vaziyete getirmiş durumdayım olayı. Yani kendim 

için hem gerekiyorsa annem için. Soğan filan hazırlamak zor. Böyle bir şekilde yemeği yapabiliyor. 

Kendi de yapar aslında. Soğan doğramam filan demedi. Ama (anlaşılmıyor). Hele bugünlerde 

özellikle. Yeni hastaneden çıkmış bir insan olarak. Böyle, yani, çok memnunum, mutluyum. (Özgür 

Gökçe, s. 241–253) 

 
Özgür Gökçe yukarıdaki görüşme parçasında kendi açısından annesiyle beraber 

yaşamanın avantajlı olduğunu, eve gidince yemeği ısıtılmış ve sofrayı hazır 

bulduklarını, bazen annesinin bazı kolay yemekleri de yaptığını söylüyor. Özgür 

Gökçe hafta sonu yemeklerin altyapısını hazırlayıp dondurucuda saklamak suretiyle 

hafta içi yemek yapmayı kolaylaştırıyor. Altyapısı hazırlanmış yemekleri ise annesi 

pişirebiliyor veya bazen hasta olmadığı zamanlarda yemeğin tümünü annesi 

yapabiliyor.  

 

Kadınlarda nesiller arası ev işi paylaşmanın görüldüğü bu iki örneğe iki şekilde 

bakılabilir görünmektedir. Birinci yolda Lale Akar ve Özgür Gökçe’nin ev işlerinde 

annelerinin işgücünden yararlandığı düşünülebilir. Nitekim Lale Akar evin düzenli 

gitmesinde annesinin pozitif rolünden bahsetmektedir. Özgür Gökçe ise annesinden 

hafta içi yemek konusunda yardım alabildiği için memnun ve mutlu. Yani Lale Akar 

ve Özgür Gökçe örneklerine bakanlardan bazıları Lale Akar ve Özgür Gökçe’nin 

kendi günlük ev işi yükünü hafifletmek için yaşlı bir kadının iş gücünü kullandığını 

düşünebilir. Oysa Lale Akar’ın annesi yalnız yaşamasının yaşlılığından dolayı zor 

olması nedeniyle kızının ailesine, Özgür Gökçe’nin annesi ise hastalanma, ameliyat 

ve deprem sonrasında bakım alabilmesi ve yalnız kalmaması için Özgür Gökçe’nin 

ailesine katılmıştır. Yani gerek Lale Akar gerekse de Özgür Gökçe kendi ev işlerini 

yapması için annelerini yanına almamışlardır. Ayrıca Türkiye’de refah devletinin çok 

zayıf olduğu bir ülkede bir yaşlı için en iyi ve güvenli yaşlı bakımının aile yanında 

alınabileceği genel kabul gören bir görüştür. Bu çerçevede Lale Akar’ın ve Özgür 

Gökçe’nin annelerinin ev işlerine yardımı ya da katkısı kendi kaldığı bir evde sadece 

başkaları için değil kendisi için de yemek hazırlanmasına katkıda bulunması olarak 

düşünülmelidir. Bu durumda Lale Akar ve Özgür Gökçe için de annelerinin kendi 
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ailesiyle birlikte yaşaması kendisi için en azından yemek hazırlama açısından avantaj 

haline gelmiştir. Diğer taraftan unutulmamalıdır ki çekirdek aileye yaşlı bir 

akrabanın katılması özellikle çekirdek aile açısından her zaman ve her açıdan kolay 

ve olumlu bir sonuç doğurmayabilir. Özellikle çocuklu çekirdek ailelerde yaşlıların 

Türk klasik ataerkillik normlarına göre yaşları nedeniyle saygı beklemeleri aile de 

çatışma yaratabilir. Farklı bir durum da olsa mesela Özgür Gökçe’nin ailesinde 

Özgür Gökçe’nin kızı ve annesi arasında çatışma yaşanmaktadır. Özgür Gökçe bu 

çatışma ya da anlaşmazlıklar hep aracı rolü üstlenmek zorunda kalmakta ve annesi ve 

kızı arasında bu aracı rolü oynamak zorunda kalmasının kendi üzerinde baskı 

yarattığını ve bu durumun çözmesi gereken bir sorun olarak karşısında durduğunu 

söylemektedir. Yani evdeki çocuk için de çekirdek aileye katılan yaşlı katılması bazı 

sonuçlar doğurmaktadır. Böyle örneklerde çocuklar açısından doğabilecek olumsuz 

sonuçların yaşlıları için doğabilecek olumsuz sonuçlara göre çok daha ciddi 

problemler yaratacağı açıktır. Daha sonra çocuk bakımı bölümünde tekrar ele 

alınacak bir fikri yaşlıların durumuyla ilgili olduğu için kısaca belirtilebilir. Çocuk 

bakımında kadınların önceki nesilde kadınlar olan annelerinde yardım almaları 

Türkiye’de çok yaygındır. Bu araştırmadaki birçok vakada da bu durum 

görülmektedir. Burada kısaca belirtmek istediğim, bir sonraki neslin çocuklarına 

bakmak yaşlılara dayatılan bir yük olduğu ölçüde çocuklar için de kendilerinden en 

az yarım yüzyıl önce doğmuş insanlar tarafından bakılmak da o ölçüde olumsuz bir 

durumdur. Çocuklara bir önceki nesilden kadınların, anneannelerin baktırılması, 

kadın ve annesi arasında bir ilişki olarak görülmekte ve bu çocuk bakma durumunda 

anneanne ve kadın taraf olarak görülürken çocuklara bu ilişkide ne olduğu ve tam 

olarak nasıl bir bakım aldıkları göz önüne alınmamakta ve çocuklar perspektif dışı 

kalmaktadır. Oysa bu bakım durumlarında çocukların yaşlılardan daha bağımlı bir 

durumda olduğu; yani en dezavantajlı durumda oldukları unutulmamalıdır. 

Çocuklara verilen bakımın niteliğinin ömür boyu sürecek ciddi sonuçlara neden 

olacağı açıktır.  
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3. Toplumsal Cinsiyet Sınırlarıyla İlgili Deneyimler 

Toplumsal cinsiyete bakış tarzı araştırmadaki kadın profesörlerde ev işlerinin nasıl 

deneyimlendiğini etkilemektedir. Mesela kadının evde “klasik hanım görevlerini” 

üstlenmesi ve gündüz üniversitede çalışmasına ek olarak akşam evde de ev ilgili 

işleri üstlenmesi beklenebiliyor. Bu beklenti hem orta-üst gelir grubu ve yardımcılı 

hem orta-alt grubu ve yardımcısız ev yaşantısı deneyimleyen kadın profesörlerde, 

hem geniş hem de çekirdek profesör ailesi ve akademik ev örneklerinde de 

görülebiliyor. Toplumsal cinsiyete Kemalist ataerkil yaklaşım (Demet Onur, Suna 

Beyaz, Lale Akar, Nazan Yapıcı, Ayla Mete, bir ölçüde Esin Esen) baskın olsa da 

toplumsal cinsiyete ev işinde işbölümünde göreli eşitlikçi ve eşitlikçi yaklaşımlar da 

(Nar Elvan, Özgür Gökçe, Özgü Denk, Abdal Kul, Eda Aydın) bulunmaktadır. 

 

a. “Klasik Hanım Görevleri” Olarak Ev işleri 

 

“Yani evde yapılması gereken ne varsa bir hanım tarafından, ben yapıyordum.” 

         Demet Onur 

 

Demet Onur yaptığımız görüşmede evde bir hanımın üstlenmesi gereken tüm işleri 

üstlendiğini söylemektedir: 

 

Demet Onur: Yani evin alışverişini ben yapıyorum. Bir kızım vardı. O bir ay önce evlendi. Tabii daha 

küçükken onun bütün eğitimiyle ilgili, ödevlerinin kontrolüyle ilgili, ben ilgileniyordum. Küçükken 

doktordu, şuydu buydu, hocaya getir hocaya götür, hep ben ilgileniyordum. Ve tam o sıralar, o 

zamanlar daha gençtim ve işte doktora yapıyordum, e arkasından yardımcı doçentlik, yok doçentlik. 

Tabii bu süreç, hep çocuğum büyürken birlikte yaşadıklarım. Dediğim gibi işte alışveriş. Yani evde 

yapılması gereken ne varsa bir hanım tarafından, ben yapıyordum. İşte temizlik için yardımcım 

haftada bir defa geliyordu. Yani mümkün mertebe kendi (anlaşılmıyor) ben yapıyordum. Çok fazla 

dışardan yardım almadım. (Demet Onur, s. 11–19) 

 
 
Yukarıda görüşme parçasında Demet Onur, ev işleri, çocuk bakımı ve eğitimi, 

alışverişi üstlendiğini anlatmaktadır. Arkasından da bunların evde bir hanım 

tarafından yapılması gerektiği düşünülen veya yapılması gerektiğini düşündüğü işler 

olduğunu belirtmektedir. Öznesi kim olursa olsun bu yaklaşımda ilk dikkat çeken, 

yaklaşımın cinsler arası tamamlayıcılık ilkesini öneren İslami çerçeveye ait bir görüş 
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olması ve ev işinin de (ayrıca çocuk bakımı ve eğitiminin de-daha sonraki 

bölümlerde bu konulara değinilecektir) bu şekilde kadın işi olarak görülmesidir. 

İkinci dikkat çeken nokta ise “evde bir hanım tarafından yapılması gerekenlerin 

yapılması” ifadesindeki “hanım” ifadesidir. Araştırma katılımcısı Demet Onur, aldığı 

yüksek eğitim ve sosyal prestiji yüksek olan işine rağmen kendisini kadınlar grubunu 

homojenmiş gibi gösteren soyut bir kategori olan “hanım” kategorisinde ele 

almaktadır. Yani yüksek eğitim ve sosyal prestiji yüksek olan bir işi olmasına karşın 

konu ev işi olunca o da bir “hanım”dır. Bu noktanın yüksek eğitime rağmen 

geçmişteki canlılığını koruması yine erken cumhuriyet döneminde idealleştirilen 

evinin hanımı, çocuğunun annesi ve eşinin karısı; ama aynı zamanda bunlara ek 

olarak kamuda da çalışan Kemalist “yeni kadın” idealinin toplumun belli 

katmanlarındaki yaygınlığıyla açıklamak doğru olacaktır.  

 

 

“Yani yaşamımda hem meslek hem de evlilik hayatında belli değerler var. Bunları 

yıpratmadan her ikisini de birlikte sürdürebilirsin şeklinde. Bunu açtığım zaman 

işte evde klasik hanım görevlerini yapma durumundasın, bunlardan zevk alman 

gerekiyor. Okulda okulla ilişik şeyleri doğru dürüst yapman lazım, bilgi verdiğin 

konuyla ilgili çalışmaları.” 

         Suna Beyaz 

 

Suna Beyaz örneği de Demet Onur örneğiyle benzerlikler göstermektedir. O da evde 

klasik hanım görevlerini işle beraber yürütebileceğini düşünmektedir 

 

Suna Beyaz: Evet. İşin başında ben asistanken aynı şeyi, ııı, bir program yaptım yani. Dünyadaki 

yerim, ailemdeki yerim, çevremdeki insanların tanımları. Ben onu ta baştan yaptım, karşılaşacağım 

güçlükleri de düşündüm. Çocuk yaparken onları da düşündüm. Özellikle ilk çocukta. Ve daha sonra o 

programa göre hareket ettim. Yani ıııı nasıl söyleyeyim, evet şunu kabullenmiş olabilirim orda. Yani 

yaşamımda hem meslek hem de evlilik hayatında belli değerler var. Bunları yıpratmadan her 

ikisini de birlikte sürdürebilirsin şeklinde. Bunu açtığım zaman işte evde klasik hanım 

görevlerini yapma durumundasın, bunlardan zevk alman gerekiyor. Okulda okulla ilişik şeyleri 

doğru dürüst yapman lazım, bilgi verdiğin konuyla ilgili çalışmaları. Ama buna göre de bir 

program yapıyorsun. Yani daha önceki konuşmada da söylemiştim, çok taslak yapıp çalışan bir 

kişiydim. Yani kafamda öyle yaşamı da. Yaşamın da bir taslağını yapmış olmalıyım. Öyle. Evet. O 

taslağa da uydum şimdiye kadar. Bu böyle gidiyor. (Suna Beyaz, s. 229–240)  
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Yukarıdaki görüşme parçası da Kemalist “yeni kadın” idealinin somutlandığı bir 

örneği göstermektedir. Suna Beyaz meslek ve evlilik hayatının değerlerini bir arada 

uygulamaya geçirebileceğini düşünmektedir. Gerçekten de uzun yıllar boyunca bu 

tasarısını kişisel fedakârlık pahasına uygulamıştır. Suna Beyaz’ın yukarıdaki 

görüşme parçasında evlilik hayatındaki değerlerle kastettiği daha sonraki 

cümlelerden birinde gelen “evde klasik hanım görevlerini yapmak durumundasın” 

ifadesiyle açığa çıkmaktadır. Bu ifadede Suna Beyaz, Demet Onur’un kullandığı 

“hanım” kategorisine benzer şekilde yine homojenlik iması olan ve soyut bir “kadın” 

kategorisi kullanmıştır. Bu koşullar altında bu kategorinin tekrarlı bir şekilde 

profesör olan iki farklı araştırma katılımcısı tarafından kullanılması Türkiye’de 

kadınların yüksek eğitim alsa da, sosyal prestiji yüksek olan bir işte çalışsa ve 

ekonomik bağımsızlığına sahip de olsa, hiçbir zaman ev hayatında klasik ev işi 

görevi olan soyut “kadın”dan kurtulamayacağı hissini vermektedir. Suna Beyaz’ın 

“evde klasik hanım görevlerini yapmak durumundasın” ifadesinde ayrıca ev işinin 

kadın işi olduğu şeklindeki gizli önerme de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu 

ifadede ev işinin sadece kadın işi olmadığı; fakat kadın görevi olduğu önermesi de 

gizlidir. Suna Beyaz’ın ifadesi evli kadından ev işlerini üstlenmesinin beklendiğini 

açıkça göstermektedir. Suna Beyaz örneği kadınların da bu beklentileri ayrıca 

içselleştirdiğini de göstermektedir.  

 

“Bir kere ailenizden gördüğünüz bir düzen var. Onu değiştiremiyorsunuz, 

annenizden babanızdan gördüğünüz düzen. En azından ben değiştiremedim 

diyebilirim.” 

          Lale Akar 

 

Lale Akar örneğinde kadınlardan ev işi konusundaki beklentilerden üstü kapalı 

olarak “düzenin sürdürülmesi” olarak bahsedilmektedir: 

 

Lale Akar: (…) Bir kere ailenizden gördüğünüz bir düzen var. Onu değiştiremiyorsunuz, 

annenizden babanızdan gördüğünüz düzen. En azından ben değiştiremedim diyebilirim. Mesela 

benim evimde sabah mutlaka kahvaltı yapılması gerektiği, kahvaltı masasında toplanılması gerektiği 

düzeni. Herkes masada toplanacak. Akşam yemeği de aynı şekilde. Dışarıdan mümkün olduğunca az 

yemek alınacak. Yani mutlaka benim dolabımda yemek olmalı. Aksi halde huzursuz olurum. Eşim de 

aynı meslekte olmam dolayısıyla benim sıkıntılarımı, işimden kaynaklanan sıkıntıları iyi anlıyor. Bu 
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bakımdan bir sorun yaşamıyorum. Örnek verirsem ertesi güne kâğıt okuyacağım evde. Aile de bu 

konuda sorun yaşatmıyor; ama kendi annenizden gelen şeyleri yapıyorsunuz, görgünüz devam ediyor, 

ben yapamadım açıkçası. (Lale Akar, s. 8–17) 

 

Lale Akar annesinden gördüğü düzenden ve onu sürdürmesinden bahsediyor. Genel 

bir yemek düzeninden bahsediyor; ama bu düzen pasif cümle yapısında, sanki bu 

düzen kendi kendine işliyormuş gibi bahsediyor. Sabah kahvaltı yapılması gerektiği 

düzeni, evde yemek olması gerektiği düzeni… Bu düzende Lale Akar kendi rolünden 

bahsetmiyor. Yani Lale Akar bu durumdan düzen olması yönüyle bahsediyor, 

kendine getirdiği iş ya da yük yönüyle değil. Fakat bu düzen Lale Akar’ın gündelik 

hayatı için rutin ev işleri anlamına geliyor. Bu düzenini sürdürmemesi durumunda 

yani bu düzeni sürdürmek için gerekli ev işlerini yapmaması durumunda rahatsızlık 

hissedeceğini söylüyor. Yani Lale Akar kendisine yönelik ev işiyle ilgili beklentileri 

içselleştirmiştir. Düzenin değişmesiyle ilgili ise bireysel harekette bulunamadığını 

söylüyor. 

 

Lale Akar daha sonra kendi ev durumunu eşiyle ilişkili olarak anlatıyor. Eşiyle aynı 

mesleği paylaştığından dolayı eşinin sıkıntılarını anladığını söylüyor. Burada eşinin 

anlayışından bahsetmesi, düzeni aksattığı durumlarda ne olduğunu betimleme için 

verilmiştir. Yani bir düzen var. Bu düzende aksama olursa eşi anlayış gösteriyor. Bu 

da eşinin kendisinden bu konularla ilgili beklentileri olduğunu, evdeki bu işleri Lale 

Akar’a ait görevler olarak gördüğünü göstermektedir. Bunların yapılmaması 

durumunda ise eşe anlayışla karşılamak düşmesi doğaldır. Lale Akar açıklamak için 

örnek veriyor: Evde kâğıt okuması gerekiyorsa okuyor. Bu konuda evde eşi bir 

kısıtlama yapmıyor. Bu ifadeler Lale Akar için kendinin ve eşinin belli rolleri 

olduğunun kabullenilmiş olduğunu ve bunların sorgulanmadığını göstermektedir. Bu 

durum olduğu gibi kabul ediliyor. Lale Akar, kendi ailesinin toplumsal cinsiyet 

kalıpları ilgili kültürel alanı içinde kaldığını, kendisinin bunları değiştiremediğini 

söylüyor. Bu açıklamayı araştırmacı sormadan kendiliğinden yapıyor. Bu Lale 

Akar’ın evde işbölümünde farklı ve eşitlikçi olabilecek deneyimlerin bilgisine de 

sahip olduğunu gösteriyor.  
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Kadının ev işlerini üstlendiği “klasik hanım” rolünü sürdürmesini, eski rollerin 

devamı olmasıyla açıklıyor. Bunu rasyonalize edemiyor. Ama tutuculuk yani siyasi 

konumundan destek almak istiyor: 

 

Lale Akar: Yani ben mutfaktayken o da gelsin bir şey yapsın, ben temizlik yaparken git de çamaşırı as 

diyemiyorum. Bana ters geliyor, fikren ters geliyor, istesen asar. Kişiliğimden kaynaklanıyor. Burada 

da ben koştururum. Kendimin yapacağı şeyi başkasına yaptırmam. Yani bir şey olsa, söylersen 

yaparım der. Genellikle çok sakin mizaçlı bir insandır. Tabii çok sıkıştığımız zaman bir misafir 

gelecekse onu yapıyor. N’olur sofrayı kurar mısın dediğim zaman yapıyor. O zaman talep ediyorum. 

Bu benim yapımla ilgili bir şey. (Lale Akar, s. 71–76) 

 

Lale Akar yukarıdaki görüşme parçasında eşini iş bölümüne yönlendirmenin 

kendisine ters geldiğini; ama isterse eşinin ev işi yapacağını söylüyor. Yani evde iş 

bölümü olmamasının nedenini kendi tercihi olarak görüyor. Tüm işleri kendinin 

üstlenmesini üniversitede de işlerini kendisinin üstlendiğini söyleyerek destekliyor. 

Bu durum Lale Akar’ın daha önce  “klasik hanım görevleri” olarak isimlenen ev 

işleriyle kadınların sosyal durumunu kendi örneğinde içselleştirmiş olduğu 

görülmektedir. Her ne kadar Lale Akar ev işi paylaşmamayı kendi tercihi olarak 

söylese de bilindiği üzere ev işinin kadın işi olması klasik ataerkilliğin baskın olduğu 

toplumlarda normdur. Yani kadınların ev işini erkekle paylaşmama durumu kişisel 

bir tercih olmaktan çok kadınlarla ilgili sosyal bir durumu ifade etmektedir. Burada 

Lale Akar’ın bu norma uymayı tercih ettiğini görebiliyoruz. 

 

Nazan Yapıcı’nın deneyiminde de ev işinin kadın işi olarak görüldüğü okunabilir. 

Fakat Nazan Yapıcı’nın hayatında ev işinin kadın işi olması zor zamanlarda tutulan 

yardımcılarla hafifletilmiş durumlara dönüşmektedir. Ayla Mete de yaptığım 

görüşmenin burada verilmeyen bir bölümünde eşinin ev işlerine hiç yardım eden biri 

olmadığını söylemişti. Fakat Ayla Mete bunu bu şekilde görmesinin kendi 

beklentilerinin yüksek olmasıyla ilgili olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan 

erkeklerin evde iş yapmaması konusunu Ayla Mete Türkiye’nin genel bir sorunu 

olarak görmektedir. Yani Ayla Mete eşinin evde iş yapmaması durumunu kişisel bir 

sorun gibi algılamamaktadır. Fakat deneyimi sonuç olarak Kemalist ataerkil normlar 

alanına düşmektedir denebilir.  
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Esin Esen’in deneyimleri biraz daha farklıdır. Esin Esen’in eşi profesördür ve Esin 

Esen’in eşi,  Esin Esen ile yaptığım görüşmenin aşağıda verilen bir bölümünde 

belirttiği gibi karısının da kendisi ile aynı işi yapması dolayısıyla ev işlerinin bir 

kısmını kendisinin yapması gerektiğini düşünmektedir:  

 

Esin Esen: Eşim her zaman bana ev işlerinde yardımcı olmuştur. Ben yemeği yapmışımdır o 

bulaşıkları yıkamıştır. Kendisi de öğretim üyesi olduğu için yani (…) Ben eşimin desteğini her zaman 

görmüşümdür gördüm açıkçası. Böyle bir şeyimiz var. (Esin Esen, s. 24–26) 

 

Fakat anlaşılacağı gibi burada Kemalist ataerkillikten bir sapma olsa da bunun nedeni 

ev işinin kadın işi olarak görülmemesi değil; fakat kendisiyle aynı işi yapan eşe 

kendisiyle benzer koşullar sağlamak isteğidir. Esin Esin’in deneyiminde eşitlik 

cinsiyet eşitliği şeklinde değil; fakat iş üzerinden kurulmaktadır.  

 

Özetleyecek olursak bu araştırmadaki katılımcılardan en belirgin olarak üçünde yani 

Demet Onur, Suna Beyaz, Lale Akar, Nazan Yapıcı, Ayla Mete ve Esin Esen’in 

deneyimlerinde ev işleri “klasik hanım ya da kadın görevleri” olarak yaşanmaktadır. 

Soyut bir “hanım” ya da “kadın” kategorisinin homojenleştirici etkisi altında tüm 

sınıfsal, nesille ilgili ya da eğitimle ilgili kadınlar arası farklılıklar yok edilmektedir. 

Böylelikle ev işi deneyimi erkekle ilişki halinde ve erkeğin dışlanmasıyla yoluyla 

katı bir toplumsal cinsiyet sınırıyla cisimleşen bir deneyim haline gelmektedir.  

 

b. Ev İşi Deneyiminde Toplumsal Cinsiyete Nötr Yaklaşım 

 
Yukarıdaki örnekler ev işi deneyiminde katı cinsiyet sınırlarının gücünü gösterse de 

kadınların ev işi alanında ataerkil deneyimlerin biraz olsun dışına çıktığı durumlar da 

mevcuttur. Bu araştırmada yardımcısız geniş ailede, yardımcılı çekirdek ailede, 

yardımcısız çekirdek ailede ev işinde toplumsal cinsiyet-nötr yaklaşımlar mevcuttur. 

Özgür Gökçe, Nar Elvan, Özgü Denk, Abdal Kul, Eda Aydın örnekleri farklı 

koşullardaki kadınların ev işinde Kemalist ataerkil beklentilerin dışına 

çıkabildiklerini gösteriyor. Ev işinde kadınların eşitliğe yakın ya da eşitlikçi 

deneyimleri gelir grubu ve aile biçimi eksenleriyle ilişkili olarak ele alınabilir. 
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Özgür Gökçe yardımcısız geniş aile içinde eşitliğe yakın bir ev işi yaşantısı 

deneyimlemektedir. Ev işleri kendisi, eşi ve annesi tarafından eşite yakın şekilde üçe 

bölünmektedir: 

 

Fulya: Peki bu bölüşmeyi yüzde kaç yüzde kaç diye eğer bir? 

Özgür Gökçe: Valla… %33, %33 %33 diyebilirim. (Özgür Gökçe, s. 368–370) 

 

Hatırlanacağı gibi Özgür Gökçe’nin annesi yaşlılık ve hastalık nedenleriyle Özgür 

Gökçe’nin çekirdek ailesiyle beraber yaşamaya başlamıştı. Özgür Gökçe evdeki 

günlük ev işleri (yani sofra hazırlama, yemek hazırlama ve bulaşıkları toplama ve 

yıkama gibi gündelik rutinler) için evdeki işbölümünü yukarıda şekilde eşitlikçi 

olarak tanımlamaktadır. Özgür Gökçe kendi durumunu bir erkeğin durumuna 

benzetiyor. Erkek gibi eve akşam geldiğini söylüyor. Bu da ev işiyle ilgili geleneksel 

beklentilerden uzak bir görme biçimidir. Özcü bir yaklaşım değildir. Maç olduğu 

günler eşinden ev işlerinde yardım beklemiyor. Maç olmayan normal günlerde eşi 

yemek sonrası temizlik toparlama ve ertesi güne hazırlanma zamanlarında hep 

yanında olurmuş. Mesela mülakatı yaptığımız günden önceki gün kendisi sofrayı 

toparlamış, eşi bulaşıkları bulaşık makinesine dizmiş, yardımlaşarak mutfaktaki işleri 

bitirmişler ve mutfaktan beraberce çıkmışlar. Fakat Özgür Gökçe annesi kendileriyle 

birlikte yaşamaya başladıktan sonra eşinin mutfak işlerinde daha önce farkına 

varmadığı bir yönünü keşfediyor:  

 

Özgür Gökçe: (…) Ha bir de şu var. Şimdi bunu görebiliyorum, annemle birlikte oturduktan sonra 

görebiliyorum. Şimdi diyelim ki bulaşığı yıkadı. Yani yıkamak tövbe estağfurullah. Yani süpürdü, biz 

genelde suda söyle fırçayla, ondan sonra koyuyoruz. Onu yapıyor yani. (anlaşılmıyor) Koyuyor 

makineye. Evet; ama ortalık bir batıyor, allaaaah. Şimdi ben de çok düzenli bir insanımdır. Gıcık 

denecek kadar. Ama allahaşkına ciddi söylüyorum, hissettirmemeye çalışıyorum. Şimdi bak 

(anlaşılmıyor) farkında olmadan bunu aldım, yani buraya konsantre olmuş bir şekilde (anlaşılmıyor). 

Yani bir başkasından beklemem bunu. O, o huyum da var. Şimdi mutfağa giriyorsun. Allah, tamam 

bulaşıklar valla kalkmış. Ama sular içinde. Sünger solda. (anlaşılmıyor) sağda. Nerde (anlaşılmıyor) 

Ya orda süngerin yeri var. Oraya konabilir. Hayır değil de sağ tarafa konmuş falan gibi bir takım 

abeslikler var. Ama bana göre abes ya; ama toplanmış. Ben hemen girip, oraları şöyle bir zaten artık 

işimiz bitmiş, toparlayıp, her şeyi yerli yerine koyup çıkıyorum. Annem rastlarsa, şimdi eve geldikten 

sonra bunları hissettim; ama mesela annem ondan şikâyet ediyor. Normal bir hanımı. Benim ki normal 

mi değil mi bilemiyorum; ama belki şikâyet etsem böyle olmazdı. Ya baksana işte sana gelmiş beraber 

yegâne sohbet ettiğin, konuştuğun, bir şey yaptığın bir ortam. Ondan sonra zaten biliyorsun çocuk 



 167 

bırakmıyor. Yani ben konuşmaya kalksam babayla pat lafımızı kesiyor. O farklı bir şey. E şimdi 

burada affedersin yürüyen bir şey var. Niye ben bunu bozuyım ki. Giderim kit pat toplarım bitti. 

Şimdi bunu hissettim sonradan. Belki bu tip davranışlardan dolayı olabilir. Yorum sana kalmış. 

Annem geliyor; ama zor topluyorum annemi. Ya burası n’olmuş, her şey birbirine karışmış. Karışsın 

ya. Ama bu arada bir şey çıkmış aradan (anlaşılmıyor) ve çok önemli bir şey değil. Bir kaç dakikada 

altı üstü açık bir şey zaten, sağı sola sularını alacaksın. Gerekiyorsa evyenin içini biraz vimliyecen ki 

o yağlı görünüm gitsin. Yaptığım o. Süngeri de diyelim ki sağdan sol taraftakine alıcam. Zaten 

süngerle yaptığına göre birşeyleri o zaten yerine gidecek biraz sonra. Yani bunu problem haline 

getirmiyorum. Bu ya da buna benzeyen şeyleri. Problem haline gelmiyor. (Özgür Gökçe, s. 400–426) 

 

Annesi Özgür Gökçe’nin evine taşındıktan sonra damadının mutfak toplayışına 

dikkat çekmiş. Özgür Gökçe eşinin bulaşıkları bulaşık makinesine koyduktan sonra 

mutfağı pek düzenli bırakmadığının farkına varmış. Özgür Gökçe kendisini bu tür 

işlerde aşırı düzenli biri olarak görüyor. Eşi düzenli olmadığı için onun arkasından 

bir de kendisi mutfağı topluyormuş; ama bundan şikâyet de etmemiş. Annesi bundan 

şikâyet etse de Özgür Gökçe’nin bakışı farklı. Özgür Gökçe mutfağı temizlik ve 

toparlama işlerinin yapıldığı bir yer olmaktan ziyade eşiyle bir ilişkisini devam 

ettirdiği ve bir şeyler paylaştığı bir yer olarak görüyor ve işlerin ilişki boyutuna önem 

veriyor. Başka hanımların işin temizlik boyutuna önem verip şikâyet ederek işi doğru 

yaptırabileceklerini; ama kendisinin bu ortamı eşiyle sosyalleştiği bir yer olarak 

görmeyi tercih ettiğini, çünkü daha sonra çocuk vs. yüzünden konuşma fırsatı 

bulamadıklarını söylüyor. Bu yüzden eşinden sonra bu işlerin üstünden geçip 

toparladığını, bu tür şeyleri sorun haline getirmediğini söylüyor. Böylece işbölümü 

yerine ilişkiyi önceliklendiriyor. Bu durum eşinin işle ilgili sorunlarından veya 

çocuğunun henüz 11 yaşında olmasından kaynaklanabilir; ama açık ki işbölümünde 

Özgür Gökçe eşine hoşgörülü davranıyor. Sonuçtan çok iyi niyete önem veriyor. 

Eşinin yaptığı iş, Özgür Gökçe’nin ev işlerini azaltmayabiliyor. Fakat Özgür Gökçe 

için bu bir sorun değil. Onun önem verdiği şey ilişkiler. Özgür Gökçe örneğinde evde 

işbölümünde erkeğe hoşgörülü yaklaşım söz konusudur. Fakat bu hoşgörülü 

yaklaşımın arka planında Özgür Gökçe’nin eşinin iş sorunları nedeniyle geçirdiği 

ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirtmek gerek. Özellikle sağlıkla ilgili olumsuz 

durumların söz konusu olduğu örneklerde eşler arasında evde işbölümünü 

önemsizleşmektedir. Özgür Gökçe, annesinin onlarla beraber yaşamadığı 

zamanlardaki ev işi durumu için işlerin yine benzer şekilde eşinin çalışma koşulları 

çerçevesinde eşit olarak yapıldığı bir ortamdan bahsediyor. Ayrıca Özgür Gökçe 



 168 

araştırmacının kendisine sorduğu bir soru üzerine, görüşmenin burada verilmeyen bir 

parçasında, evlenmeden önce evde işbölümü üzerine eşiyle bir konuşma 

yapmadığını; bu konulara programlı planlı yaklaşmadığını, eğer durumlar istediği 

gibi gitmezse o zaman sorunlara çare arayacağını söylüyor. Kendi durumunda 

işbölümünün kendiliğinden geliştiğini söylüyor ve işbölümüne kontrat gibi bakmayı 

tuhaf buluyor. Bu şekilde yürümeyeceğini ve niyete önem vermek gerektiğini, buna 

göre hareket etmek gerektiğini söylüyor.  

 

Yardımcılı çekirdek ailede ise ev işleri yardımcıdan geriye kalan işlerde genelde 

eşler arasında pragmatik nedenlerle biraz cinsiyetçi temelde eşite yakın 

bölüşülmekteydi. Burada parayla eşitliğe yakın çözümler pragmatik nedenlerle de 

olsa cinsiyet temelli bölüşümler üretmektedir. Nar Elvan örneği bu duruma tipik bir 

örnektir. Bu örneğin cinsiyetçi yönelimler göstermeyen bir versiyonu ise Özgü Denk 

örneğinde görülmektedir. Burada da yine parayla sağlanmış yani yardımcı 

tutulmasıyla eşler arası işbölümünde eşitlikçi denebilecek çözümler mümkün 

olmuştur. Her ne kadar burada işbölümünde eşitlikte yardımcı tutma kültürel bir 

kaldıraç görevi görse de yine bu çözümü kolay bir çözüm olarak nitelemenin doğru 

olmadığını düşünüyorum. Sonuçta yardımcı bedavaya tutulmamakta ve belirli bir 

ücret karşılığı ev işi hizmeti vermektedir. Ev işi için harcanacak işgücünün parasal 

karşılığını sağlamak da araştırma katılımcıların için ayrı ve kolay olarak 

nitelenmemesi gereken bir konudur. 

 

“Ağırlık bende; ama onun da yardımı da fazla oluyor.” 

        Abdal Kul 

 

Abdal Kul örneği ise, ev işinde eşler arası eşite yakın bir deneyimi sergilemektedir. 

Hatırlanacağı gibi Abdal Kul’un eşi de kendisi gibi profesördü. Burada işbölümü tam 

eşit olmasa da cinsiyetçi özellik taşımamaktadır:  

 

Abdal Kul: Akşam eve dönmek. Hafta sonu yapılmış olduğu için çoğunlukla alışverişler. Arada 

alışveriş yok hafta içi. Genellikle yok. Benim hele hiç yok. Eşim hafta içi alışverişlerini gerekirse 

yapıyor. Hafta sonu zaten beraber yapıyoruz alışverişi.  Benden önce girmişse eşim yemeği 

hazırlamaya başlamış oluyor.  Mutfağa en hızlı erkekler giriyor yani. Daha önce hafta sonu da 

altyapısını hazırlıyorum çünkü. Mesela zeytinyağlı yemek soğuk yemek muhakkak hazırlanıyor. 

Çoğunlukla diyelim muhakkak değil. Salata malzemesi, salatayı yapıp. (Anlaşılmıyor) Yine birlikte. 
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Çoğunlukla ben yamak o aşçı şeklinde, hazırlanmasında. (Anlaşılmıyor). Yemek yedikse. Eğer varsa 

aklımda çalışılacak bir iş. Fırsatını kollayıp bir an önce çalışma bölgeme gitmem lazım. Çalışma 

bölgem şu anda dolu olduğu için kızımın çalışma köşesi ikimizin çalışma bölgesine de sarktığı için. 

Hemen yemek masasına laptopu koyup bir yandan TV ye bakarken bir yandan çalışabilirim. Ya da 

gündüz. Ayakta çok durduysam, yemek sonrasında ya bir şeyler yemeliyim TV’ye bakabilmek için ya 

da pat diye uyuyorum.     Telefonlarımı bile akşamüzeri işten dönerken cepten yapabiliyorum. Sabah 

erken yapabiliyorum. Gündüz telefonlarım yani zorunlu olarak kontrol etmem gereken annem 

vesaireyi arayacaksam. Onun dışında zaten iş görüşmeleri gündüz yaptığım için çoğunlukla hemen 

hemen telefon edecek telefonla ahbaplık edecek halim bile olmuyor. Birine telefon edeceksem 

yemekten sonra saat filan kurmam gerekiyor unutmamak ya da o enerjiyi toplayabilmek açısından. O 

öyle gidiyor. Haftanın başıysa ütü oluyor. Hafta sonuysa çamaşır yıkama oluyor. Benim 

sorumluluğumda olan çoğunlukla ütü. Eşimin sorumluluğu olan yıkama. Ağırlık bende; ama onun 

da yardımı da fazla oluyor. Bu tempo. (Abdal Kul, s. 229–249) 

 
Abdal Kul akşam eve döndükten sonra yaptıklarını anlatıyor. Alışverişi hafta sonu 

eşiyle beraber yaptıklarını; yemeklerin altyapısını hafta sonu kendisinin 

hazırladığını; ama hafta içi eşinin masa hazırlama konusunda esas sorumlu olduğunu;  

hafta sonu çamaşır yıkama ve ütüde ağırlık kendisinde olduğunu söylüyor. 

Görüldüğü gibi temelde ev işlerinde esas sorumluluk Abdal Kul’da da olsa, bu 

işlerde eşler arasında göze çarpan bir miktarda paylaşma bulunmaktadır. 

 

Daha önce verilen bir görüşme parçasının da gösterdiği gibi Eda Aydın temizlikçiden 

geriye kalan işlerde eşiyle ev işlerini eşit olarak paylaşmaktaydı. Fakat hatırlanacağı 

gibi Eda Aydın’ın eşi Türk değildi. Bu durum ve ayrıca eşinin de kendisi gibi 

akademisyen olması da Eda Aydın’ın eşitlikçi deneyiminde etkili olabilir.  

 

Yani araştırmadaki kadın profesörler arasında ev işinde eşit veya eşite yakın 

deneyimler de bulunmaktadır. Özgür Gökçe, Nar Elvan, Özgü Denk, Abdal Kul ve 

Eda Aydın bu deneyimlere örneklerdir. Fakat eşitlik ya da eşite yakınlık ev işlerine 

cinsiyetçi yaklaşımdan kopulduğunun garantisi değildir. Mesela Nar Elvan örneği 

yardımcı hizmeti destekli eşitliğe yakın bir örnek iken aynı zamanda bu eşitlik 

pragmatik nedenlerle olsa da cinsiyetçi izler taşımaktadır. Özgü Denk, Abdal Kul’un 

deneyimleri ise en az cinsiyetçi bölüşümlerin somutlandığı örneklerdir. Eda Aydın’ın 

deneyimlerinde ise tam bir eşitlik göze çarpmaktadır. 
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C. Kadınların Ailede Enformel Bakım Vermesi 

 
Araştırmada 4 tanesi hariç tüm araştırma katılımcılarının çocukları vardır. Yani 10 

araştırma katılımcısının çocuk bakımıyla ilgili deneyimleri vardır. (Bunlardan Özgür 

Gökçe’nin çocuk bakımı deneyimiyle ilgili elimde fazla veri olmadığından onun 

deneyimlerini şimdilik atlamak zorunda kalacağım). İlke Çobanlı ve Latife Paksoy 

çocukları olmadığı için çocuk bakımı vermek zorunda kalmamışlardır. Görüşmelerin 

yapıldığı zamanda aktif yaşlı bakımıyla uğraşan sadece 2 araştırma katılımcısı vardı. 

Bunlar Nazan Yapıcı ve Latife Paksoy’dur. Diğer araştırma katılımcıları görüşmenin 

yapıldığı zamanda yaşlı bakımı da vermek zorunda değildir. Bu bölümde bakım 

deneyimleri olan araştırma katılımcılarına yer verilecektir.  

 

1. Çocuk Bakımında Baskın Görüş: “Daha Çok Annelerin Yaptığı İş” 

 

Bu araştırmada görüştüğüm 13 kadın profesörden ve 1 yardımcı doçentten 10’unun 

çocuğu var. Bu 10 araştırma katılımcısından iki tanesinin (Suna Beyaz ve Ayla Mete) 

2 çocuğu diğerlerinin ise sadece 1 çocuğu vardır. Yani çocuk bakımı bu kadınların 

hayatında ya geçmişte önemli yer tutmuştur ya da çocuğunun yaşı küçük olan daha 

genç kadın profesörlerin hayatlarında hala önemli bir yer tutmaktadır. Çocuk bakımı 

ile ilgili veriler genellikle 

 

• araştırma katılımcılarının araştırmacının sorusu üzerine evde yaptıklarını 

anlatırken bu çerçevede otomatikman çocuklarının bakımı ya da çocuklarının 

eğitimi için yaptıklarını da anlatmalarıyla ve bir kere bu konu açıldıktan sonra 

konu hakkında daha fazla şey öğrenmek amacıyla araştırmacının yeni sorular 

sormasıyla; 

• araştırma katılımcılarının araştırmacının geçmişteki ev hayatı ve evdeki 

işbölümüne ilişkin sorduğu sorulara yanıt vermesiyle; 

• araştırma katılımcıları sorulan başka bir soruya cevap verirken ilgili olduğunu 

düşündükleri için çocuk bakımı konusuna geçmelerinden ve araştırmacının 

bu konu açıldıktan sonra bu konu ile ilgili daha fazla şey öğrenmek için soru 

sormasıyla; 

• araştırmacının çocuk bakımı ile ilgili diğer konulardan bağımsız olarak soru 

sormasıyla üretilmiştir. 
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Araştırmadaki kadın profesörlerde çocuk bakımıyla ilgili deneyimler şu yönelim 

çerçevelerinde ele alınmıştır:  

 

1. Çocuk bakımı eşittir kadın işi. 

2. Anneanne mi yoksa bakıcı/yardımcı mı yoksa yuva mı? 

3. Çocuk bakımında özel çözümlerin yetersizliği ve pişmanlık. 

 

Görüşmelerde Lale Akar, Özgür Gökçe, Derya Başarı çocuk yetiştirme konusundaki 

deneyimlerinden fazla bahsetmemişlerdir. Bu yüzden bu araştırma katılımcılarının 

deneyimlerine burada pek yer verilemeyecektir.  

 

a. Çocuk Bakımı Eşittir Kadın İşi 

 

Çocuk bakımının annenin çalışması durumunda güç olduğu ve anneye daha fazla 

görev düştüğü konusunda çocuğu olan tüm araştırma katılımcıları hemfikirdir. Bu 

bölümde çocuk bakımının ve yetiştirmesinin nasıl daha çok kadın işi olarak görülüp 

deneyimlendiğine bakılacaktır. Az önce belirtildiği gibi Lale Akar, Özgür Gökçe, 

Derya Başarı çocuk yetiştirme konusundaki deneyimlerinden fazla 

bahsetmemişlerdir. Bu yüzden bu araştırma katılımcılarının çocuk bakımı 

deneyimleri hakkında az şey biliyoruz. Fakat bu araştırma katılımcılarının çocuk 

bakımı deneyimlerinin ev işi deneyimleriyle paralel bir normsal alanda yer aldığını 

varsayarsak, Lale Akar’ın çocuk bakımını kadın işi olarak gördüğünü; Özgür 

Gökçe’nin ve Derya Başarı’nın ise çocuk bakımını kadın işi olarak görmese de eşle 

ve eşin işiyle ilgili pragmatik nedenlerden dolayı çocuk bakımını kadın işi olarak 

deneyimlediklerini düşünebiliriz. 

 

 

“Küçükken doktordu, şuydu buydu, hocaya getir hocaya götür, hep ben 

ilgileniyordum”. 

 

“10 yaşına kadar annem baktı.” 

         Demet Onur 
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Çocuk bakımının bir kadın işi olarak görülmesi, bu konuyla işleri kadınların 

üstlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Mesela görüşme yaptığımız günden yaklaşık bir ay 

önce kızı evlenen Demet Onur, kızının küçükken tüm eğitimi, ödev kontrolüyle, 

sağlığıyla kendisi tek başına ilgilenmiş: 

 
Demet Onur: (…) Bir kızım vardı. O bir ay önce evlendi. Tabii daha küçükken onun bütün eğitimiyle 

ilgili, ödevlerinin kontrolüyle ilgili, ben ilgileniyordum. Küçükken doktordu, şuydu buydu, hocaya 

getir hocaya götür, hep ben ilgileniyordum. Ve tam o sıralar, o zamanlar daha gençtim ve işte 

doktora yapıyordum, e arkasından yardımcı doçentlik, yok doçentlik. Tabii bu süreç, hep çocuğum 

büyürken birlikte yaşadıklarım. (Demet Onur, s. 11–16,) 

 

Fakat çocuğu 10 yaşına gelene kadar Demet Onur çocuk bakımı için anneanneye 

başvurmuş. Yani çocuğuna bizzat Demet Onur bakamadığı zaman da bu sefer 

ailesinden başka bir kadın yani annesi bakmış:  

 

Demet Onur: (…) Yalnız küçükken kızım annem baktı. Tabii o bir rahatlıktı.  

Fulya: Kaç yaşına kadar hocam? 

Demet Onur: 10 yaşına kadar annem baktı. 10 yaşından sonra birlikte oturduk yani. 10 yaşına kadar 

hafta içi annemde kaldı. Getir götür problemleri oluyordu. Sabahleyin ben erken çıkıyordum evden. 

Onu uyandırmak, anneye bırakmak zor oluyordu.  

(…) 

Demet Onur: (Duyulmuyor) Kızım da bizimle birlikte olmak istiyordu. Tabii hafta içi görüşüyorduk. 

Kızım bizde olmuyordu; ama biz anneme gidiyorduk. Yani hafta içi görüşmüyorduk diye bir durum 

yok. Bunlar tabii kolay bir şey değildi. Okul süresince sabah evden çıkıyorduk. Ben onu okula 

bırakıyordum. Arabam vardı tabii o da bir kolaylık. Okula bırakıyordum. Ordan hemen servisime 

yetişiyordum. Servise binip üniversiteye gidiyordum. Gene servisle dönüp çocuğumu annemden alıp 

evimize gidiyordu. Böyle bir koşuşturma içindeydik. (…) (Demet Onur, s. 24–41) 

 
 
Demet Onur’un kızına 10 yaşına kadar pragmatik nedenlerle (çocuğu getir götür 

sorunu nedeniyle) anneannesinin baktığı yıllarda çocuk anneannesi ve dedesinin 

evinde yaşamış. Bu durum çocuk bakımının kadın işi olarak görülmesinin birçok 

örneğinden sadece bir tanesidir. Diğer taraftan Demet Onur vakası çocuk bakımını 

bir önceki nesilden aile üyesi bir kadından almanın da en yoğun örneklerinden 

biridir. Çocuk 10 yaşına bastıktan sonra ise Demet Onur’un çocuğu çekirdek ailesine 

yani anne ve babasının yanına dönmüş ve orada çekirdek aile olarak yaşantılarını 
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sürdürmüşler. Yukarıdaki görüşme parçasında ayrıca Demet Onur okul yıllarındaki 

çocuğunun günlük programı için yaptıklarını anlatıyor. Demet Onur çocuğunu 

arabayla okula bırakıp sonra servisle üniversitesine gidiyor. Akşam olunca çocuğu 

annesinden alıyor ve eve gidiyor. Önceki bölümde anlatıldığı gibi ev işlerinin yanı 

sıra çocuk bakımının da bir kadın işi olarak görülmeye devam edilmesinin yarattığı 

bu tempo Demet Onur’un yaşamını bir koşuşturmaya dönüştürüyor. 

 

“Eşim okul olayıyla pek ilişik değildi yani.” 

“Eğer rahmetli annem de oğluma bakmasaydı, çok çok yıpranırdım.” 

         Suna Beyaz 

 

Demet Onur örneğine paralel olarak Suna Beyaz örneğinde de baba çocuk bakımı ve 

eğitimiyle ilgilenmemiş: 

 

Suna Beyaz: Eşim okul olayıyla pek ilişik değildi yani. Şöyle düşünmek lazım. Sadece İstanbul’da 

çalışmıyordu. (Anlaşılmıyor) Anadolu’nun değişik yerlerine de böyle bir hafta filan gidip geliyordu o 

şekilde. Sonra ben eğitimle ilişik bir meslekte çalıştığım için belki de okul işleri benim üstümdeydi, 

onları takip etmek çocukları. (Suna Beyaz, s. 210–213) 

 
Suna Beyaz babanın çocukla ilgili işleri üstlenmemesini pragmatik nedenlerle 

açıklamaktadır. Baba şehir dışında da çalışması nedeniyle çocuklarla 

ilgilenemiyordu. Buna ek olarak Suna Beyaz’ın işinin eğitimle ilgili olması, baba 

yerine annenin çocuklarla ilgilenmesi için bir sebep daha yaratmıştı. Bu sebepler her 

ne kadar çocuk bakımının tamamen anneye kalmasını haklılaştıran, geçerli gibi 

gösteren nedenler olsa da bu nedenleri ortadan kaldırmak için muhtemel girişimlerde 

bulunmanın da (mesela babanın çocuklarla ilgilenebilmek için mutlaka düzenli 

olarak şehir dışına çıkmayı gerektirmeyecek bir işe geçmesi) aynı ölçüde geçerli ve 

haklılaştırıcı davranış biçimleri olabileceğine dikkat çekmek önemli olsa gerektir.  

 

Çocuk bakımında her iki çocuğunun bakımı için de annesinden yardım alan Suna 

Beyaz’ın durumu bu konuda aileden başka bir kadınla anneanneyle işbirliği yapma 

yönünden de Demet Onur’un örneğine benzemektedir: 

 
Suna Beyaz: (…) Şöyle gerçekten çok zor. Doktora yaptığım dönemi düşünüyorum da. Eğer rahmetli 

annem de oğluma bakmasaydı, çok çok yıpranırdım, Allahtan öyle şanslarım oldu hep. İlkokula 
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kadar da annem baktı, sonra ikinci çocuğuma bir dönem baktı, onlar olmasaydı eğer, çocuklarla ilişik, 

çocuklarla ilişki problemim olurdu. (Suna Beyaz, s.164–168) 

 

Suna Beyaz örneğinde de çocuk işi temelde kadın işi olarak görülmüş ve anne işe 

dönmek zorunda kaldığında başka bir kadından, anneanneden çocuk bakımı yardımı 

alınmıştır. Fakat yine de Suna Beyaz örneğinde ufak da olsa bir farklılık 

bulunmaktadır. Her ne kadar Suna Beyaz çocukların bakım, eğitim, arkadaşlıklarıyla 

ilgilenmişse de eşi de çocukların spor faaliyetleriyle ilgilenmiş:  

 

Fulya: Eşinizin çocuklarla ilgili sorumluluğu? 

Suna Beyaz: Yani neler, aa evet, şu faaliyetleri çok... Oğlumda çok olmuştur. Ona çok dikkat etmiştir 

eşim. Yaz tatillerinde özellikle spor faaliyetleri oğlum ile. Çok yapmıştır. Oğlum ile havuz faaliyetleri. 

Ben evde çalışırken mesela onları alıp havuza getirmiştir. (Suna Beyaz, s. 215–219) 

 

Demet Onur örneğiyle karşılaştırıldığında Suna Beyaz’da babanın ufak da olsa çocuk 

büyütmenin bir parçası haline gelebildiği görülmektedir. Fakat bunun ev içi değil 

dışarıda yapılabilen bir spor faaliyetiyle ilgili olması babanın çocuk bakımına 

katılımının çok sınırlı karakterini göstermektedir.  

 

“Çünkü yani herhalde şu birazcık da yani çocukla ilgili görevlerin bir kısmı daha 

fazla anneye mi geliyor bilmiyorum biraz öyle gibi.” 

          Nar Elvan 

 

Çocuk bakımında annesinin hem yaşlı olması nedeniyle çocuk bakımı için uygun 

olmadığını düşünen hem de yaş sorunu olmasa da annesinin vaktini ve özgürlüğünü 

kendi vakti ve özgürlüğü için çocuk bakımıyla harcamak istemeyen Nar Elvan 

annesinden bu konuda çok kısıtlı yardım almış. Demet Onur ve Suna Beyaz’ın tercih 

ettiği anneanneyle çocuk bakımı formülünün yerine Nar Elvan ile eşi çocuk bakımı 

için ev işlerini de yapan bir yardımcı-bakıcı tutmuşlar. Bu durum yine çocuk bakımı 

işine atfedilen cinsiyetçi karakteri desteklemektedir. Çünkü çocuk bakımıyla 

ilgilenen yardımcı-bakıcı yine başka bir kadındır. Çocuk bakımının bu özelliği çocuk 

büyüyüp okul çağına geldikten sonra da devam etmektedir. Çocuğu şimdi ilköğretim 

çağında olan Nar Elvan da çocukla ilgili görevlerin da fazla anneye düşer gibi 

olduğunu söylemektedir: 
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Nar Elvan: (…) Çünkü yani herhalde şu birazcık da yani çocukla ilgili görevlerin bir kısmı daha 

fazla anneye mi geliyor bilmiyorum biraz öyle gibi. 

Fulya: Hıhım. Nasıl? Hangi görevler daha çok anneye gidiyor? 

Nar Elvan: Valla o da aslında çok da net değil; ama yani yedirme işi, besleme işi, giydirme işi filan 

anneye düşüyor daha çok. Ödevlerle ilgilenme işi demiyim de, ödevlerin yani ne zaman ne 

yapılacağını söyleme işi de anneye düşüyor galiba. Ama mesela hani dışarıyla ilgili yapılacak tüm 

işler babaya düşüyor. (Nar Elvan, s. 193–198) 

 

Nar Elvan çocuk bakımındaki işbölümünde hangi görevlerin anneye gittiğinin çok 

net olmadığını; ama yedirme işi, besleme işi, giydirme işinin daha çok anneye 

düştüğünü söylüyor. Besleme ve giydirme çocukla ilgili çok yakın fiziksel bakım 

faaliyetleridir. Bunlar anneye gitmektedir. Ödevlerin yani ne zaman ne yapılacağını 

söyleme işi de anneye düşüyor. Yani anne çocuğun akademik koordinatörü gibi de 

hareket ediyor. Bu akademik koordinatörlük görevinin annenin çocuk bakımıyla 

ilgili diğer işleri üstlenip çocuk için uygun zamanlamayı bilmesinden kaynaklanıyor 

olması ihtimali yüksek görünüyor. Yani çocuğun ödevleri ailece yapılsa da çok yakın 

fiziksel bakım ve çocuk bakımı koordinatörlüğü anne tarafından yapılmaktadır. Buna 

karşılık dışarıda yapılacak tüm işler babaya düşmektedir. Yani biri; anne, en çok 

çocuk bakımı yaparken, baba ise en çok dışarı görevlerini yapıyor. Nar Elvan, çocuk 

bakımın daha çok anneye düşmesini araştırmacının sorusu üzerine anne ve çocuk 

arasındaki başlangıçtaki fiziksel bağımlılıkla ve Türkiye’deki erkek sosyalleşmesinin 

erkeklere bakım becerilerinden uzak tutmasıyla açıklamaktadır: 

 

Fulya: Hocam peki çocukla ilgili sorumlulukların önemli bir kısmı anneye düşüyor demiştik ya sizce 

nasıl oluyor da bu sorumluluklar anneye düşüyor? 

Nar Elvan: Yani başlangıçta valla... O da aslında başlangıçta bir kere birebir bir fiziksel bağımlılık 

dönemi var. Yani süt içecekse sütü annesinden alacak, baba ona süt veremez. Aksi bir durum 

düşünecek olursanız, işte annenin sütü hazırlayıp, bir kenara koyup, babanın onu ısıtıp çocuğun ağzına 

vermesi lazım ki o çok da tercih edilebilen bir durum değil. Başlangıçta öyle bir şey var. O aynı 

dönemde ne bileyim ben işte, belki de biraz becerik meselesi de. Yani benim eşim de yardımcı oluyor 

kızıma; ama yani küçükken ben hatırlıyorum altını değiştirdiği zaman kazalı alt değiştirmeler 

oluyordu. O bir süre sonra o devamlı hani daha büyük sorunlara yol açtığı için bir zaman sonra ay 

aman sen bu işi yapma vazgeçtim ben oluveriyor. Öyle oluyor gibi galiba. Ama yani bırakmak. Yani 

ne bileyim şimdi. Hastalıklarıyla ilgili şeyi ben hep doktorlarla yürütüyorum. Çünki eşim şey yani o 

konuda... O hangi ilaç verilmiş, ne olmuş, o ilaç ne işe yarıyor, onlarla da hiç ilgisi yok. Ama sadece 

çocukla ilgili değil, kendiyle de ilgili aynı şey. Yani genel tavır olarak öyle çok hıı öyle mi bu ilacı 

ben yutayım, iyi neydi bunun ismi, ne ne kadardı bu, bir buçuk ölçek miydi beş ölçek miydi. Hiç belli 
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değil. Ona birinin o bir buçuk ölçekti demesi lazım. Ya da unutuluyor. Ya bir buçuk ya da beş ölçek 

alınıyor. O da bilinemiyor. O da tabii yani çok hoş sonuç vermiyor. Öyle. 

Fulya: Erkekler neden böyle oluyor hocam? Çünkü genelde böyleler, sizin anlattığınız gibi. 

Nar Elvan: Öyleler. 

Fulya: Neden böyle olabilir acaba? 

Nar Elvan: Valla herhalde çocukluklarında da onları aynı şekilde yönlendiren bir bir hanım varmış 

herhalde evde. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü bazı şeyler. (Nar Elvan, s. 299–326) 

 

Nar Elvan anne ve çocuk arasındaki başlangıçtaki fiziksel bağımlılığın annenin 

çocuk bakımında daha fazla sorumluluk üstlenmesi için pragmatik bir neden 

yarattığını düşünmektedir. Bu durum Nar Elvan örneğinde ayrıca Türkiye’de 

erkeklerin bakım becerileri kazandırılmadan büyütülmeleriyle desteklenmektedir. 

Çocuk bakımının daha çok kadın görevi olmak zorunda kaldığını destekleyen bu iki 

argüman da özcü olmaktan çok inşacı (constructivist) argümanlardır. Diğer taraftan 

bu iki durum Nar Elvan için bir veridir; fakat Nar Elvan’ın bu duruma nasıl yanıt 

verdiği de içinde hareket ettiği bağlam kadar anlamlı ve önemlidir. Daha önceki 

bölümde belirtilen yemek pişirme konusundaki tutumuna paralel olarak, Nar Elvan 

yine eşinin cinsiyetçi sosyalleşme sebebiyle sahip olamadığı becerileri geliştirmek 

için olanak yaratmayı değil önceden oluşmuş bu cinsiyetçi beceri yapısına uygun 

olarak davranmaya devam etmeyi tercih etmiştir. Yani Nar Elvan işbölümünde 

cinsiyetçi seçimler yapmaya kendini mecbur hisseden bir kişi olmaktan çok pratik 

nedenlerle mevcut cinsiyetçi beceri yapılarını devam ettirme yolunu seçmiştir. Yani 

Nar Elvan, içindeki hareket ettiği cinsiyetçi bağlamın inşacı (constructivist) 

niteliğinin farkında olmasına rağmen bu niteliği sürdürücü bir tavır içindedir. Oysa 

başka bir seçenek de eşinin önceden sahip olmasına izin verilmeyen söz konusu 

bakım becerileri geliştirebilmesi yönünde olabilirdi. Sonuç olarak Nar Elvan 

örneğinde de çocuk bakımı yine yoğunluklu olarak kadın işidir.  

 

“Ama çocuk olduktan sonra anneye daha büyük yük düşüyor.” 

 

“Ne kadar ilgili olduğunu söylese de bütün alışverişleriydi, okul hayatıydı, veli 

toplantılarıydı, eğitimi, özel sorunları, ıvır zıvır, daha çok annelerin yaptığı iş.” 

 

“Babalarda anne kadar olması mümkün değil.” 

         Nazan Yapıcı 
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Nar Elvan’ın deneyimlerine benzer şekilde çocuk bakımında bakıcı/yardımcı bir 

kadın tutan Nazan Yapıcı da, yine Nar Elvan’a benzer şekilde çocuk bakımının daha 

çok anneye düştüğü görüşünde: 

 

Nazan Yapıcı: (…) Ama çocuk olduktan sonra anneye daha büyük yük düşüyor. Yani anne 

çalışıyorsa o çok zor işte. 

Fulya: Neden anneye daha büyük yük düşüyor? 

Nazan Yapıcı: Ee, (anlaşılmıyor) Birçok şeyi hep siz üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün 

okuluyla, giyimiyle, kuşamıyla... Baba daha çok yani ne kadar ilgil... Ne kadar ilgili olduğu söylese de 

bütün alışverişleriydi, okul hayatıydı, veli toplantılarıydı, eğitimi, özel sorunları, ıvır zıvır, daha çok 

annelerin yaptığı iş. Daha çok annelerin yaptığı iş. İşte yediğiydi, içtiğiydi, giydiğiydi, hasta 

olduğuydu... Daha çok annenin üzerinde olduğu için o çok bölüyordu beni. Hep böyle işim olduğu 

zamanlarda hastalanıyordu. (Anlaşılmıyor) O o şeyleri yaşadık tabii. O okulun imtihanına girdi. Bunu 

kazandı. Acaba o okula mı gitsek. Buna mı gitsek. (anlaşılmıyor) Yani bir insan yetiştirmek kolay 

değil tabii. Yani şeyleri kararları, muhakkak babayla beraber karar veriliyor da. Ki her zaman destek 

oldu. (Nazan Yapıcı, s. 135–148) 

 
Nazan Yapıcı annenin çalışması durumunda çocuk bakımının zorluğundan 

bahsediyor. Çocuk bakımında babaya kıyasla anneye daha büyük yük düştüğünü 

söylüyor. Nazan Yapıcı’nın dünyasında bir anne kalıbının varlığı hissedilmektedir. 

Nazan Yapıcı’nın kafasındaki bu anne kalıbına göre uyduğunu görebiliyoruz. O anne 

kalıbında çocukla ilgili birçok işi hatta hemen her işi anne üstleniyor. Nazan 

Yapıcı’nın ifadesinde çocukla ilgili kararların alınmasında eşler beraber hareket 

etseler de pratikte ya da uygulamada çocuk bakımında yani fiziksel yakın bakımda 

babanın ancak ikincil bir rolü olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca eğitimle ilgili eşlerin 

beraberce aldığı kararları vermek için toplanması gereken verileri de yine anne 

topluyor. Yani bu örnekte de çocuk biyolojik olarak hem anne hem de babaya ait 

olmasına çocuğu büyütme işini yoğun olarak anne yapmaktadır. Sonuçta çocuk 

bakımı kadın işidir tezi bu örnekte de desteklenmektedir. 

  

Fulya: Genellikle böyle oluyor hocam galiba değil mi? 

Nazan Yapıcı: Tabii. Tabii. O o o sorumluluk var. Babalarda anne kadar olması mümkün değil.  

Fulya: Hıhım. Peki, hocam bütün bunları anne yaparken babalar ne yapıyor o sırada?  

Nazan Yapıcı: E babalar bilmem, babalar gazete okuyor. (Gülmeler) Bilmiyorum bu anneler, 

içgüdüsel bir şey herhalde. Yani bilemiyorum ki. (anlaşılmıyor) Çok büyük yardımcı oldu. Ama hiçbir 

zaman çocuğun altını değiştirmedi. Ha değiştiren babalar var. O kişisel olarak hiç hoşlanmadığı için o 
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tür şeylerden. Ama öyle hastalandı, ateşlendi, başında durdu, doktora gittitiydik, ettiydi. Ama yani siz 

şimdi söyleyince hatırıma geliyor. Yani veli toplantılarının % 100’üne değil; ama % 80’ine, eğer 

Türkiye için de acil bir şeyim yoksa hep ben gittim. İşte hocalarıyla görüşmeye vesaire, işte 

(anlaşılmıyor) o kursa gidiyorsun, bu hoca iyidir vs detaylarına. Ama o bilgileri toplayıp aktarıp ortak 

karar verdik. Kendi başıma iş yapmadım; ama bütün bu araştırmaları şeyleri hepsini yaptım yani. 

(Nazan Yapıcı, s. 166–181) 

 
Nazan Yapıcı çocuk bakımında sorumluluğun ağırlıklı olarak annede toplandığını 

söylüyor. Araştırmacının sorusuna yanıt olarak anne çocukla ilgilenirken babanın 

örneğin gazete okuduğunu yani çocukla ilgili pratik günlük yakın fiziksel bakım 

gerektiren işleri anneyle paylaşmadığını, bu konuda net bir cinsiyet temelli bir iş 

bölümü olduğunu söylüyor. Bu rol dağılımını ise biyolojik cinsiyet ile 

temellendiriyor. Bu açıklama Nazan Yapıcı’nın çocuk bakımına yaklaşımının özcü 

karakterini gösteriyor. Baba ise daha çok hastalık zamanları gibi kriz durumlarında 

çocukla ilgilendiğini söylüyor. Yani sağlıkla ilgili acil sorun ortaya çıktığı 

zamanlarda çocuk bakımı cinsiyetçi karakterinden geçici bir zaman için kriz 

atlatılana kadar soyunuyor. Aksi takdirde günlük pratik işlerde çocuk bakımı cinsiyet 

temelli iş bölüşümü uyarınca annede, anne olmadığında ise başka bir kadın olan 

yardımcı/bakıcı da toplanmaktadır. Bu durum hem Türkiye’deki hem de dünyadaki 

örüntüyle uyuşmaktadır. Nazan Yapıcı bu durumdan tek çocuğu olması sebebiyle 

rahatsız olmadığını; fakat çok fedakârlık bulunmak zorunda kaldığını söylemektedir: 

 
Fulya: Peki bu (çocuk bakımını tamamen üstlenmek) nasıl hissettirdi hocam o vakit, o zaman? 

Nazan Yapıcı: Söylenmedim hiç. Hiç söylenmedim. Yani benim öyle bir sıkıntım olmadı. Çok 

söylenenler var etrafta da. Hayır, ben... Belki bir de şunun etkisi var. Yani tek çocuğum var. Birden 

fazla olanların biraz bambaşka sıkıntıları olabiliyor. Ama çok fedakârlık ettim. Yani tabii şu anda çok 

rahat arabayla da gidip gelmiyorum okula. Ama küçükken hatırlıyorum ben sürekli arabayla gidip 

geldim. Onun okulundan dönüşüne yetişeyim. Hani (anlaşılmıyor) kapıyı açıp da içeri giremez. Yani 

özellikle ilkokulun o 5 senesini bitirinceye kadar. 6’dan itibaren tek başına kaldı. Ama yuvadayken ve 

ilkokul dönemindeki o uzuuun yıllarda, 7–8 sene ben hep onu okula götürüp ya da servisine bindirip, 

o gelmeden eve gidip yemeğini hazırlamak şeklinde işleri yaptım. Kaçaraktan yaptık yani. Şu anda 

6’da çıkıyorum, o zaman 4’de çıkıyordum. Böyle bir 2 saatlik bir farkım vardı. Ama yani 

söylenmedim. Yani çok çok büyük bir sıkıntım olmadı. Çok büyük bir sıkıntım olmadı. 

(anlaşılmıyor). Ama genelde çocuğa kendi işini kendi yapmasını öğrettim. Mesela şu anda yurtdışında 

yalnız yaşıyor, ayrı evde, ayrı şeyde. Dolayısıyla yani hani ayağına su da götürmedim fazla. 

(anlaşılmıyor) Yani vıdı vıdı etmedim. 

Fulya: Peki, nasıl oldu da vıdı vıdı etmediniz hocam? 
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Nazan Yapıcı: Yani vıdı vıdı ettim şöyle. Mesela ben hep şanssız. (anlaşılmıyor) Hep işimin olduğu 

zamandı. Napalım bu da kaderimizmiş dedik. İşimizi erteledik. Gidemedik, şey yapamadık. 

Başkalarından destek aldık. Ne zaman dersim varsa o gün hastalanırdı kesin. Yine de çok aşırı 

olmamakla birlikte. Evde kalmak zorunda olunca burda da arkadaşlar destek verdiler. Öyle ani 

şeylerde. Benim zaten (anlaşılmıyor). Yani ya kişisel şeyimden dolayı. Böyle anneanne babaanne de 

olmadı. (anlaşılmıyor) Sakıncalı olur diye düşündüm. Ama (anlaşılmıyor) akşam bir yere giderken 

(anlaşılmıyor) ya anneanneye ya babaanneye bıraktık tabii. (Nazan Yapıcı, s. 183–210) 

 
Bakıcıdan sonraki dönemde yani çocuğun anaokulu ve ilkokul döneminde Nazan 

Yapıcı üniversiteden 2 saat erken çıkma yoluyla çocuğunun okul çıkışına yetişmiştir. 

Yani gerektiğinde üniversitedeki işinin esnek yönünden yararlanarak çocuk bakımını 

daha önceki bazı örneklerde olduğu gibi ailesindeki bir önceki nesilden kadınlara 

bırakmak istememiştir. Yani Nazan Yapıcı da anneliğin yoğun olarak kadın işi olarak 

deneyimleyen araştırma katılımcılarından biridir. 

 

“Eşim orda da çocuğa çok düşkün olduğu için o konuda da yardımcı o bakımdan” 

          Abdal Kul 

 

Abdal Kul’un deneyimleri çocuk bakıımı konusunda yukarıdaki portreden farklı bir 

resim çizmektedir: 

 

Fulya: Peki çocuğunuz varken küçükken nasıldı? Hep iş temelli miydi hayatınız? 

Abdal Kul: Eşim orda da çocuğa çok düşkün olduğu için o konuda da yardımcı o bakımdan. Zaten 2,5 

sene farklı bir tarzımız olmak zorunda kaldı 30 yıl içerisinde. O da annem geldiği için zaten 

annem gün içindeki sorumluluğu annem aldığı için üzerine. Bu arada gece çalışmalarım biraz 

daha çatıştı kızımla. Çünkü ev işinden uzak durabiliyorsunuz. Ev işi sizden çok fazla kendi 

kendine bir şey isteyemiyor. Ev sizden bir şey isteyemiyor, siz verdikçe bir şeyleri alıyor. Ama 

çocuk öyle değil. Çocuk istiyor. Dolayısıyla o sıralarda ben çok gece de çalıştığım için daha da 

fazla iş odaklı olduğum için diyelim ona. Şimdi eskisinden de daha fazla bence. Öyle olunca işle 

gece işiyle çocuk biraz sıkıştı. Ama 2–2,5 sene gündüz annem baktığı için gündüz hayatım hiç 

değişmedi. Ondan sonra o da bizimle İş yerindeki yuvaya geldiği için. İlkokulu da dâhil olmak 

üzere iş yerine yakın okulda okuduğu için. Bizimle birlikte bizimle gittiği için iş saatleri de ve 

işgünü içinde pek fazla şey olmadı. İlk yıllar tabii o heyecanın verdiği aksamalar muhakkak 

olmuştur beyinsel olarak. Aklım hala gider. Ama ilk bebek yılları gibi değil. Daha sonra 

alışıyorsunuz. Diyorsun ki yuvada şu anda güvende vs. Zaten unutabiliyorum. Çok kolay 

unutabiliyorum. İşin başına geçtiğim zaman dünyanın hiçbir şeyi kalmaz. Onun için çocukla 

çok az bir zorlandık diyelim. İkimiz de zorlandık diyelim. Ama çok az. (Abdal Kul, s. 366–381) 
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Abdal Kul örneğinde eş çocuk bakımına genel olarak çok yardımcı olmuş. Fakat 

çocuğun ilk iki buçuk yılında çift çalışmak zorunda olduğu için anneanneden bakım 

yardımı alınmıştır. Bu süre boyunca anneanne, Abdal Kul ve çekirdek ailesiyle 

beraber yaşamıştır. Daha sonra Abdal Kul ve eşi çocuklarını işe yakın bir kreşe 

vermiştir. Buraya kadar yukarıda örneklerle benzerlikleri öne çıkan Abdal Kul’un 

çocuk bakımı konusundaki deneyimleri eşinin çocuk bakımına diğer örneklere 

kıyasla çok daha yoğun bir şekilde katılmasıyla ayrılmaktadır. Abdal Kul eşinin 

çocuğa çok düşkün olduğunu ve çocuk bakımına çok yardım ettiğini söylüyor. Bu da 

Abdal Kul örneğiyle beraber çocuk bakımının kadın işi olarak görülmediği 

durumların da varlığını göstermekte ve babanın çocuk bakımına katılımı babanın 

çocuğa duyduğu sevgiyle açıklanmaktadır.  

 

Ayla Mete’nin çocuk bakımı deneyiminde kadınların enformel bakımı önemli yer 

tutmaktadır. Çocuk bakımında ilk yıllarda anneanneden yoğun olarak yardım 

alınmıştır. Fakat daha sonra da çocuklar yuvaya gönderilmişlerdir. Ayla Mete, bu 

araştırmada çocuk bakımında kurumsal bakım tercih eden tek araştırma 

katılımcısıdır.  

 
Fulya: Çocuğunuz var mı? 

Ayla Mete: Evet bu arada iki kızım var. Birincisi İngiltere’ye mastıra giderken hamileydim. Doğumu 

için Türkiye’ye geldim. İşin en zor tarafı bu. Türkiye’de doğum yaptım. 40 gün sonra bebeği anneme 

bırakıp tekrar master’a devam etmek üzere İngiltere’ye döndüm. O arada çocuğa annem baktı. Ben 

Türkiye’ye döndüğümde çocuk 8 aylıktı. İkinci kızım 3 sene 3 yaş var aralarında. İkisi de işte annem 

bakarak, sık sık anneme teslim ederek bebekleri o şekilde büyüttük. Bu arada tabii işyerinde yuva 

vardı. Asıl yuvaya gidiyorlardı; ama... Ama arada hastalandıkları zaman ve bizim seyahatlerimiz 

olduğunda anneme bırakıyordum. Çocukları büyütürken annemin desteğini aldım daha çok. Yani esas 

olarak yuvaya gittiler; ama arada ihtiyaç duyduğumda hep annem destek oldu.  

Fulya: Kaç yaşına kadar çocuklara anneniz tam olarak baktı? 

Ayla Mete: Büyük kızım 2 yaşında yuvaya başladı. İşte zaten İngiltere’de döndüğümde 8 aylıktı. 8 

aylık ve 2 yaş arası bizim yanımızda kaldı. Annem destekli olarak bakıldı. Küçük kızım 1 yaşında 

yuvaya başladı. Erken başladılar. Çocukları o şekilde büyüttük. İlkokula başladıklarında tam gün 

okulu tercih ettim. Bir bakıcı istemiyordum ben, bakıcıya bırakmak. Onun için bir özel okula devam 

ettiler ilkokulu. 

Fulya: Bakıcıyı neden tercih etmediniz hocam? 

Ayla Mete: Çünkü gidiş geliş… O yıllarda 75-80’li yıllarda çalışma saatleri daha kısaydı. 6–6 buçukta 

geliyordum. O yüzden bakıcı istemedik. 

Fulya: Güvensizlikten değil? 
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Ayla Mete: Saatleri tutturamadım. Öyle birisini de bulamadım. Öyle bir bakıcının ücretini 

karşılayacak maddi durumumuz da yoktu. İkisi de özel okula devam ettiler ve tam gün gidiyorlardı 

işte. Ortaokuldan sonra sorun gittikçe daha azaldı çocuklar açısından. Kapıyı açıp içeri 

girebiliyorlardı. Gerçi gittikleri okullar yine tam gündü. (…) Ama yani büyük oldukları için bir 

bakıcıya ihtiyaç duymadık hiç. O çocukların yetişmesi konusunda annemin çok desteği oldu.  (Ayla 

Mete, s. 141–169) 

 

Ayla Mete’de çocuklar okula başladıklarında ise bakıcı yerine tam zamanlı özel 

okullar tercih edilmiştir. Bakıcı hem maddi sebeplerle hem de zaman uyuşmazlığı 

nedeniyle tercih edilmemiştir. 

 

Esin Esen’in deneyiminde de çocuk özellikle ilkokula başlayana kadar ailedeki diğer 

kadınlardan çocuk bakımı konusunda yoğun destek alınmıştır. Esin Esen Amerika’da 

eşiyle birlikte doktarasını tamamlarken, çocuklarına Türkiye’de ailelerinden kadınlar 

bakmıştır: 

 

Esin Esen: (…) Çocuğum da orda (Amerika’da) oldu. (…) Dolayısıyla onu yalnız eğitim sırasında 

Türkiye’ye göndermek zorunda kaldım. 8 aylık bebekti. Tezimin son aşamalarındaydı. Çok küçük 

olduğu için yabancılara bırakmayı göze alamadım açıkçası. 1.5 yıl görmedim çocuğumu ve doktoramı 

bitirip döndüm. (…) Teyzeler baktı. Anneannede kaldı. Benim 3 tane kız kardeşim var. Biri evliydi. 

(anlaşılmıyor) İki de bekâr teyze. Onlar baktılar. Zaten ben doğumu yaptığımda da teyzemiz gelmişti. 

8 ay bizimle kaldı. Onun isteği üzerine, “Ben Türkiye’ye dönmek istiyorum. Orda bakmaya devam 

etmek istiyorum” dedi. O şekilde ben de Türkiye’ye getirdim. Çok zor oldu tabii bizim için psikolojik 

açıdan. Çok üzüldüm tabii. Burnunuzun direğinin sızladığını hissediyorsunuz yani. Her an gidip 

almak istiyorsunuz. Amerika da çok yakın bir yer değil. Rahatlıkla… E tabii dönmeyi 

düşünüyorsunuz; ama son zamanlarda bir ay daha bir ay daha. O şekilde, öyle bir dönem geçirdik. Hiç 

görmeden. (Esin Esen, s. 7–18) 

 

Esin Esen’in çocuk bakımı deneyiminde çocuk ilkokul dördüncü sınıfa gelene kadar 

aileden bir kadından yardım almak tercih edilmiştir. Üstelik bu yardım gönüllü bir 

yardım olmuştur. Esin Esen’in deneyiminde çocuk büyüdükçe çocukla ilgilenme 

daha fazla babaya kaymıştır. Çocuğun dersleriyle ilgilenme konusunda Esin Esen eşi 

ve kendisinin tam yarı yarıya paylaşıma gittiklerini söylemektedir: 

 

Fulya: Peki, çocuğun derslerini nasıl yaptınız hocam? 

Esin Esen: Bazı derslerini ben bazı derslerini babasıyla çalışmışlardır yani.  

Fulya: Yüzdeye vuracak olursanız? 
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Esin Esen: Yüzde elli yüzde ellidir o. Hatta babasına daha çok kaymıştır. Yani ben bir iş ev işi 

yapıyorumdur o babaya kaymıştır. Eğitim açısından ona daha fazla kaymıştır. İlkokulda ben daha 

fazla ilgilendim; ama ilkokul sonrası babaya daha çok kaymıştır.   

Fulya: İlkokul yarım gün müydü? 

Esin Esen: Yarım gündü. Sonrasında dördüncü sınıfa kadar benim bekâr bir halam var o baktı. Evde 4 

kişi yaşadık yani. O zaman halam bana daha çok yardım ediyordu. Dolayısıyla benim işim azalmıştı 

yani. Öyle de bir şey geçirdim. İlkokul dörde kadar halamla birlikte yaşadık.  Birinci sınıftan 4 yıl 

(…) 4 yaş büyük bir halam var benden. O okuldan geldiğinde karşılıyordu. Sabah giderken ben 

gönderiyordum. Öğlenci olduğunda o gönderiyordu. Ama ben eve girdiğimden itibaren çocuğumla 

ben ilgileniyordum. (…) Gönüllü olarak yaptığı bir şeydi. (Esin Esen, s. 212–227) 

 

Esin Esen örneğinde çocuk bakımında ailedeki kadınlardan enformel bakım tercih 

edilmiş; çocuk bakımı daha fazla anneye düşmüş; fakat çocuk büyüdükçe babayla 

yapılan faaliyetlerde artış olmuştur. Ayrıca Esin Esen çocuk büyükçe mesela dersler 

konusunda anne ve babanın çocukla eşit miktarda ilgilendiğini düşünmektedir.  

 

Özetleyecek olursak bu araştırmada çocuk bakımı kadın işi olarak görülmekte ve en 

belirgin yönü bu olmaktadır. Bu özelliği çerçevesinde çocuk bakımı ya anne, ya 

anneanne ya da aileden bir kadın veya kadın bir yardımcı/bakıcı tarafından 

yapılmaktadır. Sadece bir araştırma katılımcısı, Ayla Mete çocuk bakımı için 

kurumsal yardım almıştır. Zaten bunu da annesinden aldığı enformel aile bakımı ile 

tamamlamak durumunda kalmıştır. Çocuk bakımına babanın da katıldığı durumlar 

çok sınırlıdır. Katılım genellikle yakın fiziksel bakım faaliyetlerinde değil, sportif 

faaliyetler ya da eğitim gibi konularda olabilmektedir. Babaların çocuklar 

ilgilenmesinin çocukların yaşının büyümesiyle fazlalaştığı söylenebilir. Çocuk 

bakımının erkeklerin de kadınlar gibi yapabileceği düşünüldüğü zaman bile bu sefer 

erkeklerin bu tarz bir beceri sosyalleşmesinden geçmemiş olması, bu sosyalleşmeden 

hiçbir zaman geçemeyeceği şeklinde bir sonuca yol açabilmektedir. Babanın çocuk 

bakımına en çok katkıda bulunduğu bir örnekte ise babanın bu katkısının arkasında 

çocuğa karşı görevleri ve yükümlülükleri değil; fakat düşkünlüğü, çocuğu çok 

sevmesi gösterilmektedir. Yani babanın çocuğa bakması anne gibi çocuğa olan 

sorumluluğundan değil, sevgi kaynaklı görülmektedir. Bu portre çocuk bakımının 

kadın işi olarak görüldüğü fikrini desteklemektedir. 
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b. Anneanne mi Bakıcı/Yardımcı mı Yoksa Yuva mı? 

 

Bu araştırmada çocuğu olan on profesör kadından beşi (Demet Onur, Suna Beyaz, 

Abdal Kul, Ayla Mete, Esin Esen) farklı derecelerde de, olsa çocuk bakımında 

annelerinden ya da ailelerinden başka bir kadından yardım almışlar; geri kalan dördü 

ise ya komşusuna çocuğunu parayla baktırmış, ya da hem çocuğa hem ev işlerine 

bakacak bir yardımcı tutmuştur. (Lale Akar, Nar Elvan, Nazan Yapıcı, Derya 

Başarı). Önceki bölümde belirtildiği gibi Ayla Mete annesinden zaman zaman çocuk 

bakımı desteği alırken iki çocuğunu da çok küçük yaşlardan itibaren yuvaya 

göndermiştir. Çocuğu olan başka bir araştırma katılımcısı olan Özgür Gökçe ile 

yapılan ilk mülakatta çocuğun okul öncesi bakımı ile ilgili soru mülakatın 

beklenilenden uzun sürmesi nedeniyle sorulamamıştır. Daha sonra ise araştırma 

katılımcısının sağlık problemleri nedeniyle ikinci bir mülakatı yapmak mümkün 

olmamıştır.  

 

Çocuk bakımı için anneanneden yardım isteme yerine yardımcı/bakıcı tutmayı tercih 

edenlerin bu seçimlerinin altında birkaç farklı neden yatmaktadır. Lale Akar için bu 

neden çocuğun ilk yaşlarında komşudan yardım istemenin annesinden yardım 

istemeden daha pratik olmasıdır denebilir. Ama çocuğun ilkokul döneminden sonra 

Lale Akar da annesinden yardım almış:  

 

Lale Akar: Annem, yaşlı bir dedem vardı. Ona bakıyordu. O vefat edince... Kızım da Anadolu Lisesi 

sınavına girecekti. Etütte fazla yorulmasın diye gelmesini rica ettik. Geldi, o zamandan yanımızda. 

(Lale Akar, s. 155–157) 

 

Lale Akar’ın annesi bu şekilde çocuk bakımına ya da büyütmesine çocuğun okul 

döneminde katılmış. 

 

Nar Elvan’ın durumunda araştırma katılımcısının anneannenin yaşını çocuk 

büyütmek için yaşlı bulması ve ayrıca anneannenin özgürlüğünü kendine özgürlük 

alanı açmak için kısıtlamaması gerektiğini düşünmesidir: 

 

Fulya: Normalde böyle durumlarda hani duyduğumuz şey... İnsanların çocuk olunca kendi 

annelerinden veya eşlerin annelerinden yardım...  
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Nar Elvan: Tabii eşlerinin anneleri... Benim eşimin annesi bir kere yaşça çok ileri bir yaşta ve onun da 

bir takım rahatsızlıkları vs.leri var. Yani onun öyle bir şey yapma imkânı yok. Benim annem çok 

yardımcı oldu o dönemde. Ama onlara da yani şöyle bakmak lazım. İnsanlar belli bir süreye kadar 

çocuk sahibi olabiliyorlar. Ondan sonra olamıyorlar çünkü fiziksel olarak yetişemiyorlar. Bence öyle 

yani. Ben o noktaya vardım. Iııı, annelerimizin de, yani şu benim annemin çocuk sahibi olamayacak 

bir dönem de olması onun fiziksel olarak bir çocuğun peşinden koşamayacağı anlamına geliyor benim 

için. Ki çok baktı annem. Zaten geceli gündüzlü, hastalıklarda çok baktı. Ama tamamen ona bırakmak 

çok doğru bir tavır gibi gelmedi bana. Yani onun için bir anlamda annemi de düşünüyorsunuz. 

Tamam, öyle yapan şeyler var. Tabii öyle olduğu zaman çok daha da aklınız belki rahat oluyor. Ama. 

Biz o şekilde şey yapmadık. Aslında arada bir dönem 4–5 ay kadar annemin baktığı bir dönem oldu. 

Yani sürekli olarak düşünülecek bir şey değil. Çünkü onlara da doğru değil. Yazık diye düşünüyorum 

ben. (Nar Elvan, s. 114–129) 

 

 

Nazan Yapıcı örneğinde ise bakıcı tutma sebebi anneanne ve babaanneye borçlu 

kalmama isteğidir:  

 

Nazan Yapıcı: Yani benim oğlum 2 yaşından ben seyahatlerime de aynı hızla devam ettim. 

(anlaşılmıyor) Ama ııı zaten 4 aylıktan 4 yaşına kadar yardımcımız vardı bizim. Yani dolayısıyla beni 

çok kurtarıyordu. (anlaşılmıyor) Hala da görüşüyoruz. Yani o ilk bebeklik ve o yuvaya gidinceye 

kadar ki dönemde teyzemiz böyle lise mezunu, enstitü mezunu aklı başında bir hanımdı. Yani annelik 

yaptı, hepimize. Ki benim doktora yaptığım dönemdi. Yani her zaman onu derim. O hanım olmasa 

ben doktorayı da bitiremezdim. Hani herkes ah bilmem doktora şu destek oldu bu destek oldu. Bana 

bu teyzemiz çok destek oldu. Çünkü o dönemlerde özellikle tezin yazımında bizim evde karargâh 

kurdu. Yani bir elma bile soymadım o dönemde. Her şey önüme soyulmuş ve bir bebek şeyiyle yeter 

ki ben tez yetiştireyim diye. Çünkü tezi bitirirken çocuğum vardı. Iıı, o o dönemlerde yani hep destek 

aldım. Hep destek aldım. Dolayısıyla da okula başladıktan sonra çocuk tabii ki veli toplantısıydı, 

ödeviydi, kıvırı zıvırıydı, daha birebir ilgilenmek durumunda kalıyor insan. O kesti biraz beni, benim 

çalışma hızımı kesti. Ama iyi ki de kesti yani hiç öyle çok hissedilir bir şekilde işimden ayrılmış falan 

değildim, öyle bir problemim olmadı. Rölantiye girdim sadece bir müddet. Bir müddet rölantiye 

girdim. (Nazan Yapıcı, s. 149–164) 

 

Nazan Yapıcı ve eşi çocuğu 4 yaşına gelene kadar bakıcı tutmuş. O dönemde ayrıca 

Nazan Yapıcı doktora yapıyormuş ve bu bakıcı hem çocuğa bakmış hem de ev 

işlerini yapmış. Yani çocuk bakımı ve ev işleri aynı kişide toplanmış. Tabii 

bakıcı/yardımcının tutulabilmesi Nazan Yapıcı ve eşinin maddi olanaklarıyla ilgili 

bir durumdur. Yardımcı/bakıcının varlığı Nazan Yapıcı’nın ilk ailesiyle ilişkilerini, 
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örneğin Demet Onur’un örneğinde olduğu gibi geniş aile ilişkilerine dönüşmesini 

engellemiştir. Yani yardımcı/bakıcı araştırma katılımcılarının hayatının çekirdek aile 

formunda kalmasını sağlamaktadır.  

 

Derya Başarı için ise ailesinden farklı bir ülkede yaşadığı için kendine çocuk bakımı 

için farklı bir ağ kurmak zorunda kalmıştır. Derya Başarı böyle bir ağın çocuk 

bakımında çok etkin bir şekilde kullanılabildiğinin bir örneğidir: 

 

Derya Başarı: Ev hayatında şöyledir. Eğer aileniz çocuğunuz varsa özellikle çocukta tam bir network 

kurmanız gerekiyor. İyi bir organizasyon ve network olması gerekiyor bütün bunları  (anlamadım) 

yapmak için. 

Fulya: Networkten tam kasıt? 

Derya Başarı: Arkadaşlar, çevre, eş dost. Iıı öyle bir şeyden bahsediyorum yani. Network derken.  

Fulya: Anladım. 

Derya Başarı: Bir ağ kurmanız gerekiyor eşten dosttan arkadaşların, asistanlar. 

Fulya: Ne amaçla tam olarak? 

Derya Başarı E işte başın sıkıştığın zaman çünkü her iki işi de aynı anda yaptığınız için hem aile, hem 

çocuk, hem üst seviyede bir işiniz olduğunuz için insanları devamlı ııı (anlamadım) gerekiyor yani 

ihtiyacınız olduğunuz zaman sorabileceğiniz. Çünkü ailede yok burda bizim durumumuzda. Ailemiz 

yok. Türkiye’de olsa ailen olur, amcan, teyzen, eşin, dostun,  kardeşin. Birşeyler yaparsın. Komşun. 

Burda öyle değil. Yaşam daha değişik. Network’e ihtiyaç var. Diğer anneler, arkadaşların, anneleri, 

onlarla başın sıkıştığı zaman onlara göndermek ya da onların çocukları aynı şekilde tabi. (Derya 

Başarı, s. 403–418) 

 

Daha önce belirtildiği gibi Derya Başarı bir Batı Avrupa ülkesinde çalışmaktaydı ve 

bir yalnız anneydi. Derya Başarı ailesiyle aynı ülkede yaşamadığı için kendi yaşadığı 

şehirde çocuk bakımı için bir ağ kurmak zorunda kalmıştır. Derya Başarı’nın 

arkadaşlarından oluşan bir ağ, ihtiyaç duyduğunda çocuk bakımının çok pahalı 

olduğu bir ülkede çocuğunu güvenli bir şekilde bırakabileceği bir ortam 

sağlamaktadır.  

 

Çocuk bakımı için yardımcı ya da bakıcı tercih etmenin sebepleri farklı araştırma 

katılımcıları için farklı olsa da parasal bir bedeli olmaktadır. Araştırma katılımcıları 

çocuk bakımı için mecburen bakıcı tutmakta ya da gelir durumu elverdiği için 

anneanne ya da babaanne dışı bir tercihe yönelebilmektedir. Sonuç olarak 
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bakıcı/yardımcı tutmanın gelir durumunun uygunluğuyla ilgili bir yönü olduğu 

açıktır.  

 

Çocuk bakımını aileden bir kadının ya da bir yardımcı/bakıcının üstlenmesi ise farklı 

sonuçlar doğurmaktadır. Demet Onur örneği bu farklı sonuçları göstermek açısından 

belirgin bir örnektir. Çocuğa anneannesinin baktığı dönemde hafta içi Demet Onur 

ve eşi kızlarını sıkça görmeye gidiyormuş. Burada mekânsal düzeyde geniş aile 

formatına dönüşme olmasa da çocuğun dünyaya gelişiyle birlikte çocuk bakımı 

nedeniyle bir çeşit geniş aile ilişkileri formatının işlevselleştiğini görebiliyoruz. 

Geniş aile ilişkilerinin çocuğun doğumuyla yeniden işlevselleşmek zorunda 

kalmasının arka planında Türkiye’de özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine benzemez 

şekilde çok zayıf bir refah devletinin olması ve bu nedenle çocuk bakım 

hizmetlerinin devlet tarafından üstlenilmemekte oluşu vardır. Başka bir etken ise 

Demet Onur ve eşinin çocuk bakıcısı tutma çözümünü tercih etmemiş ya da 

edememiş oluşudur. Esin Esen’in deneyiminde de Demet Onur’dan daha güçlü 

olarak çocuk doğumuyla birlikte geniş aile ilişkilerinin işlevselleşebildiğini 

görebiliyoruz. 

 

Suna Beyaz’ın deneyimleri de Demet Onur’un deneyimlerine yakındır. Hatırlanacağı 

üzere Suna Beyaz iki çocuğunun bakımında annesinden yardım almıştı. Annesinin 

yardımlarının olmaması durumunda sorun yaşayacağını söylemesi Suna Beyaz’ın 

bakıcı tutmanın belki maddi açıdan istenmeyen bir seçenek olduğunu ifade ediyordu. 

Yine buna paralel olarak annesinden çocuk bakımı için yardım alan bir başka 

araştırma katılımcısı Abdal Kul idi. Çocuğunun olduğu dönemde Abdal Kul’un 

annesi 2,5 yıl boyunca Abdal Kul’un bu kızına bakmıştı. Bu süre zarfında annesi 

Abdal Kul’un ailesi ile birlikte yaşamıştı. Yani çocuğun doğumuyla birlikte geçici 

bir süre için de olsa çekirdek aile formundan geniş aile formuna geçiş yapılmıştı.  

 

Ayla Mete örneği bu araştırmada çocuklarını yuvaya gönderen yani kurumsal bakımı 

tercih eden tek araştırma katılımcısıdır. Ayla Mete aşağıdaki görüşme parçasında 

anlattığı gibi çok küçük yaşlardan itibaren iki çocuğunu da yuvaya göndermiştir. 

Ama zaman zaman da annesinden destek almıştır.  
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Fulya: Çocuğunuz var mı? 

Ayla Mete: Evet, bu arada iki kızım var. Birincisi İngiltere’ye mastıra giderken hamileydim. Doğumu 

için Türkiye’ye geldim. İşin en zor tarafı bu. Türkiye’de doğum yaptım. 40 gün sonra bebeği anneme 

bırakıp tekrar master’a devam etmek üzere İngiltere’ye döndüm. O arada çocuğa annem baktım. Ben 

Türkiye’ye döndüğümde çocuk 8 aylıktı. İkinci kızım 3 sene 3 yaş var aralarında. İkisi de işte annem 

bakarak, sık sık anneme teslim ederek bebekleri o şekilde büyüttük. Bu arada tabii işyerinde yuva 

vardı. Asıl yuvaya gidiyorlardı; ama… Ama arada hastalandıkları zaman ve bizim seyahatlerimiz 

olduğunda anneme bırakıyordum. Çocukları büyütürken annemin desteğini aldım daha çok. Yani esas 

olarak yuvaya gittiler; ama arada ihtiyaç duyduğumda hep annem destek oldu.  

Fulya: Kaç yaşına kadar çocuklara anneniz tam olarak baktı? 

Ayla Mete: Büyük kızım 2 yaşında yuvaya başladı. İşte zaten İngiltere’de döndüğümde 8 aylıktı. 8 

aylık ve 2 yaş arası bizim yanımızda kaldı. Annem destekli olarak bakıldı. Küçük kızım 1 yaşında 

yuvaya başladım. Erken başladılar. Çocukları o şekilde büyüttük. İlkokula başladıklarında tam gün 

okulu tercih ettim. Bir bakıcı istemiyordum ben, bakıcıya bırakmak. Onun için bir özel okula devam 

ettiler ilkokulu. 

Fulya: Bakıcıyı neden tercih etmediniz hocam? 

Ayla Mete: (…) Saatleri tutturamadım. Öyle birisini de bulamadım. Öyle bir bakıcının ücretini 

karşılayacak maddi durumumuz da yoktu. İkisi de özel okula devam ettiler ve tam gün gidiyorlardı 

işte. Ortaokuldan sonra sorun gittikçe daha azaldı çocuklar açısından. Kapıyı açıp içeri 

girebiliyorlardı. Gerçi gittikleri okullar yine tam gündü. (…) Ama yani büyük oldukları için bir 

bakıcıya ihtiyaç duymadık hiç. O çocukların yetişmesi konusunda annemin çok desteği oldu. (Ayla 

Mete, s. 139–167) 

 

Ayla Mete’nin çocuk yetiştirme deneyiminde de başlangıç aşamasında başka bir 

kadından annesinden destek almak bulunmaktadır. Fakat daha sonra Ayla Mete 

çocuklarını yuvaya göndermeyi tercih etmiştir. Ayla Mete’nin çocuk bakımı 

konusundaki diğer tercihleri de kurumsal yönde olmuştur. Çocukları ilkokuldan 

sonra bir bakıcıya emanet etmek yerine tam zamanlı özel ilkokula göndermeyi tercih 

etmişlerdir. Bu açıdan Ayla Mete örneği diğerlerinden farklıdır.  

 

Özetleyecek olursak çocuk bakımında anneanne veya bakıcı/yardımcı seçenekleri 

arasındaki önemli bir sınırı gelir durumunun oluşturduğu söylenebilir. Diğer taraftan 

sonuçları itibarıyla bu seçimler farklı tip aile biçimlerine yol açmaktadırlar. 

Anneanne seçeneği bir geniş aile biçiminin geçici de olsa başlamasına neden 

olurken, bakıcı/yardımcı seçeneği maddi bir karşılık bedeli ailelerin çocukları 

olduktan sonra da çekirdek aile biçiminde yaşamlarını sürdürmelerine, ilk aileleri ile 

aralarına mesafe koyabilmelerine yardımcı olabilmektedir. Yardımcı/bakıcı seçeneği 
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sayesinde çekirdek aile biçiminde yaşamaya devam edilebilse bile aile ile birlikte fiili 

olarak çalışmaya ve yaşamaya başlayan yardımcı/bakıcı konusu bu orta sınıf aileler 

bağlamındaki dezavantajlı sosyal konumuyla dikkatleri çekmektedir. Bu orta sınıf 

aile ortamında, aile üyeleri ve bakıcı/yardımcı arasındaki bakıcı/yardımcı aleyhine 

güç ilişkileri özellikle hiyerarşik olarak aşağı sosyal konumlarda bulunanların daha 

iyi bir bakış açısı (standpoint) olduğu fikrini savunan feminist araştırmacıların 

dikkatini güçlü bir şekilde çekmektedir. Ne yazık ki bu orta sınıf aileler ve tuttukları 

bakıcı/yardımcılar arasındaki ilişkiler bu araştırmanın kapsamının dışında 

kalmaktadır.  

 

c. Çocuk Bakımında Özel Çözümlerin Yetersizliği ve Pişmanlıklar 

 

Türkiye gibi refah devletinin zayıf olduğu ve çocuk bakımı için kamu hizmetlerinin 

geliştirilmediği ülkelerde aileler çocuk bakımı için kendi özel ya da kişisel refah 

sistemlerini geliştirmektedirler. Araştırmadaki tüm katılımcılar çocuk bakımı için 

kendi özel ya da kişisel çözümlerini yaratmışlardır; aile bazında örgütlenmişlerdir. 

Bazı örneklerde kadın akademisyenler kendi anneleriyle çocuk sonrası yeniden 

bağlantı kurarak geniş aile ilişkileri yaratmışlar ve bu ilişkiler içinde çocuklarına 

baktırmışlardır. Maddi olarak olanakları elveren diğer bir grup ise çocuk bakımını 

çoğu zaman ev işiyle beraber ele alarak yardımcılar/bakıcılar tutarak özel ya da 

kişisel refah çözümleri geliştirmişlerdir. Herkesin çocuk bakımı için kendi çözümünü 

geliştirdiği bu yöntem şu anda Batı’daki refah devletiyle ilgili “özgürleştirici mi 

yoksa kontrol edici mi?” tartışması göz önüne alındığında Batı’dan bir bakışla ilginç, 

bireyi devletin kontrolünden kurtaran, özgürleştirici ve esnek bir çözüm gibi 

görünmektedir. Ancak Türkiye örneğinde ve bu araştırma özelinde bazı araştırma 

katılımcılarına göre çocuk bakımındaki özel çözüm deneyimleri, bugünden geçmişe 

bakıldığında araştırma katılımcılarında anne olarak rahatsızlık ve pişmanlık hisleri 

uyandırmaktadır. Suna Beyaz’un deneyimleri bu duruma güçlü bir örnek 

oluşturmaktadır: 

 

Suna Beyaz: (…) Özetlersem, yani çocukları büyütürken zor. Devamlı kendinle tartışıyorsun, Aaa 

diyorsun mesela, oğlum, eğer ben akademik çalışmaya bu kadar yoğun çalışmasaydım, oğlumla daha 

ilgilenirdim yani onunla değil de filanca arkadaşlığı daha iyi olurdu, onun için emek verirdim. Ben 

kendimle böyle çok hesaplaştım oğlumda da kızımda da. Geriye dönsem ne yapardım diye 
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düşünsem... Geriye dönsem kendimi de onlara galiba daha fazla, çünkü bugün ufak bir takım ters 

durumlar gördüğümde hep kendimi suçluyorum. Bu kadar yoğun çalıştın ki biraz daha sohbet 

etseydin. Onlara sorsan yok sen bizimle panel yapıyordun diyorlar. (Suna Beyaz, s. 174–181) 

 

Suna Beyaz, akademisyenlikle çocuk büyütmenin beraber güç olduğunu, bugün 

kendisiyle çocuklara geçmişte yeterince vakit ayırıp ayırmadığı konusunda 

hesaplaştığını söylüyor. Bu da Suna Beyaz’ın işi ve ailesi arasında kalma durumu 

yaşadığını gösteriyor. Suna Beyaz bugün bazı küçük sorunlar gördüğü için geriye 

dönse çocuklarına daha fazla zaman ayıracağını söylüyor. Bu da kamusal sorunlara 

bulunan özel çözümlerin kısıtlı veya yetersiz kalabildiğini ya da yetersiz kalabildiği 

hissi ya da şüphesi uyandırabildiğini gösteriyor. Suna Beyaz çocuk büyütme ile ilgili 

pişmanlığını şöyle açmaktadır: 

 

Fulya: Peki çocuk büyütmek derken, biraz açabilir miyiz? Büyütürken, büyütmekten kasıt? Sohbet 

etmekten bahsettiniz... 

Suna Beyaz: Hı Hı. Ben okul olayı var. Okul olayı... Çünkü onu izlemek zorundasınız. Arkadaşlıkları. 

Hangi derse ilgi duyuyor? İlgisiz olduğu konular. Onun hayallerini, ne okumak istediğini. Yani bunlar 

yaşandı; ama belki çok daha fazla emek verilebilirdi. İkisi de üniversite mezunu okudular, yani 

başarılılar da. Sevdikleri işleri yapıyorlar. Ama yine de yani çok daha fazla zaman ayırabilirdim diye 

düşünüyorum. 

Fulya: Peki bu zaman ayırma neden hangi diğer faaliyetten? 

Suna Beyaz: Akademik çalışmalarımdan. Benim çalışmalarım sınırlıyordu, en azından mesela 

Cumartesini çocuklarla, tutup üç dört saat vakit geçiriyorduysam, onları bir yere götürüyorduysam, 

bunu bir gün de yapabilirdim; ama aklım evde dosyalarda. Hemen aman şu kadar (anlaşılmıyor) Ama 

dönmek zorundaydım çalışmam gerekiyor. (Suna Beyaz, s.190–204) 

 

Suna Beyaz, çocuk büyütmenin çeşitli yönlerine değinip, bunların yaşanmasına ve 

çocuklarının da şu anda sevdiklerini işleri yapmalarına rağmen onlara geçmişte daha 

fazla zaman ayırmanın daha iyi olabileceğini söylüyor. Yine Suna Beyaz çocuk 

bakımı ve iş yaşamı arasında kalmaya bulunan özel ya da kişisel çözümlerin 

mükemmelliğinden şüphe duyduğunu ima ediyor ve bugün eldeki verilere bakıp 

böyle olacağını bilse geçmişte farklı davranacağını söylüyor. Şüphe ve pişmanlık 

duyguları Suna Beyaz’a arkadaştır. 
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Aynı şekilde Lale Akar’da şimdi geriye dönüp baktığında çocuğuna yeterince vakit 

ayırmadığını düşünüp, üzülüyor. Geçmişe pişmanlıkla bakıyor. Çocuğuna daha fazla 

vakit ayırabilmiş olmayı istiyor: 

 
Lale Akar: Şimdi geriye dönüp baktığımda, hızlı iş temposu içinde ona daha fazla zaman 

ayırmalıydım diye düşünüyorum. Yani insan daha çok birlikte zaman geçirmeli. Şimdi uzakta olunca 

daha çok acısı içinize çöküyor. Mesela dışarıda yiyebilirdik yemeğimizi, hazır getirtebilirdik, 

gençlerde gördüğümü söylüyorum. Her akşam ay yemeğim yok, var mıydı yok muydu onu 

çekmeyebilirdim. Şimdi toplumda görüyorum, birçok insan böyle yaşıyor. Dışarıda yerim giderim 

evime. (s. 48–55, Lale Akar) 

 
Lale Akar’da geçmişe yönelik duyduğu pişmanlık duyguları onu geçmişte 

bulabileceği; ama ancak şimdi görebildiği çözümleri düşünmeye yöneltiyor. 

Geçmişte düşünülmesi mümkün olmayan şeyleri bugün düşünmek nedense kolay 

geliyor. Bu düşünceleri ise toplumun bir grubunun pratiklerine dayanarak 

haklılaştırabiliyor. 

 

Özetleyecek olursak hem Suna Beyaz hem de Lale Akar örneği her iki eşin de 

çalıştığı ailelerde çocuk bakımı için bulunan özel ya da kişisel çözümlerin yeterliliği 

ve mükemmelliği hakkında düşünmeye yöneltmektedir. Hem Suna Beyaz’ın hem de 

Lale Akar’ın geçmişe yönelik pişmanlıkları ve rahatsızlıkları çocuk bakımı konusuna 

olan kamusal ilgisizliği hatırlatmaktadır. Diğer taraftan geniş aile ya da 

bakıcı/yardımcılar yerine yurttaşlara hizmette pek çok alanda yeterli olmayan devlete 

çocukları emanet etmenin ne kadar iyi bir fikir olduğu konusu ise büyük bir soru 

işareti davet etmektedir. Fakat en azından ideal düzeyde çocuk bakımını devlet 

tarafından verilen bir kamu hizmeti olarak hayal etmek iyi bir fikir alıştırması olsa 

gerektir.  

 

2. Yaşlılara Enformel Bakım 

Bu araştırmada yaşlı bakımı kadın profesörlerin sorumluluk alanlarından biri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Çoğu kadın akademisyenin üstlendiği ev işi, çocuk bakımı gibi 

konulara ek olarak yaşlı bakımı da ailesinde yaşlı bakımı gereksinimi duyan kadın 

profesörler için, bizzat kendisinin bakımda yer aldığı durumlar olmadığı zaman da 

kadının sorumluluk alanı olarak belirmektedir. Bu araştırmadaki görüşmelerde yaşlı 
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bakımı konusunda veriler araştırma katılımcılarıyla ev hakkındaki konulardan 

konuşurken kendiliğinden bir sorumluluk alanı olarak bahsedilmesiyle üretilmiştir.  

 

Bu araştırmadaki kadın profesörlerden iki tanesi; Latife Paksoy ve Nazan Yapıcı 

anne veya babaları için yoğun olarak yaşlı bakımı sağlamak zorunda kalmışlar ve 

bunun için farklı kişisel çözümler geliştirmişlerdir. Bunlardan aşağıda ayrıntılı olarak 

bahsedilecektir. Lale Akar ve Özgür Gökçe ise yaşlanmalarıyla birlikte annelerini 

çekirdek ailelerine eklemişlerdir; fakat dönemsel bakım gerektiren kol kırılması ya 

da ameliyat gibi durumların dışında yaşlı bakımı verdiklerini söyleyemeyiz. Onlar 

daha çok anneleriyle evlerini ve evdeki yaşamlarını paylaşmaktalar. Burada 

ebeveynlerin yaşlanmasıyla birlikte geniş aile formuna geçiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Yani bu araştırma katılımcılarının tam olarak yaşlı bakımı verdiklerini söyleyemesek 

de yaşlı anneleri için zorlaşan hayatı kolaylaştırma çabaları olduğunu ve bu itibarla 

da daha çok Batı’daki sosyal hizmetin bazı hafif fonksiyonlarına denk düşen 

dönemsel bakım işlerini üstlenmeleri anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Diğer 

araştırma katılımcılarından Demet Onur, Nar Elvan, Özgü Denk, Abdal Kul, Derya 

Başarı, Eda Aydın, Ayla Mete, Esin Esen ve İlke Çobanlı’nın ilk ailesinde yaşlı 

bakımına gereksinim duyan yaşlılar bulunmamakta ve bu konuda bir planları 

bulunmamaktadır. Suna Beyaz ise görüşmede hem annesini hem de babasını 

kaybettiğinden ve annesi ve babasının bakımı ile ilgili olarak hastalık zamanlarında 

hastanede geçirdiği ve onlara baktığı günlerden bahsetmekte; fakat bakım için 

onlarla beraber yaşamak ya da başka yaşlı bakımı seçeneklerinden 

bahsetmemektedir. Dolayısıyla yaşlı bakımı ile ilgili bu bölümde yaşlı bakımı 

konusunda diğerlerine göre en yoğun deneyimlere sahip olan Latife Paksoy ve Nazan 

Yapıcı örneklerine odaklanılacaktır. Ayrıca Lale Akar ve Özgür Gökçe’nin de 

deneyimlerine yer verilecektir.   

 

Latife Paksoy yaşlı bakımında doğrudan deneyimi en güçlü olan araştırma 

katılımcısıdır. Hatırlanacağı gibi Latife Paksoy evli değildi ve her zaman ailesiyle 

beraber yaşamıştı. Babası vefat edince de annesiyle beraber yaşamaya devam etmişti. 

Latife Paksoy’un annesinin gündüz bakımı için tuttuğu haftada 6 gün çalışan ve 

yemek de yapan benim konuşurken bir yatılı bakıcı dediğim; ama Latife Paksoy’un 

“kızcağız ya da kızımız” olarak bahsettiği biri vardır. Latife Paksoy bu kız ile 

ilişkilerini şöyle özetliyor: 
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Fulya: Yani klasik bi bakıcı işveren ilişkisinden biraz farklı bi (anlaşılmıyor) 

Latife Paksoy: Yani ailenin bir ferdi gibi şu anda. Yani bir hizmetçi gibi değil. Zaten ben hizmetçi 

kullanmasını pek beceremem. Normal, evin bir ferdi gibi. (Latife Paksoy, s. 422–424) 

 

Bu ifadede bakımda karşılıklı kişisel ilişkilerin nasıl önplana çıktığını ve Latife 

Paksoy’un da bu ilişki içinde annesine bakması için tuttuğu “kızcağız” ile pozitif bir 

ilişkisi olduğunu göstermekte ve hatta bir aile üyesi olarak görüldüğünü 

söylemektedir. Hem Latife Paksoy’un kullandığı “kızcağız” ifadesi hem de yukarıda 

“ben hizmetçi kullanmasını beceremem” ifadesi bir sınıfsal farkın bir bakım 

ilişkisinde nasıl uygunlaştırıldığının işareti olarak da okunabilir. Bu bakıcı aynı 

zamanda ayrıca bunun için ücret almak kaydıyla periyodik temizlik de yapmaktadır. 

Yemekleri de yapmaktadır. Yani iki tip iş (bakım ve ev işi-temizlik) bir kişide 

birleşmektedir. Latife Paksoy sadece gündüz bakımını finanse edebildiğini gece 

bakımını ise kendisinin üstlendiğini söylemişti. Yani Latife Paksoy’un evde geçirdiği 

zamana büyük ölçüde annesine bakım hâkimdir: 

 

Fulya: Hııhım. Iı geçen hafta sonu evde ne yaptınız hocam, eğer bu biraz önce (anlaşılmıyor) ev hayatı 

hakkındaki sorular? 

Latife Paksoy: Geçen hafta sonu ne yaptım? Cumartesi günleri genellikle alışveriş yapıyorum. Bir 

yerlere gitmeye çalışıyorum. Pazar sabahı kahvaltı öncesi annemi yıkıyorum. Sonra birlikte kahvaltı 

yapıyoruz. Gelen giden olursa onlarla oturuyoruz. Yoksa işte kitap okuyorum, gazete okuyorum, o 

şekilde geçiyor.  

Fulya: Peki, ama geçen hafta sonu da bunların aynısını mı? 

Latife Paksoy: Tabi tabi yani klasik, benim bütün yaşamım böyle. Cumartesi günleri gezebiliyorum. 

Çünkü Cumartesi bakıcımız evde. Ama Pazar günü biz annemle tamamen başbaşayız. O izinli oluyor. 

Onun banyo günü, benim banyo günüm. Ve ben de onun banyosundan sonra tabi ki tekrar duş alma 

durumunda kalıyorum.  

Fulya: Bakıcı dediniz? 

Latife Paksoy: Şimdi annem tek başına yaşayamıyor. Iıı yürüme zorluğu var. Yürüteçle yürüyebiliyor; 

ama bizim yardımımızla yerinden kalkabiliyor, parkinson’u var, demansı var. O nedenle evde bir genç 

kızımız var. Genç kızımız 22–23 yaşlarında. Anadolu kızı. Hem kültürlü bilgili, lise mezunu çünkü. 

Ama 17 yaşından beri böyle çalışıyormuş. Liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başlamış. Çok becerikli 

bir kızcağız. Annemle beraber kalıyor. Çok güzel yemek yapıyor, onu yediriyor. İşte bana da yemek 

kalıyor yani, beraber yiyoruz. Yaklaşık 2 aydır akşamları da kalıyor. Daha önce sadece gündüz 

çalışıyordu. Sabah gelip akşam gidiyodu. Ailesi Zonguldak’ta. Kuzeninin yanında kalıyordu. Orada 

pek rahat edemedi. Ben de arzu ediyorsan oda var, burada kalabilirsin dedim. Yani gece bakıcısı 

olarak düşünmüyorum, maddi imkânlarım hem gece hem gündüz için uygun değil. Hem de açıkçası 
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evde yabancı birisinin olmasını pek istemiyordum. Çünkü annemin ilk bakıcısı gece de bizde kalmıştı, 

Annem düşmüştü, bacağı kırıldı.  Ameliyat oldu.  6 ay kadar yatakta yatmak zorunda kaldı. O zaman 

Ukraynalı bakıcı gece gündüz bizde kaldı. Yabancı birisi, evler çok büyük değil, hani eski köşkler gibi 

veya çok odalı bir evi olsa insanın problem olmayacaktı,  tabi ki ona bir oda verdik; ama yani yabancı 

birisini istemiyordum. Onun için o hanımdan sonra sadece gündüz yardımcı istedim. Fakat bu 

kızcağız kuzeninin yanında pek rahat edemedi. Şimdi akşamları da yanımızda kalıyor. Ama akşamları, 

yemekten sonra odasına çekiliyor. Biz yine annemle beraber oturuyoruz, televizyona bakıyoruz. Yani 

akşamki işler yine bana ait.  

Fulya: Akşam hangi işler var hocam? 

Latife Paksoy: Akşam hangi işler var. Yemekten sonra muhakkak annemi tuvalete götürüyorum, idrar 

kaçırma durumumuz var. Yani en önemli sorunumuz o zaten şu anda. Onun dışında pek birşeyimiz 

yok. İşte muhakkak onu 2 saatte bir, 2,5 saatte bir tuvalete götürmem lazım. Yani onun dışında tabi ki 

sofrayı beraber kaldırıyoruz, yardım ediyorum kızcağıza, eskiden ben kaldırırdım. Şimdi makineler 

var, bulaşık makinelerine konuyor her şey; ama bazı şeyleri de elde yıkama da gerekebiliyor. Ev işini 

de birlikte yapıyoruz. Sonra,  ben yatmadan önce muhakkak etrafın düzgün olmasını isterim, sağda 

solda bir şey varsa onları düzeltirim. Başka işim yok yani.  (Latife Paksoy, s. 128–168) 

 

Görüldüğü gibi annesinin yaşlanmasıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçlar için Latife 

Paksoy yaşlı bakımı için farklı arayışlara girmiştir. Latife Paksoy’un yaşlı bakımı 

deneyimi annesinin bacağını kırdığı 5 yıl öncesinden başlamaktadır. Latife 

Paksoy’un bakıcı deneyimi ilk önce Ukraynalı bir bakıcı başlamış;  beklentilerin 

uyuşmaması üzerine bu deneyim kısa sürmüş ve arkasından annesinin eski bir 

öğrencisinin kızı Latife Paksoy’un annesine bakmış. Annesinin kendisine bakmasına 

çok memnun olduğu bu kız sağlık sorunu yaşayınca yerine Latife Paksoy’un 

“Anadolu kızı” olarak tarif ettiği yukarıda Latife Paksoy’un kendisini nasıl 

gördüğünü belirttiği yeni bakıcı kız gelmiş. Daha sonra bu bakıcıya Latife Paksoy bir 

oda vermiş olsa da yatılı bakıcı hizmetini finanse edememektedir. Latife Paksoy 

annesiyle gece kendisi ilgilenmektedir.  

 

Latife Paksoy: Şimdi bizimle kalmasına rağmen geceleri anneme ben yardımcı oluyorum.  Annemi 

saat 4–5 arası muhakkak kaldırıyorum. Daha sonra saat 6.30–7 gibi tekrar kaldırıyorum. O arada bir 

ilacı var, kahvaltı öncesi aç karnına içiyor.  

Fulya: Kaldırmalar sırf ilaç için mi yoksa tuvalet için mi? 

Latife Paksoy: Tuvalet için. Eğer 2 saatte bir tuvalete götürürseniz kaçırmıyor; ama 2 saati biraz 

geçerse, bazen o günkü içtiği, aldığı sıvı miktarına göre veyahut bilmiyorum bazen çok kaçırıyor, 

bazen daha az kaçırıyor. Dolayısıyla işte saat 4 gibi sabaha karşı, 6.30–7 gibi tekrar kaldırıyorum 

Fulya: Tek başınıza? 
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Latife Paksoy: Evet evet. Yani işte yataktan kaldırıyorum, yürüteciyle banyoya gidiyoruz. İşte 

temizleniyoruz, yapıyoruz işimizi. Sonra onun ilacını içirip yatırıyorum. Sabah 8.30’ta, 8.00–8.30 

gibi, kahvaltı etmesi için, tekrar kaldırıp tuvalete götürüyorum, temizliyorum. O sırada kızımız 

kalkıyor. Kalktığım zaman çayı koyuyorum, sofrayı kuruyorum. Ondan sonra bırakıyorum onları. 

Yani 8.30 sıralarında kızımız kalkıyor. Kahvaltı sofrası hazır olmuş oluyor, zaten çay yapılmış oluyor, 

onlar beraber kahvaltı ediyorlar, ondan sonra da ne yapıyorlar bilmiyorum. Iı işte haftada bir defa,  evi 

süpürüyor, siliyor. 15’te bir daha büyük temizlik yapıyor. Aslında mutfakla antreyi her gün vileda ile 

silmesini rica ediyorum; ama pek yapmıyor galiba. Lavabo ve tuvaletlerin temizlenmesi lazım her 

gün. O işleri yapıyor. Annemle beraber oturuyor. (Latife Paksoy, s. 280–298) 

 

Yukarıda Latife Paksoy annesinin gece bakımını nasıl yaptığını ayrıntılarıyla 

anlatıyor. Bu deneyimler yaşlı bakımının ne kadar zor ve özen gerektiren bir iş 

olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koyarken, diğer taraftan da Latife Paksoy’un 

geliştirdiği gece bakım sistemini göstermektedir. Latife Paksoy’un betimlediği gece 

bakımı oldukça ayrıntılı planlanmıştır. Bu deneyimler Latife Paksoy’un kurumsal 

bakıma nasıl bir aile içi bakım alternatifi geliştirdiğini göstermektedir. Tüm bu 

bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara çözüm aranıp bulunmasını Latife 

Paksoy yapmıştır. Annesinin bakımının sorumluluğunu tek başına üstlenmiştir. Evli 

olan kardeşlerinden de bir konferansa gitme veya diğer istisnai durumlarda yardım 

isteyebilmektedir.  

 

Latife Paksoy görüşmenin burada verilmeyen bölümlerinde genç bir kız olan 

bakıcısının taksitle bilgisayar aldığını; çok yoğun internet kullandığını; üniversite 

sınavına girmeye karar verdiğini (Latife Paksoy bu konuda teşvik edici bir rol 

oynamış); ayrıca ehliyet almaya karar verdiğini söylemektedir. Ayrıca Latife Paksoy 

gece bakıcısı olarak tutmadığı halde kıza evinde bir oda vermiştir. Ayrıca Latife 

Paksoy bakıcılarına dönemsel olarak hediye verdiğini de söylemektedir. Latife 

Paksoy’un bu ifadelerinde bakıcı kızla olan ilişkisi hakkında bir fikir edinebiliyoruz. 

Latife Paksoy’un bakıcı kızla bir ilgilenme durumu içinde olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca görüşmenin burada belirtilmeyen bir parçasında kendini bu bakıcı kızı 

bulduğu için şanslı hissettiğini söylemektedir.  

 

Latife Paksoy kadar doğrudan yaşlı bakımı deneyimlemese de Nazan Yapıcı da bu 

araştırmada yaşlı bakımı bakımından ikinci en yoğun deneyime sahip araştırma 

katılımcısıdır. Nazan Yapıcı da yaşlı bakımı için kendisi gelişmiş bir sistemin bir 
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oluşturmuştur. Nazan Yapıcı’nın yaşlı bakımında yardımından yararlanabileceği bir 

kardeşi yoktur. Yani yaşlı bakımından eşi ve çocuğundan çok uç noktalarda aldığı 

yardımlar dışında tek başınadır. Annesi bir süre önce ölen Nazan Yapıcı, bir süre 

hem anne hem de babası için yaşlı bakımını kurmuş ve kontrol etmiştir. Annesi 

öldükten sonra da 2 kişi için kurduğu yaşlı bakım sistemini bozmamış ve bu sistemi 

tek kişiye yaşlı bakım ve biraz da kendi ev işlerine kaydırarak yeniden düzenlemiştir:  

 

Fulya: Iııı, yanlış anlamadıysam hocam evdeki iş (anlaşılmıyor), yemek ve işte… 

Nazan Yapıcı: Yok. Onu söyleyeyim. O da son yıllarda olan bir şey. Babamın evi son derece yakın 

bana. Ve kendisi çok yaşlı, bakıma muhtaç. O iki tane yardımcısı var. O iki tane yardımcı olmasının 

nedeni bana da katkı sağlanması şeklinde. Ben evime haftada bir gün bu iki bayan, biri bir hafta biri 

diğer hafta. Haftada bir gün temizliğe gelir. Bunlarda anahtarım vardır. (Anlaşılmıyor) eve girerler. O 

gün içinde ayrıca bir şey söylediysem evde o yapılır. Öbür ev yemekler bana gelir. Ben sadece salata 

yaparım. Sofrayı kurar, kaldırırım. Çok sıkışık  bir dönemimse ve özellikle seyahate çıktığım 

dönemlerdeyse ki bu çok oluyor, yurtiçi veya yurtdışı. O zaman evdeki bütün çamaşırlar alınıp 

yıkanıp ütülenip yerlerine koyulma şeklinde. Ama normal İstanbul’daysam eğer ııı bu işlerin hiçbirini 

yapmam ıııı sadece çamaşır, zaten onları otomatik makine da yıkıyor. Onların yıkayıp ütülenmesine 

kendim yaparım. Çünkü zaten çok kalabalık değilim evde. Ama sıkıştığım anda da yardım isterim. 

Eğer onları da yapamayacak durumdaysam hani bir misafirim gelecekse şeyse. Ama bunu ilk başta 

böyle değildi. Benim size dediğim o yani. Çünkü çok büyük sıkıntılardan sonra biz bugünlere geldik. 

Böyle 2 kişi tutmamızın bir nedeni o. (Anlaşılmıyor) bende yatı da değiller. Ama o şekilde beni 

kurtarı... alışverişimin büyük... yan, meyve sebze alışverişimiz de buna dahil. Yani kendim çok özel 

alışverişlerime çıkıyorum. Ya yiyecek içecek alışverişi için, ya okuldan eve dönerken Tansaş son 

derece yakın bana. Ordan kendi, bir tane yoğurt aldım, süt aldım, sütüm eksikti. O detayı bilmezler. 

Ama domatesim bittiyse alınır, salatalığım bittiyse alınır. Yani bana da söylenmeden yapılır da. Böyle 

bir lüksüm var.  

Fulya: Ne zaman...  

Nazan Yapıcı: Son 5 senedir 6 senedir böyle. Son 6 senedir böyle. Ya o bir yerde olaylar öyle gelişti. 

Annem babam bakıma muhtaç hale gelince onlara destek olsun diye iii insanları devreye soktuk. Fakat 

bana da katkıları oldu. Yani özellikle de yakın evlerimiz. Bana katkısı olsun diye öyle bir şeyim var 

yani, diğer hanımlara nazaran hani hepsini yapmıyorum işlerin. (Nazan Yapıcı, s.79–108) 

 

Nazan Yapıcı son 5–6 yıldır anne ve babasının bakımı için 2 “hanım”ı tutmuş ve 

annesinin ölümünden sonra bu “hanımlar” Nazan Yapıcı için temizlik ve yemek 

yapmaya başlamışlar. Yani Nazan Yapıcı yaşlı bakımı ve kendi evi için yemek ve 

temizlik hizmeti satın alarak kendi ailesel refah sistemini kurmak zorunda kalmış. 

Bunu sağlayacak maddi olanakları da varmış. Nazan Yapıcı’nın yaşlı bakımı 

deneyimleri yine aileyi burada bir dayanışma birimi olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
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Fakat bu örnekte de yaşlı bakımı ve ev işi hizmetleri yine aynı kişilerde 

toplanmaktadırlar. Yani yaşlı bakımı için özel olarak uzmanlaşmış bir hizmet söz 

konusu değildir. Aynı durum Latife Paksoy’un deneyiminde de vardı. Yani burada 

yaşlı bakımı dediğimizde uzmanlaşmış sağlık hizmeti verme kapasitesi olan 

görevlilerden değil daha çok yemek yapma, yemek yedirme, tuvalete götürme, 

temizliği sağlama ve refakat etme işlerinin üstlenilmesini kastediyoruz.  

 

Lale Akar ve Özgür Gökçe’nin yaşlılarla deneyimleri bir düzenli bakım verme 

şeklinde değildir. Fakat yine de yaşlılarını yalnız bırakmamak için geniş aile 

biçimine geçmeyi seçmişlerdir. Lale Akar’dan başlayacak olursak… Lale Akar 

annesi ile beraber yaşıyor. Bu, bir bakıma annesinin tek başına yapamayacağı birçok 

işin soruna dönüşmeden Lale Akar’ın aile ortamı içinde çözülebildiğini 

göstermektedir. Yani aile bir refah birimi gibi hareket etmekte, yaşlılıktan 

kaynaklanan pratik sorunlar bu birim içinde diğer bireylerin ihtiyaçları karşılanırken 

giderilmektedir. Ailenin yaşlı için bakım ortamı olarak hizmet etmesine karşılık ev 

işiyle ilgili bölümde belirtildiği gibi Lale Akar’ın annesi de yaşı elverdiği ölçüde 

yemek yapmak gibi işlerde kızına yardımda bulunmaktadır. Burada sözkonusu olan 

tam olarak yaşlının yaşayabileceği bir ortama karşılık yaşlının bir önceki nesle 

yardım için yemek yapması gibi bir durum olmasa, ailedeki bu refah düzeneği içinde 

profesör kızı yaşlı olan annesinin yaşayabileceği güvenli bir ortam sunarken, yaşlı 

anne de gücü yettiğince kızının işlerini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Yani 

karşılıklılık usulü sözkonusu olmasa bile bu düzenek için kişilerin rolleri 

bulunmaktadır demek yanlış olmayacaktır.  

 

Özgür Gökçe’nin durumu da Lale Akar’ın durumuna çok benzemektedir. Yalnız bu 

duruma ek olarak evde bir de ilköğretim ikinci kademe öğrencisi bir çocuk da 

bulunduğundan işler sadece bir çift ve bir yaşlının yaşadığı bir evdekinden daha 

karmaşıktır. Lale Akar’ın evinde 2 nesil beraber yaşarken, Özgür Gökçe’nin evinde 

üç nesil beraber yaşamaktadır ve bu durum da özellikle çocuk açısından kendisine 

özgü sorunlar yaratabilmektedir. Ama Özgür Gökçe örneğine yaşlı bakımı açısından 

bakıldığında Lale Akar örneğiyle benzerlikler ağır basmaktadır. Özgür Gökçe’nin 

çekirdek ailesi, Özgür Gökçe’nin babasının vefatı ile annesinin hastalığı ve 

arkasından gelen 1999 depreminin yarattığı korku sonucu Özgür Gökçe’nin 

annesinin yaşlılığını geçirebilmesi için güvenli bir ortam sunmuştur. Özgür 
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Gökçe’nin evinde de Lale Akar’ın evindekine benzer şekilde herkesin bir rolünün 

olduğu bir sistem kurulmuştur. Bu örnekte de yaşlı bakımı için ailesel bir refah 

sistemi geliştirilmiştir.  

 

Hem Lale Akar’ın hem Özgür Gökçe’nin deneyimlerinde yaşlı bakımı için aile 

ortamı seçilmesinde etkili olabilecek birkaç faktörden bahsdedebiliriz. Birinci olarak 

bu konuda devletin sunduğu yeterli seçeneklerin olmaması özel ya da kişiye özgü 

çözümlere yöneltmektedir. Kişisel çözümlerden hangi hatta ilerleneceğinde ise hem 

maddi kaygıların hem de yaşlı bakımında güven verici seçeneklerin azlığı rol 

oynuyor olabilir. Bu konuda ağırlığı olabilecek bir başka etken ise kültürel faktörler 

olsa gerek. Bu son faktör yaşlılığın aile ortamı içinde geçirilmesini teşvik eder.  

 



 198 

D. Akademik Hayat ve Özel Hayatın Birbirini Biçimlendirmesi 

 

Bu araştırmadaki araştırma katılımcıların neredeyse hepsinin akademik hayat ve özel 

hayatları arasında net bir ayrımdan çok etkileşimler bulunmaktadır. Bununla 

kasdettiğim araştırmadaki kadın profesörlerin her iki alandaki amaçlarını da 

gerçekleştirebilmek için özel hayat ve akademik hayatlarını birbirlerine 

uygunlaştırmasıdır. Akademik işin zamansal açıdan esneklik özelliğini, evde aile 

hayatını yeniden üretme amaçlı olarak kullanma bu duruma bir örnektir. Bu 

araştırmadaki ampirik verilerin işaret ettiğine göre akademik ve özel hayatlar arası 

etkileşimler, kadınların yaşam döngüsüne bağlı olarak şekillenmektedir. Örneğin 

Suna Beyaz’ın evlenip aile kurduktan sonra yurtdışına akademik amaçlarla eşi 

istemediği için gidememiş olması veya çocuğu doğduktan sonra Nar Elvan’ın 

hayatında önceliğin akademik işten çocuğa geçmesi kadınların yaşamlarının farklı 

evrelerinde akademik hayat ve özel hayat etkileşimlerinin farklı şekillendiğini 

göstermektedir. Bu araştırmada kadın profesörlerin akademik hayat ve özel hayatları 

arasındaki etkileşim konusunda doğrudan sorular sorulmamıştır. Araştırma 

katılımcıları, araştırmanın ana konularından olan ev işi veya bakım pratikleri 

konusundaki deneyimleri anlatırken akademik hayatlar ve özel hayatlar arasındaki 

birbirini şekillendirme özelliği açığa çıkmıştır.  

 

Ampirik verilerdeki özel alan ve akademik alan hakkındaki tüm bu özellikler 

Habermas’ın geliştirdiği şekliyle kamusal alan/özel alan kavramları ve ayrımına 

meydan okuyan bir tablo çizmektedir. İlk bölümde belirtildiği gibi Batılı feministler 

zaten Habermas’ın kamusal alan/özel alan ayrımını uzun zamandır toplumsal 

cinsiyete kör olmakla ve özel alandaki cinsler arası eşitsizlikleri saklamakla 

suçlamaktaydılar. Diğer taraftan Habermas’ın kamusal ve özel alan ayrımı 

Ortadoğulu araştırmacıların da ilgisine çekmekte ve bu kavramın Müslüman 

toplumlar için kullanılıp kullanılmayacağı ya da ne ifade edebileceği bir tartışma 

konusuydu. Daha önce de belirtildiği gibi çeşitli bağlamlardan örnekler üzerinden 

sürmekte olan kamusal alan/özel alan ayrımı tartışmasının en önemli katkısı bu 

ayrımın tarihselliğinin ön plana çıkışıdır. Diğer taraftan bu tartışmada ayrıca feminist 

özel alan/kamusal alan ayrımını kadınların çıkarları lehine reddetmenin alternatifi 

olarak bu kavramsal ayrımı tarihselliği içinde yine kadınların lehine kullanmanın 
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mümkün olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Aşağıda tüm bunlar akılda 

tutularak araştırma katılımcılarının akademik hayat ve özel hayat deneyimlerinin 

nasıl etkileşebildiklerine bakılacaktır. 

 

Mühendislik ve fen bilimleri alanlarında çalışan kadın profesörlerin deneyimlerine 

özel hayat ve akademik hayat ilişkileri çerçevesinden bakmak önemlidir. Özel hayat 

ve akademik hayat arasındaki süreklilikler ve etkileşimler, Türkiye örneğinde de bu 

ayrıma Batılı feministler tarafından yöneltilen eleştirileri destekler niteliktedir. Yani 

akademik hayat ve özel hayat arasında katı ve değişmez bir sınır yoktur. Bilindiği 

gibi Türkiye örneğinde özel alan ve kamusal alan pratikte kadınlar açısından ayrı 

mantıklarla işleyen farklı özellikleri ve amaçları olan alanlardır. Her ne kadar 

kadınlar ve erkekler cumhuriyet reformlarıyla kamusal alanda hukuk önünde eşit 

yurttaşlar olsalar da, özel alanda klasik ya da en iyi ihtimalle Kemalist ataerkillik 

hâkimdir ve evde kadın erkek eşitliği yoktur. Bunun yerine özel alanda “cinslerin” 

birbirini tamamladığını varsayan görüş hâkimdir. Bilindiği gibi bu görüş daha çok 

İslami olarak nitelenebilecek bir görüştür. Buna göre özel alandan kadınların sorumlu 

olduğu varsayılırken iken, dışarısı erkeklerin alanı olarak tasarlanır. Yani bu tanımlar 

üzerinden Türkiye’de çalışan kadınlar örneğinde kadın “dışarıda çalışan erkeği” evde 

yaptığı yeniden üretimle tamamlama görevini üstlenmek zorunda kalırken, kamusal 

alanda ise beraber çalıştığı erkeklerle eşit olması ve eşit hissetmesi beklenir. Yani 

özellikle kadınların kuralları farklı; amaçları farklı Bourdieu’nün kasdettiği anlamda 

iki farklı oyun birden oynamaları beklenir. Bu araştırmada buna paralel olarak birçok 

kadın profesörün deneyimlerinde birinci oyunda kadından aile hayatını yeniden 

üretmesi ikinci oyunda ise bilimsel bilgi ve öğrenim üretmesi beklenir.  

 

Araştırmanın bulgularına daha detaylı bakacak olursak… Özel hayat ve akademik 

hayat arasındaki etkileşimin çift yönlü olduğu görülmektedir. Yani hem özel hayat 

akademik hayatı biçimlendirmektedir hem de akademik hayat özel hayat üzerinde 

etkilerde bulunmaktadır. Bu etkileşimlere 4 başlık altında bakarak bu konudaki 

bilgimizi zenginleştireceğiz:  

 

1. Aile hayatı ve akademik kariyer birbirini biçimlendiriyor.  

2. Ev işi akademik zamana,  akademik iş eve taşınıyor. 

3. Akademik tavır kişiliğe yansıyor.  
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4. Kadınlığın bilime olumlu katkıları var. 

 

1. Aile Hayatı ve Akademik Kariyerin Birbirini Biçimlendirmesi  

 

“Evliliğim nedeniyle hiç yurtdışına çıkmak yani imkânlar oldu olmadı değil 

özellikle doktora sonrası 80 sonrası çok oldu. İki çocuk var. Hani beraber gitme 

durumu bile bölümce sağlandı. Ama eşim yani istemedi diyelim.” 

          Suna Beyaz 

 

“Yani demek ki ben yurtdışına giden, o zaman için çok önemli olan bu durumda 

olan arkadaşların yanında kendimi eksik hissetmişim. O zaman programımı daha 

yoğun yapmak zorundaydım.” 

          Suna Beyaz 

 

“Hep derdim ki Suna bu aksilikleri düşün, kendin de hasta olabilirsin. Sen şu şu, 

kafamda var ya belli bir plan, şunları çalış, hasta olduğun zaman rahatsız 

olmazsın, yani o gevşetebilirsin, çocuğunun hastalığıyla daha çok ilgilenebilirsin, 

kendin yatıp uyuyabilirsin hastalandığında. Ya onun için benim o planlarımda 

defterimde hep ona göre taslaklar var. O zaman da belli bir modda hep çalışmanız 

gerekiyor, anlatabiliyor muyum?”  

          Suna Beyaz 

 

“(…) Cumartesini çocuklarla, tutup üç dört saat vakit geçiriyorduysam, onları bir 

yere götürüyorduysam, bunu bir gün de yapabilirdim; ama aklım evde 

dosyalarda.” 

         Suna Beyaz 

 

Suna Beyaz örneği aile hayatı ve akademik hayatın birbirini biçimlendirmesi 

durumunun en yoğun örneklerinden biridir. Daha önce akademik hayat ve özel hayat 

arasındaki birbirini biçimlendirme özelliğinin kadınların yaşam döngüsü boyunca 

farklı konular üzerinden gerçekleştiği söylenmişti. Suna Beyaz örneğinde Suna 

Beyaz’ın akademik kariyeri çok erken dönemlerde yani evlenme ve hemen 

arkasından çocukların doğmasıyla aile kurulmasıyla biçimlenmiştir. Suna Beyaz 
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bölümün ailece yurtdışına gitme olanağı sağlamasına rağmen eşinin istememesi 

nedeniyle yurtdışındaki eğitimlere katılamamış ve akademik kariyerinin geri kalanı 

ve bunun etkisiyle aile hayatı, bu durumun yarattığı sonuçlarla şekillenmiştir. Suna 

Beyaz yurtdışında çok daha kısa zamanda öğrenebileceği akademik bilgileri 

Türkiye’de uzun zamanda ulaşmak zorunda kalmış görünmektedir. Ayrıca bu 

bilgileri kendi başına öğrenmek zorunda kalmış; akademik işlerine bu nedenle daha 

fazla zaman ayırmak zorunda kaldığından aile hayatına yurtdışına gitmesi 

durumunda ayırabileceğinden daha az zaman ayırmak zorunda kalmış gibi 

görünmektedir. Bu süreçte de Suna Beyaz gelişmiş bir programlama anlayışıyla 

hayatına yön vermiştir:  

 

Fulya: O nasıl gelişti en baştan itibaren nasıl gelişti? Bu temkinli planlılık? Ne zamandan itibaren 

hayatınızda gelişti? Çünkü en baştan itibaren... 

Suna Beyaz: İnsan bir takım eksikliklerini hissedince de gelişebiliyor. Ben bilimsel çalışma yapan bir 

kişinin özellikle fen de çalışıyorsa kesinlikle yurtdışına gitmesi gerektiğine inanıyorum. Bu benim çok 

büyük bir eksikliğim. (…) Evliliğim nedeniyle hiç yurtdışına çıkmak yani imkânlar oldu olmadı 

değil özellikle doktora sonrası 80 sonrası çok oldu. İki çocuk var. Hani beraber gitme durumu 

bile bölümce sağlandı. Ama eşim yani istemedi diyelim. Şimdi bu bir eksiklik. Şuur altı eksikliği 

hissedince bunu bir şekilde kime göre diğer başkalarına göre burada 10 ayda öğrenilecek şeyi oraya 

gidip 2 ayda öğreniyorlar, onları görüyorsun istiyorsun yok olmayınca. Ama senin daha çok 

bağlandığın bir ev hayatı var, öyle, aile hayatı var, onu feda etmiyorsun yapı olarak, et… 

edemeyeceksin. O halde eksiklik olarak gördüğüne göre bunu bir yerde dindirmen lazım. O iki 

ayda hallediyorsa sen onu 7–8, 10 ayda halledeceksin. O zaman daha yoğun çalışman lazım. Ya 

düşünebiliyor musunuz, asistanlık döneminde değil internet şey fotokopi olayı yok benim 70’lerimde. 

70’de başladım. Bir üniversitenin kütüphanesi dışında başka doğru dürüst fen kütüphanesi yok. 

Buradan oraya gideceksin. Saatlerce (anlaşılmıyor). Sonra fotokopi oldu. Yani şu anda papera tek bir 

basmayla uğraşıyorum. İstediğim paper’a. Benim asistanım da ulaşıyor, hepimiz. Onun çıktısını 

alıyoruz, çalışıyoruz. Ama o zaman öyle değildi. Yurtdışına gidenler ulaşıyordu. Yurtdışına gidenlere 

biz böyle bakıyoruz. Aman şu paper gelse. Yani gelmiyor. Adama söylüyorsun yayınlayan kişiye, 

n’olur yolla. Yollamıyor, yolluyor. Yani bilgiye ulaşamıyorsun, bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki 

artık. (Anlaşılmıyor) Önce bilgiye ulaşmak çok kolay. Ben isterim ki çok isteyerek merakla çalışırsa 

herkes başarılı olur. Ya yeter ki o konuda çok merak etsin. (anlaşılmıyor) Çünkü artık bilgiye ulaşmak 

çok kolay. (anlaşılmıyor) Yani demek ki ben yurtdışına giden, o zaman için çok önemli olan bu 

durumda olan arkadaşların yanında kendimi eksik hissetmişim. O zaman programımı daha 

yoğun yapmak zorundaydım. Şimdi, bazen çok düşünüyorum. O program o kadar yoğun olmasaydı 

bu konuma gelemezdim. Bu kadar sürede yapamazdım. Yayın yapamazdım. Çünkü arada fark var. 

(Suna Beyaz, s.242–271) 
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Suna Beyaz akademik gelişimi için yurtdışına çıkamamasının yarattığı akademik 

durumu telafi edebilmek için gelişmiş bir programlama stratejisi kullanmak zorunda 

kalmıştır. Fakat telafi için sıkı çalışma özel hayatını, özellikle çocuklarıyla ilgilendiği 

zamanı kısıtlamayla sonuçlanmıştır. Yani Suna Beyaz örneğinde önce aile hayatı 

akademik kariyeri biçimlendiriyor; sonra da aile önceliklerine göre şekillenmiş 

akademik hayatı telafi amaçlı olarak aile hayatını biçimlendiriyor: 

 

Suna Beyaz: Akademik çalışmalarımdan. Benim çalışmalarım sınırlıyordu, en azından mesela 

Cumartesini çocuklarla, tutup üç dört saat vakit geçiriyorduysam, onları bir yere 

götürüyorduysam, bunu bir gün de yapabilirdim; ama aklım evde dosyalarda. Hemen aman şu 

kadar (anlaşılmıyor) Ama dönmek zorundaydım çalışmam gerekiyor. (Suna Beyaz, s. 201–204) 

  

Suna Beyaz akademik çalışmalarının çocuklarına ayırdığı zamanı kısıtladığını ve aile 

– iş ikilemi karşısında kalışını anlatıyor. Ancak yine de akademik değerleri bu kadar 

güçlü olan birinin eşi istemediği için yurtdışına gitmemesi Suna Beyaz’ın başka bir 

yönüne işaret ediyor. Suna Beyaz akademik değerlere çok bağlı; ama yukarıdaki 

görüşme parçasında da belirttiği gibi “daha çok bağlandığı bir ailesi” (s. 253–254) 

var. Diğer taraftan Suna Beyaz böyle bir program dâhilinde çalışmaması durumunda 

şu anki konumuna ulaşmasının mümkün olamayabileceğini düşünüyor.  Suna Beyaz 

aşağıda geliştirdiği temkinli programlılık ya da stratejik planlamayı açıklamaktadır:  

 

Fulya: Peki, hocam kampüsün bu kadar ön plana çıkması bu nasıl oldu dedim. 

Suna Beyaz: Evet, hep yani çalıştım. Onu bir yapı olarak belki taşıdım. Hıı, bir de şunu düşünmüş 

olabilirim. Şimdi yakaladım. Bunu hep ben düşündüm. Şimdi, bilimsel çalışmada mesela evli olmayan 

yahut evli olup çocuğu olmayan bir yığın insan var. Daha fazla çalışacak zamanı olan, olanakları daha 

çok olan kişiler var. Burda bir yarış var. Yani siz de doktora yapacaksınız, o kademeleri 

atlayacaksınız. Niyetiniz öyleyse. Ve de bilimden zevk alıyorsunuz tabii, o da var. Hep şunu 

düşünürdüm ben. Özel bir şey; ama şunu düşünürdüm, ben 2 çocuğum var. Biri hastalanabilir, 

ikisi de hastalanabilir, yaşadım çünkü. O zaman çalışama... O günlerde daha az çalışacağım, 

görevimi az yapacağım. Eşimin mesela kalabalık bir ailesi vardır. E, gidip gelmem gerekiyor. 

Bu daha önceyi bahsediyorum, bir 20 yıl 15 yıl önceyi. Hep derdim ki Suna bu aksilikleri düşün, 

kendin de hasta olabilirsin. Sen şu şu, kafamda var ya belli bir plan, şunları çalış, hasta olduğun 

zaman rahatsız olmazsın, yani o gevşetebilirsin, çocuğunun hastalığıyla daha çok ilgilenebilirsin, 

kendin yatıp uyuyabilirsin hastalandığında. Ya onun için benim o planlarımda defterimde hep 

ona göre taslaklar var. O zaman da belli bir modda hep çalışmanız gerekiyor, anlatabiliyor 

muyum? Yani çok çok çalış, ondan boşluğu yarat. Ama aniden bir şey olacaktır. O düşünce de 

galiba şuur altında çok var benim. Halen de var. Mesela asistanlarımın doktorasına aman bir şey 
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olmasın. Eee, sen, 15 gün sonra kış giriyor mesela. Hasta olabilirsin. Aman kız onu da yapsın, onu da 

değerlendirelim, öyle bir şeyler var.  O da insan yapısı. Var. Rahatsız oluyorum. (Suna Beyaz, s. 273–

293) 

 

Suna Beyaz geliştirdiği bu ileri planlama anlayışını özel hayatında; daha spesifik 

olarak özellikle ev işlerini yaparken de kullanmaktadır:  

 

Fulya: Ev hayatı dediğim zaman sizce içine neler giriyorsa... 

Suna Beyaz: Ev hayatı. Evi idare etmenin. Gene buradaki bilimsel çalışmaya paralel konuşacağım. 

Herhalde plan. Taslak yapmak çok iyi. Kolay uyumamı sağlıyor. Sabah kalktığımda akşamki 

yemeğin ilavesini koyarım bunları yapabiliyorum. Çünkü şeyi başarmış oluyorsun. Akşam geldiğinde 

yemek çabuk uyuyorsun. Yani plan önemli. Planlı olmak en önemlisi. (Suna Beyaz, s. 295–301) 

 

Suna Beyaz bilimsel çalışma yaparken kullandığı teknolojilerden özellikle planlama 

ve taslak yapmayı yardımcısız bir şekilde yapmak zorunda olduğu ev işlerine 

uygulamakta ve böylelikle ev işi yapmayı hızlandırmaktadır. Suna Beyaz örneği 

sadece aile hayatının akademik kariyeri nasıl şekillendirebileceğini göstermemekte 

ayrıca akademik işin ev işlerini de üstlenmek zorunda kalan bir kadının özel hayatını 

nasıl etkileyebileceğini, özel hayatta akademik hayattaki bilimsel bilgi üretme 

teknolojilerinden nasıl yararlanıldığının bir örneğini göstermektedir.  

 

“Ama tabii o çocuk olduktan sonra çok farklı bir şey oldu. Hem buradaki 

programınızı tam olarak programlayamayabiliyorsunuz.” 

           Nar Elvan 

 

Nar Elvan’ın deneyimlerinde de özel hayat akademik hayatı yoğun bir şekilde 

etkilemiştir. Çocuğunun doğmasıyla Nar Elvan’ın akademik hayatı akademik 

çıktılarda azalma olmasa da büyük bir değişime uğramıştır: 

 

Nar Elvan: Ama çocuğunuz olunca daha farklı bir şey oluyor. Ve o döneme kadar ben akşamları da 

çocuk olana kadar hasta, hamileyken, hamileliğimin son dönemine kadar filan da gayet güzel 

çalışıyordum evde de. Ama tabii o çocuk olduktan sonra çok farklı bir şey oldu. Hem buradaki 

programınızı tam olarak programlayamayabiliyorsunuz. Birisi telefon ediyor. İşte çocuğun 

kafasına bilmem ne düştü diyor. Ya da alnı yarıldı gel dikişe götür gibi şeyler olabiliyor. Böyle 

beklenmedik şeyler olabiliyor. O zaman burdaki herşey, yani öncelikleriniz neyse ona göre 



 204 

davranıyorsunuz. Tabii önceliğiniz de çocuğunuz oluyor. Onun için, ona göre şey yapıyorsunuz. (Nar 

Elvan, s. 143–151) 

 
Nar Elvan çocuğu olana kadar hatta hamilelik döneminde de hem evde hem 

üniversite çalışabiliyormuş. Fakat kızı doğduktan sonra herşeyi farklılaşmış. Nar 

Elvan çocuktan sonra akademik işleri ile ilgili hiçbir şeyi tam programlayamadığını, 

çocuğun kafasının yarılması gibi acil beklenmedik olaylar olabildiğini, o zaman da 

önceliğin çocuğa geçtiğini söylüyor. Nar Elvan örneği çocuk ve akademik hayatla 

ilgili bölümde daha sonra yeniden ele alınacaktır. Ama Nar Elvan örneği ayrıca bir 

kadının özel hayatının akademik hayatını nasıl şekillendirebileceğini bize 

göstermektedir.  

 

Doktora yaptıktan sonra, yardımcı doçent olduktan sonra evlenmek, çoluk çocuk 

sahibi olmak, biraz daha işleri daha hafifletir gibi geliyor. Daha hızlı 

yükselebilirsiniz. Çocuğunuz (anlaşılmıyor) olduğunuz zaman o otomatikman 

kariyere yansıyor. 

          Demet Onur 

 

Bir de şöyle bir sorun var. Ben mesela, tek çocuğum var, ikinci çocuğumu 

yapmakta vakit bulamadım. Vakit bulamadım. Biraz kızım da çok yaramazdı 

(anlaşılmıyor) Bir ara bulamadım ve yıllar çok çabuk geçti. 

         Demet Onur 

 

Demet Onur da deneyimlerinde de akademik hayat ile özel hayatın birbirini 

biçimlendirme durumunun yaşam döngüsel özelliğine atıfta bulunmakta ve şimdiki 

deneyimleri ışığında yeniden hayata başlayacak olsa hayatında farklı bir yol izlemeyi 

tercih edeceğini söylemektedir: 

 

Demet Onur: Aile planlarını mümkün mertebe daha geç almak gerektiğini düşünüyorum. 

Fulya: Ne açıdan? 

Demet Onur: Yani işte geç evlenmek, daha geç çocuk sahibi olmak. Yani, belli bir düzeye geldikten 

sonra evlenmek... (anlaşılmıyor) Özellikle doktora sırasında, doktora yaparken çalışmalar daha yoğun 

oluyor. O sıralarda sorumluluk altına girmemek, daha hızlı. Ondan sonra, akademik belli kariyer 

yaptıktan sonra, doktora olabilir. Doktora yaptıktan sonra, yardımcı doçent olduktan sonra 

evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, biraz daha işleri daha hafifletir gibi geliyor. Daha hızlı 

yükselebilirsiniz. Çocuğunuz (anlaşılmıyor) olduğunuz zaman o otomatikman kariyere 
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yansıyor. Doğum sürecinde bile olay farklı oluyor. Yani normalde mesela, İlk aylarda 

çalışamıyorsunuz (anlaşılmıyor). Bebek olduktan sonra hele, belli bir müddet ara veriyorsunuz, böyle 

çalışmalarda da ara vermemek lazım. Mesela doktora yaparken bir çocuğunuz olsa, ne olur o 

doktoranın hali? Ama değerler önemli tabii. Şimdi eğer (anlaşılmıyor) iken çocuk sahibi olmak 

istiyorum, bir ailem olsun diyorsanız, o zaman akademik kariyer yapmayın. Yani baştan 

(anlaşılmıyor) lazım. Bir de şöyle bir sorun var. Ben mesela, tek çocuğum var, ikinci çocuğumu 

yapmakta vakit bulamadım. Vakit bulamadım. Biraz kızım da çok yaramazdı (anlaşılmıyor) Bir 

ara bulamadım ve yıllar çok çabuk geçti. Şimdi yine bölümde çalıştığım bir arkadaşım var. Onun 

da bir oğlu var. Yok diyor, mümkün değil diyor. (anlaşılmıyor) Ama onu yapmamak lazım yani. Bir 

çocuk sahibi daha olmak isterdim. Orda hata yaptığımı düşünüyorum. Doktora bitsin, yok doçentlik 

bitsin, o bitsin bu bitsin derken ömür bitiyor, tükeniyor. Onun için en güzeli o. Önceden hızlı gitmek 

çok çalışmak bir takım aşamaları geçmek, ondan sonra aile hayatı. (Demet Onur, s. 365–389) 

 
Demet Onur çocuğuna ilk on yıl annesi bakmasına rağmen evlenmenin ve çocuk 

sahibi olmanın akademik kariyer üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi olduğunu savunuyor. 

Demet Onur eğer akademik kariyer isteniyorsa aile kurmanın doktora veya yardımcı 

doçentlikten sonraya ertelenmesi gerektiğini düşünüyor. Demet Onur akademik 

kariyer ve aile hayatını beraber götürmeye çalışırken ikinci çocuğunu yapmaya fırsat 

bulamadığını söylüyor ve akademik kariyerde erkenden hızlı ilerlemenin bu tür 

sorunları çözebileceğine vurgu yapıyor. Demet Onur’un kadınlar için düşündüğü bu 

yeni yaşam döngüsü modelinin akademik sorumluluklarla kadının ev işi ve çocuk 

bakımı sorumluluklarını dönemsel olarak çakıştırmama amaçlı olduğu 

görünmektedir. Bu yeni yaşam döngüsü fikri aile hayatı ve akademik kariyerin 

böylelikle birbirini en az miktarda olumsuz etkileyeceğini varsaymaktadır. Demet 

Onur’un yeni yaşam döngüsü fikrinin Nar Elvan’ın hayatında somutlanmış olduğu 

söylenebilir. Nar Elvan doçentken çocuğunu doğurmuş; ayrıca da çocuğu doğmadan 

önce de o döneme ait çalışmalarını gidecekleri yerlere yollamıştır: 

 

Fulya: Çocuk doğduğunda siz profesör olmuş muydunuz yoksa? 

Nar Elvan: Yok olmamıştım. Ama yani o öyle bir şey yaptım ki ben. Bütün elimde şimdi bizim 

yaptığımız araştırmaların bir sürü verisi oluyor, o verileri bir kenarda tutuyorsunuz Yavaş yavaş 

yazıyorsunuz. Ben o döneme geldiğimde, elimde olan herşeyi kızım doğmadan önce gidecek yerlere 

yollamıştım. Elimde hiç bir şey kalmamıştı. Yani biraz da iç huzuru vardı hani. Bunlar burda duruyor, 

eskiyecek yakında gibi bir şeyim yoktu. Onun için o programlamayı iyi yaptığımı düşünüyorum. 

Bilmiyorum ama. (Nar Elvan, s. 234–241) 
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Demet Onur’un işleri kolaylaştıracağını düşündüğü bu “önce kariyer, sonra aile” 

formülünü tercih etmiş olan Nar Elvan bu durumun hayatını kolaylaştırdığını 

düşünmemektedir. Aşağıda Nar Elvan’ın bu konudaki deneyimlerine yer verilecektir. 

 

“Hani, şey de tempoda ya da çıktılarda bir değişiklik olmadı aslında çocuğun 

doğmasıyla birlikte. Ama öncelikler değişti ve beklenmeyen şeyler olabiliyor işte.” 

          Nar Elvan 

 

“Ama tabii o çocuk olduktan sonra çok farklı bir şey oldu. Hem buradaki 

programınızı tam olarak programlayamayabiliyorsunuz.(…)” 

          Nar Elvan 

 

Bu araştırmadaki kadın akademisyenlerden ikisinin (Nar Elvan ve Nazan Yapıcı) 

çocuk sahibi olması hayatlarında çocuğa ve çocukla ilgili sorumluluklara öncelik 

vermelerine neden olmuştur. Çocuğun doğmasıyla önceliklerin akademik işlerden 

çocuğa kaymasının en yoğun örneklerinden biri Nar Elvan örneğidir. Nar Elvan 

örneğinin diğer bir özelliği Demet Onur’un önerdiği “önce kariyer sonra aile” 

formülünün somutlandığı bir örnek olmasıdır:  

 

Fulya: Iııım, şimdi tabii kızınızın, kariyerinizin en üst noktasında olmanız kızınız açısından herhalde 

çok rahatlık olmuştur? 

Nar Elvan: Pek öyle olduğunu da zannetmiyorum aslında. Yani, çünki şey değil. Bu, ne bileyim, 

burda durma diye de bir şey çok fazlaca yok. Çünkü... İşte ne bileyim, zamanla görmediğiniz şeyleri 

görmeye çalışıyorsunuz. Daha kolay bir şeyleri yorumlamaya başlıyorsunuz. Bu da bana bağlı olarak 

birşeyler yapmaya çalışan öğrenciler var. Şimdi ben yani diyebilirim, diyenler de var aslında, ben artık 

ilgilenmiyorum, bana ne de diyebilir insan. O zaman da, o zaman evde otursam daha iyi olabilir gibi 

geliyor. Yani, ne bileyim, bir işi yapıyorsan iyi yapmaya çalışman gerekiyor. O zaman da ona zaman 

sarfetmen lazım. Yani onunla ilgilenmen lazım. Bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Yani... Hani, şey de 

tempoda ya da çıktılarda bir değişiklik olmadı aslında çocuğun doğmasıyla birlikte. Ama 

öncelikler değişti ve beklenmeyen şeyler olabiliyor işte. Yani birşeyi siz programlıyorsunuz, tamam 

şimdi ben bunu iki gün içinde hiç vaktim yok, iki gün içinde ben bunu bitirmek zorundayım gibi 

oturuyorsunuz; ama o sırada önceliğiniz bir anda değişiveriyor. Programladığınız gibi gitmiyor işler. 

Eskiden daha programlı giderken şimdi öyle gitmeyebiliyor. Böyle yani. (Nar Elvan, s. 243–259) 

 

Araştırmacının Demet Onur’un düşüncelerine paralel olarak Nar Elvan’ın profesör 

olmasının kızı için bir rahatlık olduğu tahminini yapması üzerine, Nar Elvan, bu 
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değerlendirmeye katılmadığını belirtiyor. Nar Elvan akademisyenlikte deneyim 

arttıkça verilerin daha kolay yorumlandığını, bundan başka da üniversitede kendisine 

bağlı, sorumlu olduğu öğrencileri olduğunu söylüyor. Nar Elvan için işin ve ailenin 

yerleri farklı. Kısaca Nar Elvan için çocukla birlikte tempoda ve çıktıda bir azalma 

olmamış; ama öncelikler değişmiş ve programlama azalmış görünmektedir. Nar 

Elvan çocuğunu doğurduğunda akademik kariyerinde yüksek bir ünvanda (doçent) 

olmasının işleri kolaylaştırmadığını söylese de, önceliğin akademik iş aleyhine 

çocuğa geçebilmesi bile, en azından dışarıdan bakıldığında, bu durumun Nar 

Elvan’ın doçentliğiyle ilgili olduğunu düşündürtmektedir. Aynı durumdaki bir 

asistan ya da yardımcı doçentin önceliği akademik iş yerine çocuğa verebileceğini 

düşünmek araştırmacıya çok gerçekçi gelmemektedir. Fakat diğer taraftan 

unutulmamalıdır ki önceliğin çocuğa geçmesi durumu Nar Elvan örneğinde 

akademik çıktılarda azalma ifade etmemektedir. Nar Elvan örneğinde olduğu gibi 

akademik kariyerin ileri dönemlerinde çocuk sahibi olmanın Türkiye toplumunda 

çok yaygın bir tercih olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle Demet 

Onur’un akademisyen olmak isteyen kadınlar için bu tarz yani “önce kariyer sonra 

aile” formülünü önermesi, kadınlar için üniversitede farklı bir yaşam döngüsü modeli 

önerisinin sosyal dolaşıma girdiğine işaret etmektedir. Bu da kadınlar için 

üniversiteye giriş kurallarının Demet Onur’un neslinden farklılaşma ihtimalini 

düşündürmektedir. 

 

Nar Elvan örneği akademik hayatın özel hayat ya da aile hayatı tarafından çocuk 

sahibi olmayla beraber yeniden şekillendiğine güçlü bir örnektir: 

 

Nar Elvan: (…) Ama tabii o çocuk olduktan sonra çok farklı bir şey oldu. Hem buradaki 

programınızı tam olarak programlayamayabiliyorsunuz. Birisi telefon ediyor. İşte çocuğun 

kafasına bilmem ne düştü diyor. Ya da alnı yarıldı gel dikişe götür gibi şeyler olabiliyor. Böyle 

beklenmedik şeyler olabiliyor. O zaman burdaki her şey, yani öncelikleriniz neyse ona göre 

davranıyorsunuz. Tabii önceliğiniz de çocuğunuz oluyor. Onun için, ona göre şey yapıyorsunuz.( Nar 

Elvan, s. 145–151) 

 
Nar Elvan çocukla birlikte akademik düzeninin nasıl farklılaştığını anlatıyor. Çocuk 

yokken gayet programlı bir çalışma hayatı sürdürdüğünü; ama çocuk olduktan sonra 

işle ilgili hiçbir şeyi tam programlayamadığını, çocuğun kafasının yarılması gibi acil 

beklenmedik olaylar olabildiğini, o zaman da önceliğin çocuğa geçtiğini söylüyor. 
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Yani çocuktan sonra akademik işle ilgili düzeni tamamen değişmiş. Fakat bu Nar 

Elvan’ın akademik çıktılarında bir gerileme olduğu anlamına gelmemelidir: 

 

Nar Elvan: (…) Yani... Hani, şey de tempoda ya da çıktılarda bir değişiklik olmadı aslında 

çocuğun doğmasıyla birlikte. Ama öncelikler değişti ve beklenmeyen şeyler olabiliyor işte. Yani 

bir şeyi siz programlıyorsunuz, tamam şimdi ben bunu iki gün içinde hiç vaktim yok, iki gün içinde 

ben bunu bitirmek zorundayım gibi oturuyorsunuz; ama o sırada önceliğiniz bir anda değişiveriyor. 

Programladığınız gibi gitmiyor işler. Eskiden daha programlı giderken şimdi öyle gitmeyebiliyor. 

Böyle yani. 

Fulya: Önceliğiniz çocuğa geçmek zorunda kalabiliyor. 

Nar Elvan: Tabii, öncelik yani bir şey olduğu zaman, yani ne bileyim, ben hatırlıyorum. Hatta eşimle 

gideceğimiz bir sempozyum gibi bir şey vardı. Yani onunla birlikte ayarlamıştık; ama benim 

sempozyumumdu. O her şey hazır. İşte bütün sunacağım. Neyi sunacağım hazır. Her şey hazır. Her 

şey hazır. Gideceğimiz gün sabah kalktık, kızımın çok ateşi var. Ve yani yurtdışında bir 

sempozyumdu. Sonra düşündüm ben yani nedir öncelik, buraya gitmem mi şimdi bu çocuğun yanında 

durmam mı? Yanında durmak daha beni, bana iyi gelecek gibi geldi. Ondan vazgeçtim ben de. Öyle 

şeyler olabiliyor. (Nar Elvan, s. 254–269) 

 

Nar Elvan örneğinde çocuğun doğmasıyla birlikte tempoda ve çıktıda bir değişiklik 

olmamış; ama öncelikler değişmiş ve işlerin programlanması durumu zayıflamış. Bu 

örnekte ebeveynlik görevlerini yerine getirebilmek için akademik işin 

esnekleştirilmesi stratejisi kullanılmaktadır. Bu stratejinin seçilebilmesi Nar Elvan’ın 

akademik unvanıyla çok ilgilidir. Nar Elvan çocuk doğurmadan önce doçentliğini 

aldığı için akademik işi esnetebilecek bir unvanda bulunmaktadır. Ayrıca akademik 

işin bu ölçüde esnekleştirilebilmesi Nar Elvan’ın işteki yetkinlik düzeyiyle de 

ilgilidir. Nar Elvan işinde artık o kadar yetkindir ki akademik işi bırakıp, başka bir iş 

olan çocuk bakımıyla ilgilenip sonra yeniden akademik işine dönüp, bu kesintiyi de 

bir yük ya da bir engel olarak algılamamaktadır. Bu durum da Nar Elvan’ın 

akademik kariyerin en üst basamaklarına erkenden gelmiş olmasıyla ilgilidir. 

Örneğin Nar Elvan bir asistan ya da yardımcı doçent olsaydı çalışırken ona çocuğun 

başını yarıldığını haber veren bir telefon geldiğinde işinin de kesildiğini 

düşünebilirdi. Oysa işindeki yükselmeleri çocuk doğurmadan önce bitirdiğinden Nar 

Elvan’ın işle ilgili kaygıları yok. Bu yüzden de çocukla gönül rahatlığıyla 

ilgilenebiliyor. Çocuğuyla ilgili ortaya çıkan beklenmedik sorunu halledip işine 

dönüp devam edebiliyor. Buna paralel olarak, örneğin kızı hastalandığı için 
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yurtdışındaki bir sempozyuma gitmekten son anda vazgeçebiliyor. Bu örnekte çocuk 

sahibi olmayla birlikte önceliğin akademik işten çocuğa geçişini somutlanmaktadır. 

 

 “Hep böyle işim olduğu zamanlarda hastalanıyordu.” 

         Nazan Yapıcı 

 

“O kesti biraz beni, benim çalışma hızımı kesti. Ama iyi ki de kesti yani hiç öyle 

çok hissedilir bir şekilde işimden ayrılmış falan değildim, öyle bir problemim 

olmadı. Rölantiye girdim sadece bir müddet. Bir müddet rölantiye girdim.” 

         Nazan Yapıcı 

 

“Kaçaraktan yaptık yani. Şu anda 6’da çıkıyorum, o zaman 4’de çıkıyordum. 

Böyle bir 2 saatlik bir farkım vardı.” 

         Nazan Yapıcı 

 

Nazan Yapıcı da ebeveynlik sorumluluklarının annede toplandığı ve bu nedenle özel 

hayatın, daha spesifik olarak çocuk büyütmenin, akademik işi yoğun olarak etkilediği 

deneyimlere sahiptir: 

 

Nazan Yapıcı: Ee, (anlaşılmıyor) birçok şeyi hep siz üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün 

okuluyla, giyimiyle, kuşamıyla... Baba daha çok yani ne kadar ilgil... Ne kadar ilgili olduğu söylese de 

bütün alışverişleriydi, okul hayatıydı, veli toplantılarıydı, eğitimi, özel sorunları, ıvır zıvır, daha çok 

annelerin yaptığı iş. Daha çok annelerin yaptığı iş. İşte yediğiydi, içtiğiydi, giydiğiydi, hasta 

olduğuydu... Daha çok annenin üzerinde olduğu için o çok bölüyordu beni. Hep böyle işim olduğu 

zamanlarda hastalanıyordu. (Anlaşılmıyor) O o şeyleri yaşadık tabii. O okulun imtihanına girdi. 

Bunu kazandı. Acaba o okula mı gitsek. Buna mı gitsek. (anlaşılmıyor) Yani bir insan yetiştirmek 

kolay değil tabii. Yani şeyleri kararları, muhakkak babayla beraber karar veriliyor da. Ki her zaman 

destek oldu. Onu da çok büyük (anlaşılmıyor)...Yani benim oğlum 2 yaşından ben seyahatlerime de 

aynı hızla devam ettim. (anlaşılmıyor) Ama ııı zaten 4 aylıktan 4 yaşına kadar yardımcımız vardı 

bizim. Yani dolayısıyla beni çok kurtarıyordu. (anlaşılmıyor) (…) Dolayısıyla da okula başladıktan 

sonra çocuk tabii ki veli toplantısıydı, ödeviydi, kıvırı zıvırıydı, daha birebir ilgilenmek durumunda 

kalıyor insan. O kesti biraz beni, benim çalışma hızımı kesti. Ama iyi ki de kesti yani hiç öyle çok 

hissedilir bir şekilde işimden ayrılmış falan değildim, öyle bir problemim olmadı. Rölantiye 

girdim sadece bir müddet. Bir müddet rölantiye girdim. (Nazan Yapıcı, s. 140–164) 
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Yukarıdaki görüşme parçasından yola çıkarak Nazan Yapıcı’nın kendisini bir anne 

kalıbına uydurmaya çalıştığını düşünebiliriz. O anne kalıbında çocukla ilgili birçok 

işi hatta hemen her şeyi anne üstleniyor. Ancak karar vermede anne baba ortak 

davranıyor. Anne çocukla ilgili tüm pratik işleri yapıyor. Bu durum mesela Nazan 

Yapıcı’da çocuk hastalandığında annenin akademik işlerinin aksamasına sebep 

olmuş. Çocuk büyütme Nazan Yapıcı’nın günlük akademik işlerini bölse de Nazan 

Yapıcı yurtdışı seyahatlerine çocuğu 2 yaşına bastıktan sonra devam etmiş. Çocuğu 

okula başladıktan sonra ise Nazan Yapıcı çocukla birebir ilgilenmek zorunda kaldığı 

için bu durumun çalışma hızını kestiğini söylüyor. Fakat Nazan Yapıcı hiçbir zaman 

işten tamamen ayrılmamış. Nazan Yapıcı’nın bu konudaki deneyimlerine daha somut 

ve ayrıntılı olarak yaklaşmak gerekirse… Nazan Yapıcı çocuğunun okul yıllarında 

çocuğunu okuldan alabilmek için üniversiteden erken çıkmak zorunda kalmış: 

 

Nazan Yapıcı: Ama yuvadayken ve ilkokul dönemindeki o uzuuun yıllarda, 7–8 sene ben hep onu 

okula götürüp ya da servisine bindirip, o gelmeden eve gidip yemeğini hazırlamak şeklinde işleri 

yaptım. Kaçaraktan yaptık yani. Şu anda 6’da çıkıyorum, o zaman 4’de çıkıyordum. Böyle bir 2 

saatlik bir farkım vardı. (Nazan Yapıcı, s. 191–195) 

 

Yukarıda verilen görüşme parçasında Nazan Yapıcı 6.sınıfa kadar 7–8 yıl çocuğunun 

günlük hayatını sorunsuz sürdürmesi için üniversiteden erken çıktığını anlatıyor. 

Üniversiteden erken çıkmayı “kaçma” olarak değerlendiriyor. Üniversite erkeklerin 

çalışabileceği şekilde organize edildiği için Nazan Yapıcı çocuğunun okul çıkışına 

yetişmek için okuldan erken çıkmasını “kaçmak” şeklinde anlatıyor ve bu düzende 

kendini bir tür görevini aksatmış şekilde gösteriyor. Yani Nazan Yapıcı’ya 

üniversiteden çocuk için erken çıkma olanağını verilmemiş; ama Nazan Yapıcı 

çocuğu okuldan alma zorunluluğuyla kendi inisiyatifini kullanmış ve üniversiteden 2 

saat erken çıkmıştır. Bu durumun Nazan Yapıcı’nın kariyerinin erken dönemlerine 

rastladığını düşünürsek, Nazan Yapıcı için kolay olmadığı açıktır. Diğer taraftan 

Nazan Yapıcı’nın üniversiteden düzenli bir şekilde 7–8 yıl boyunca 2 saat erken 

çıkabilmesi yazılı kuralların erkeklere göre düzenlenmiş bir üniversite öngörmesine 

rağmen pratikteki işleyişin farklı olduğunu, kadınların akademik iş için ayrılan 

zamanı evde cinsiyet temelli işbölümü uyarınca düzenlemelerine üstü kapalı olarak 

olsa da izin verildiğini göstermektedir. Nazan Yapıcı açısından ise bu durum 

aşağıdaki gibi deneyimlenmekteydi: 
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Nazan Yapıcı: Hep işimin olduğu zamandı. Napalım bu da kaderimizmiş dedik. İşimizi erteledik. 

Gidemedik, şey yapamadık. Başkalarından destek aldık. Ne zaman dersim varsa o gün hastalanırdı 

kesin. Yine de çok aşırı olmamakla birlikte. Evde kalmak zorunda olunca burda da arkadaşlar destek 

verdiler. Öyle ani şeylerde. (Nazan Yapıcı, s. 203–207) 

 

Nazan Yapıcı çocuk bakımının akademik işlerini aksatmasını ya da kesmesini kabul 

etmiş. Mesela çocuğu hastalandığında derslerine üniversitedeki arkadaşları girerek 

destek vermişler. Nazan Yapıcı bu durum için başka çözümler aramamış ya da başka 

çözümleri kabul etmemiş gibi görünüyor. Nazan Yapıcı’nın akşamları hariç çocuğu 

bir önceki nesle bırakmanın sakıncalı olacağını düşündüklerini söylemesi bunu 

desteklemektedir. Yani Nazan Yapıcı üniversite–çocuk büyütme ikilemine çocuğu 

önceliklendirerek yanıt bulmuş. Nazan Yapıcı çocuk gündelik bağımsızlığını 

kazanana kadar hayatında çocuk bakımını önceliklendirerek, kariyerinde ilerlemiş 

görünmektedir. 

 

 

“Yani akademik olarak bir yerde olmak istiyorsanız özellikle de bayansanız ya iş 

hayatını ya ev hayatını tercih edeceksiniz.” 

         Özgü Denk 

 

Özgü Denk yukarıda örneklerin çoğunlukla tersi bir şekilde özel hayatın en yoğun 

düzeyde akademik hayat tarafından biçimlendiği deneyimlere sahip bir araştırma 

katılımcısıdır. Özgü Denk’e göre bir kadının hem anne hem de akademisyen olması 

mümkün değildir: 

 

Özgü Denk: Iıımmm. Yani gitmezdi herhalde tabii ki. Ben her zaman için söylüyorum. Iımmm. Yani 

akademik olarak bir yerde olmak istiyorsanız özellikle de bayansanız ya iş hayatını ya ev 

hayatını tercih edeceksiniz. Yani erkek olsam bir iki çocuk belki de düşünürdüm bilemiyorum; ama. 

Özellikle çocuklu bir ev hayatıyla böyle bir temponun ben Türkiye’de gidebileceğine inanmıyorum. 

Aa yürütebilen varsa başarılıdır, bilemiyorum yani. (Özgü Denk, s. 198–202) 

 

Özgü Denk kadınların akademik tercih için ev hayatını reddetmesi gerektiğini, 

çocuklu aile hayatı ve akademik pozisyonların kadınlar için bağdaşmayacağını 

düşünmektedir. Zaten bu düşünceye paralel olarak evli olan Özgü Denk’in çocuğu 
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yoktur. Ancak Özgü Denk erkek olsaydı durumunun farklı olabileceğini söylüyor. 

Yani erkek olsaydı karısının çocukla ilgili sorumlulukları üstlenmesini 

bekleyebileceğinden çocuk sahibi olmanın mümkün olabileceğini ima etmektedir. 

Bunlar Özgü Denk’in Türkiye bağlamında kendi konumundan erkek 

akademisyenlerle rekabet edebilmek için kurduğu özel hayatının arka planındaki 

düşüncelerdir. Türkiye’de güçlü bir refah devletinin olmaması ve çocuk bakımının 

cinsiyetçi yaklaşılan özel sorunlar olarak görülmesi ilk bölümde anlatıldığı gibi bu 

düşüncelerin ulusal bağlamıdır. Bu bağlamda Özgü Denk, kadınlar için “ya ev ya iş” 

söylemini üretiyor görünmektedir. Erkek olması durumunda farklı olacağını 

belirtmesinin yukarıdaki yorumun sağlamasını verdiği düşünülebilir. 

 

“Açıkçasını söyliyim. Yani önce eşim bakıyor zaten sorulara, o da içinden 

çıkamayabiliyor. Çünkü akademisyen değil gerçekten. Iım geçmişi bir şekilde 

unutanlardan ders açısından. Çünkü bizim özelliğimiz akademisyen olarak da 

biliyorsun, yeni bir şey olsa da, örneğin matematik, çok farklı bir şekilde veriliyor. 

Diğer derslerden farklı; ama hani kitabına şöyle bir bakıp, hemen baktığımı 

kurabiliyorum. Eşimde o olmayabiliyor.” 

          Özgür Gökçe 

 
Özgür Gökçe’nin deneyimlerinde de özel hayatın; daha spesifik olarak çocuk 

büyütmenin akademik hayatın kazandırdığı becerilerle nasıl şekillenebileceği 

görülebilmektedir. Özgür Gökçe akademik yönü nedeniyle çocuğunun dersleri için 

gerekli olan ebeveyn yardımının daha büyük bir kısmını üstlenmektedir: 

 

Özgür Gökçe: (…) Kalkıyoruz, zaten ufaklığın dersleri var ya da onun soracağı bir takım problemler 
var. Yani genellikle bana dönük olanlar bana doğru dönüyor. Eşime olanlar eşime doğru. Dersleri bir 
nevi paylaştık biz, eşimle.  
Fulya: Nasıl bir paylaşım?  
Özgür Gökçe: Nasıl bir paylaşım. Yani mesela matematik, şey İngilizce olursa bende. Matematikte 
şöyle durdum. Eskiden bir şekilde matematiği bana getiriyordu, ıııı, şu anda problem olursa bana 
geliyor. Açıkçasını söyliyim. Yani önce eşim bakıyor zaten sorulara, o da içinden 
çıkamayabiliyor. Çünkü akademisyen değil gerçekten. Iım geçmişi bir şekilde unutanlardan 
ders açısından. Çünkü bizim özelliğimiz akademisyen olarak da biliyorsun, yeni bir şey olsa da, 
örneğin matematik, çok farklı bir şekilde veriliyor. Diğer derslerden farklı; ama hani kitabına 
şöyle bir bakıp, hemen baktığımı kurabiliyorum. Eşimde o olmayabiliyor. (Özgür Gökçe, s. 145–
158) 

 

Özgür Gökçe akademisyen olduğu için müfredat farklılaşmış olsa bile çocuğunun 

derslerine yardımcı olabiliyor. Yani Özgür Gökçe akademik kariyerinde geliştirdiği 
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yeteneklerini çocuğunun eğitiminde kullanabilmektedir. Özgür Gökçe’nin bu 

deneyimleri de akademik hayatın özel hayatı nasıl biçimlendirebileceğini gösteren 

örneklerden biridir.  

 

“Ev sizden bir şey isteyemiyor, siz verdikçe bir şeyleri alıyor. Ama çocuk öyle değil. 

Çocuk istiyor. Dolayısıyla o sıralarda ben çok gece de çalıştığım için daha da fazla 

iş odaklı olduğum için diyelim ona. Şimdi eskisinden de daha fazla bence. Öyle 

olunca işle gece işiyle çocuk biraz sıkıştı.” 

           Abdal Kul 

 

“İlk yıllar tabii o heyecanın verdiği aksamalar muhakkak olmuştur beyinsel 

olarak. Aklım hala gider. Ama ilk bebek yılları gibi değil. Daha sonra 

alışıyorsunuz. Diyorsun ki yuvada şu anda güvende vs. Zaten unutabiliyorum. Çok 

kolay unutabiliyorum.” 

           Abdal Kul 

 

“Kendi bireysel olarak mutlu olduğum şeyleri mümkün olduğu kadar başkasının 

vaktinden çalmadan yapmak. Buna akademik çalışmalarım da dâhil. Yani çocuk 

küçükken çocukla o uyunana kadar onunla birlikte oturmak. Ondan sonra 

uykumdan fedakârlık ederek çalışmak. Gecenin 11’inde başlayıp sabahın ilk 

saatlerine kadar çalışmak. Bunun gibi.” 

          Abdal Kul 

 

Abdal Kul’da ise çocuğunun ilk doğduğu dönemde kısa bir süre için akademik hayat 

az ölçüde aile hayatından etkilenmiştir: 

 

Abdal Kul: Eşim orda da çocuğa çok düşkün olduğu için o konuda da yardımcı o bakımdan. Zaten 2,5 

sene farklı bir tarzımız olmak zorunda kaldı 30 yıl içerisinde. O da annem geldiği için zaten annem 

gün içindeki sorumluluğu annem aldığı için üzerine. Bu arada gece çalışmalarım biraz daha çatıştı 

kızımla. Çünkü ev işinden uzak durabiliyorsunuz. Ev işi sizden çok fazla kendi kendine bir şey 

isteyemiyor. Ev sizden bir şey isteyemiyor, siz verdikçe bir şeyleri alıyor. Ama çocuk öyle değil. 

Çocuk istiyor. Dolayısıyla o sıralarda ben çok gece de çalıştığım için daha da fazla iş odaklı 

olduğum için diyelim ona. Şimdi eskisinden de daha fazla bence. Öyle olunca işle gece işiyle 

çocuk biraz sıkıştı. Ama 2 – 2,5 sene gündüz annem baktığı için gündüz hayatım hiç değişmedi. 

Ondan sonra o da bizimle iş yerindeki yuvaya geldiği için. İlkokulu da dâhil olmak üzere iş yerine 
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yakın okulda okuduğu için. Bizimle birlikte bizimle gittiği için iş saatleri de ve işgünü içinde pek fazla 

şey olmadı. İlk yıllar tabii o heyecanın verdiği aksamalar muhakkak olmuştur beyinsel olarak. 

Aklım hala gider. Ama ilk bebek yılları gibi değil. Daha sonra alışıyorsunuz. Diyorsun ki 

yuvada şu anda güvende vs. Zaten unutabiliyorum. Çok kolay unutabiliyorum. İşin başına 

geçtiğim zaman dünyanın hiçbir şeyi kalmaz. Onun için çocukla çok az bir zorlandık diyelim. İkimiz 

de zorlandık diyelim. Ama çok az. Şöyle. Yani. (Abdal Kul, s. 367–383) 

  

Abdal Kul bir ölçüde Nar Elvan’a benzer ve diğer araştırma öznelerinden farklı 

olarak eşinin çocuğa düşkün olduğu için çocuk bakımına da yardım ettiğini söylese 

de çocuk için 2,5 yıl annesinden gündüz bakım almış. Fakat geceleri evde hem 

çocukla hem akademik iş ile ilgilenmek zorunda kalmış. Yani geçmişte iş ve çocuk 

gece sıkışmış. Abdal Kul örneği için akademik işin özel hayatı, çocuğun ilk 

yıllarında etkilediği bir araştırma katılımcısı diyebiliriz. Abdal Kul ilk yıllarda 

çocuğunu yalnız bırakmanın verdiği heyecanla aksamalar olabildiğini söylüyor. 

Fakat ilk 2,5 yıl gündüz annesi baktığı için Abdal Kul’un gündüz hayatı hiç 

değişmemiş. Abdal Kul özel hayatının olmasa da aile hayatının, akademik hayatının 

ve hatta hobilerinin getirdiği kısıtlar tarafından mümkün olduğunca etkilenmemesine 

uğraşmış bir araştırma katılımcısıdır: 

 

Abdal Kul: (…) Hafta sonu başka bir evde yaşadığım için orada dikiş biçki olmadığı için o hobilerden 

bazılarından vazgeçiyorsun. Bütün malzemelerini götürüyorsun; ama vakit kalmıyor geliyor tekrar. 

Ancak ev dışı tatildeyse daha rahat yapabiliyorum. Eşim ve çocuğumla olarak kabul ettiğim bu şey 

için onların vaktinden çalmak istemiyorum. Çünkü çok az. Kendi bireysel olarak mutlu olduğum 

şeyleri mümkün olduğu kadar başkasının vaktinden çalmadan yapmak. Buna akademik 

çalışmalarım da dâhil. Yani çocuk küçükken çocukla o uyunana kadar onunla birlikte oturmak. 

Ondan sonra uykumdan fedakârlık ederek çalışmak. Gecenin 11’inde başlayıp sabahın ilk 

saatlerine kadar çalışmak. Bunun gibi. Onu da bireysel olarak algıladığım için. Tamamen 

doktoramı yaparken vesaire yaparken o da tamamen bireysel olarak (Abdal Kul, s. 393–402) 

 
Abdal Kul hem akademik işlerini hem de hobilerini kişisel doyum aldığı işler olarak 

tanımlayıp,  bunları ailesiyle geçireceği zamandan çalmadan yapmaya çalışıyor. Bu 

işleri kendisinden yani uykusundan fedakârlık ederek yapıyor. Yani Abdal Kul 

akademik çalışmalarının ya da hobilerinin aile yaşamının önüne geçmesine izin 

vermemektedir. Fakat özel hayatı akademik işlerinden etkilenmektedir. Abdal Kul 

akademik işlerini gece uykusundan fedakârlık yaparak yapabilmektedir. Yani 

akademik hayat aile hayatını olmasa da kişisel özel hayatı biçimlendirebilmektedir. 
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“40 gün sonra bebeği anneme bırakıp tekrar master’a devam etmek üzere 

İngiltere’ye döndüm.” 

          Ayla Mete 

 

Akademik kariyerin aile hayatını biçimlendirmesinin başka bir örneğini Ayla 

Mete’nin hayatında görebiliyoruz. Ayla Mete master’ını yapmaya İngiltere’ye 

gittiğinde hamileymiş. Kızını doğurmak için Türkiye’ye geri dönmüş; doğurduktan 

sonra da bebeği annesine bırakıp İngiltere’ye geri dönmüş: 

 

Ayla Mete: Evet, bu arada iki kızım var. Birincisi İngiltere’ye mastıra giderken hamileydim. Doğumu 

için Türkiye’ye geldim. İşin en zor tarafı bu. Türkiye’de doğum yaptım. 40 gün sonra bebeği anneme 

bırakıp tekrar master’a devam etmek üzere İngiltere’ye döndüm. O arada çocuğa annem baktı. Ben 

Türkiye’ye döndüğümde çocuk 8 aylıktı. (Ayla Mete, s. 140–143) 

 
Ayla Mete bebeğini 40 günlükken annesine bırakıp sonra başka bir ülkeye eğitim 

için gidip bebeğini 8 ay görmemeyi kariyeri için göze almıştır. Bunu zor olarak 

değerlendirmektedir; ama yine de bunu yapabilmiştir. Ayla Mete’nin bu deneyimi 

akademik kariyerin aile hayatı üzerindeki etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini 

göstermektedir.  

 

Esin Esen’in de Ayla Mete’ninkine benzer deneyimleri vardır. Esin Esen de 

yurtdışında doktora yaparken çocuğunu doğurmuş; bir süre kardeşinden Amerika’da 

bakım yardımı aldıktan sonra kardeşinin isteği üzerine çocuğuna Türkiye’de 

bakılmasına razı olmuştur: 

 

Esin Esen: Çocuğumda orda oldu. (…) Dolayısıyla onu yalnız eğitim sırasında Türkiye’ye göndermek 

zorunda kaldım. 8 aylık bebekti. Tezimin son aşamalarındaydı. Çok küçük olduğu için yabancılara 

bırakmayı göze alamadım açıkçası. 1.5 yıl görmedim çocuğumu ve doktoramı bitirip döndüm. (…) 

Teyzeler baktı. Anneannede kaldı. Benim 3 tane kız kardeşim var. Biri evliydi. (anlaşılmıyor) İki de 

bekâr teyze. Onlar baktılar. Zaten ben doğumu yaptığımda da teyzemiz gelmişti. 8 ay bizimle kaldı. 

Onun isteği üzerine “Ben Türkiye’ye dönmek istiyorum. Orda bakmaya devam etmek istiyorum” dedi. 

O şekilde ben de Türkiye’ye getirdim. Çok zor oldu tabii bizim için psikolojik açıdan. Çok üzüldüm 

tabii. Burnunuzun direğinin sızladığını hissediyorsunuz yani. Her an gidip almak istiyorsunuz. 

Amerika da çok yakın bir yer değil. Rahatlıkla… E tabii dönmeyi düşünüyorsunuz ama… Son 
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zamanlarda bir ay daha bir ay daha. O şekilde, öyle bir dönem geçirdik. Hiç görmeden. (Esin Esen, s. 

7–18) 

 

Esin Esen çocuğunu 1,5 yıl görmemek zorunda kalmış. Bu durumun zor olduğunu 

söylüyor. Yukarıdaki görüşme parçasında görüleceği üzere Ayla Mete de aynı 

görüştedir. Fakat buna rağmen, diğer araştırma katılımcılarında da olduğu gibi bu 

durum akademik hayat ve özel hayat arasında bir çatışma olarak algılanmamaktadır. 

Yukarıda görüldüğü gibi yaşanmak zorunda kalınan, katlanılan bir zorluk olarak 

görülmektedir.  

 

Bu alt bölümde Demet Onur, Suna Beyaz, Özgür Gökçe, Nar Elvan, Nazan Yapıcı, 

Özgü Denk, Abdal Kul, Ayla Mete ve Esin Esen’in deneyimlerinde aile hayatı ve 

akademik hayat arasındaki birbirine etkileme ve şekillendirmenin somut örneklerine 

odaklanıldı ve sadece en yoğun örneklere yer verildi. Demet Onur, akademisyen 

kadınlar için akademik kariyere öncelik veren, aile hayatının akademik 

yükselmelerden sonra başlamasını öngören yeni bir yaşam döngüsü modelini 

savunmuştur. Suna Beyaz aile hayatına öncelik tanıyarak yurtdışına gitmediği için 

İstanbul’daki çok sıkı bir çalışma programı yürütmüş ve bu kampüs programını çok 

yoğun ve önde deneyimlemiştir. Aile hayatı başka bir şekilde biraz geri plana 

düşmüş bir araştırma katılımcısı olarak görünmektedir. Özgür Gökçe akademik 

kariyeriyle geliştirdiği öğrenme becerilerini hala nasıl kızının eğitiminde eşine oranla 

daha fazla kullanabildiği anlatmıştır. Nar Elvan, Demet Onur’un önerdiği önce 

akademik kariyer sonra aile hayatı formülünün cisimleştiği deneyimlere sahiptir. 

Doçentken çocuğunu doğurmuştur. Çocuk doğduktan sonra öncelik çocuğa geçmiş; 

ama akademik çıktılarda azalma olmamış. Özgü Denk’e göre kadının aynı zamanda 

hem akademisyen hem anne olması çok zordur. Bu nedenle Özgü Denk, özel 

hayatını tamamen akademik hayatın gerekleri olarak gördüğü durumlara göre 

düzenlemeyi tercih etmiş ve çocuk sahibi olmamıştır. Fakat erkek olsaydı çocuk 

bakımını kadınlar üstlendiği için çocuk sahibi olabileceğini düşünmektedir. Abdal 

Kul özel hayatı ve akademik hayatı mümkün olduğunca birbirinden ayırmaya 

çalışmakta ve en azından zamansal şekillendirmeler onun deneyimlerinde de yer 

almaktadır. Hem Ayla Mete hem Esin Esen çocuklarını doğurduktan bir süre sonra 

eğitimlerini yurtdışında devam ettirebilmek için uzun süre onlardan ayrı kalmayı 

göze almışlardır. Burada deneyimlerine yer verilen kadın profesörlerden hiçbiri açık 



 217 

açık akademik hayat ve evdeki iş bölümü ya da çocuk bakımı arasında bir çatışma 

görmemişlerdir. Özgü Denk bir annenin profesör de olabilmesinin Türkiye 

koşullarında akademik olarak iyi bir yere gelinmek isteniyorsa mümkün olmadığını 

söylemiş; fakat konuşmasının hiçbir yerinde çatışma ifadesini kullanmamıştır. Çünkü 

o zaten en başından beri iş odaklı bir yaşam tercih etmiş. Bu konuda fazla 

düşünmemiş olması da çatışmadan çok farklılık algılmasına sebep olmuş olabilir. 

Demet Onur diğer kadın profesörler gibi zorluklar ve yorgunluklardan bahsetse de iki 

alan arasında kadın açısından bir çatışma tanımlama yerine ileri sürdüğü yaşam 

döngüsü modeliyle iki alandaki işi nasıl zamansal daha doğrusu yaşam döngüsel 

olarak uyumlandırmaya çalıştığını göstermiştir. Bu da belki her iki alan arasında 

kendi açısından “çatışma” kelimesini kullanmadan tanımladığı bir uyumsuzluk olsa 

da bu yaşam döngüsel planlamalarla halledilmesi gereken bir konu olarak 

görülmektedir. Yani bu bölümde deneyimlerine yer verilen kadınlardan hiçbiri 

akademik alan ve aile hayatındaki deneyimlerini uzlaşmalar ya da çelişkiler taşıyan; 

birinden birisi tercih edilmesi gereken şekilde görmemişlerdir. Bu alanlar arasında 

önceliklendirme zamansal bir nitelik taşımaktadır. Yani çocuk büyüyene kadar 

önceliğin çocuğa geçtiği deneyimler vardır. Ama önceliğin akademik işten mesela 

çocuğa kayması çocuk kariyerin erken dönemlerinde doğduysa kısa süre için 

akademik çıktılarda belli bir azalmaya sebep olmaktadır; ama mesela Nar Elvan 

örneğinde çocuk anne doçentken dünyaya geldiği için akademik çıktılarda hiçbir 

değişiklik olmamıştır. Ayrıca bu bölümde deneyimlerine yer verilen kadın 

profesörlerin hepsi bir çocuğu ya da işi önceliklendirme deneyimi yaşamamışlardır. 

Burada yeniden hatırlatmak gerekir ki bu araştırmadaki kadın profesörlerin hepsi 

uluslar arası yayın dünyasında aktiftirler veya kariyerlerin büyük bir kısmında aktif 

kalmışlardır. 

 

2. Akademik İşin Eve,  Evle İlgili İşlerin Akademik Zamana Taşınması 

 

 

“(…) [B]azı günler erken çıkıp eksikleri tamamlamaya çalışıyorum.” 

         Demet Onur 
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“Yani gece 10’dan sonra, 11’den sonra oturup çalıştığım anormal çok oldu, ödev 

hazırladığım, ders hazırladığım zamanlar çok oldu.” 

         Demet Onur 

 

“Ancak kızım evlendikten sonra üniversitedeki işlerimi biraz daha 

yoğunlaştırdım.” 

         Demet Onur 

 

“Veya daha gençken tabii, daha asistanken öyle bir lüksümüz yoktu. O ne zaman 

isterse yanında olmak zorundaydık. O böyle rahat bölümlerde çok fazla giriş çıkış 

saatlerinin kontrol edilmediği bölümlerde bir saat erken çıkmak, eve bir saat erken 

gelmek tabii işi hafifletiyor.” 

         Demet Onur 

 

 
Kadın profesörlerde özel alanda olan bitenlerin akademik alanı biçimlendirmesi çoğu 

örnekte kadın profesörün aile ve ev işi sorumluluklarının akademik hayatı etkilediği 

anlamına gelmektedir. Yardımcısı olmayan ve çekirdek aile olarak yaşamış olan 

Demet Onur’un deneyimleri akademik hayatın kadının ev işi sorumlulukları 

tarafından nasıl etkilendiğine güçlü bir örnektir. Demet Onur ev işlerini 

yetiştirebilmek için üniversiteden önemli bir işi olmadığında erken çıkma stratejisi 

kullanmıştır: 

 

Demet Onur: Üniversitedeki ders, araştırma, eğer öğleden önemli bir işim yoksa biraz erken 

çıkıyorum. Eve gelip evdeki işleri biraz düzene sokmak istiyorum. Çünkü hafta içi her gün sabah 

yedide çık, akşam yedi buçukta gel. Birçok iş hallolmuyor. Çok yorgun oluyorum yedi buçuktan sonra 

hepsini yapamıyorum eve gidince. Dolayısıyla bazı günler erken çıkıp eksikleri tamamlamaya 

çalışıyorum. (Demet Onur, s. 69–74) 

 
Demet Onur üniversitede önemli bir işi yoksa işten erken çıkma yoluyla evde 

yetiştiremediği bazı işleri yetiştiriyor. Her gün hem akademik iş hem ev işi yapmanın 

yorgunluğa ve evdeki bazı işleri yetiştirememeye sebep olduğunu; bu yüzden de 

önemli bir akademik işi olmadığı zamanlarda üniversiteden erken çıktığını söylüyor. 

Diğer bir deyişle Demet Onur çifte vardiya (gündüz üniversitede akşam evde) 

yapmanın zorlukları nedeniyle mümkün olduğunda iş zamanını ev işleri için 
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kullanıyor. Bu durum Suna Beyaz’ın belli saatlerde okulda bulunmaya çalışma 

yaklaşımından farklıdır. Fakat Demet Onur üniversiteden erken çıkma lüksünü 

çalıştığı bölümün göreli olarak rahat olmasına borçlu olduğunu da belirtiyor. Ayrıca 

bu lüks Demet Onur’un kariyerinde yükselmesiyle gelişen bir durum: 

 

Demet Onur: Bu biraz tabii iş yeriyle de alakalı. Şimdi bazı, yani akademik hayatta da bazı bölümler 

var ki mesai saatlerine çok (anlaşılmıyor). 

Fulya: Mesela? 

Demet Onur: Mesela 9–6. 

Fulya: Ama mesela hangi bölümler? 

Demet Onur: Yani yöneticine göre değişir tabii o. Bölüm başkanına göre değişir. Yan, ben mesela 

bugün gitmedim. Kimse bana bugün niye gelmedin demiyor. Benim yöneticim demiyor mesela. Ama 

diyebilir. Veya daha gençken tabii, daha asistanken öyle bir lüksümüz yoktu. O ne zaman isterse 

yanında olmak zorundaydık. O böyle rahat bölümlerde çok fazla giriş çıkış saatlerinin kontrol 

edilmediği bölümlerde bir saat erken çıkmak, eve bir saat erken gelmek tabii işi hafifletiyor. 

Yoksa (anlaşılmıyor) her sabah sabah sekiz buçuk akşam beş buçuk; ama yedi buçukta falan çıkıyor.  

(…) 

Demet Onur: Yani beş gün süresince öyle bir efor sarf ettiğin vakit hakikaten çok yorucu. (Demet 

Onur, s. 186–205) 

 

Demet Onur, üniversiteden erken çıkabilmenin bölüme bağlı olduğunu, bazı 

bölümlerde 9–6 çalışıldığını söylüyor. Demet Onur kendi durumunda mesela 

görüşmenin yapıldığı gün işe gün gitmediği halde kimsenin ona hesap sormadığını; 

ama sorabileceğini söylüyor. Yani işten erken çıkma ya da çıkabilme bölüm 

başkanının yetki alanında ve biraz da bölüm başkanı olan kişiye göre değişiyor. 

Üniversiteden erken çıkabilmeyi Demet Onur, sonradan ulaştığı bir lüks olarak 

tanımlıyor. Yani Demet Onur için kariyerin erken dönemlerinde üniversiteden erken 

çıkmak pek mümkün değildi. Demet Onur, ev işlerinin giriş çıkış saatlerinin fazla 

kontrol edilmediği bölümlerde eve bir saat erken gelmekle hafiflediğini söylüyor; 

aksi takdirde her gün sabah sekiz buçuk akşam beş buçuk üniversitede fiziksel olarak 

bulunmayı Demet Onur için gündelik ev işleriyle birlikte zor bir tempo olarak 

görüyor. Ev işi sorumlulukları için üniversiteden erken çıkma durumu akademik işe 

özgü bir esneklik sayesinde mümkündür. Çocukla ilgili yapılacaklar, yemek yapma 

gibi değişik sebeplerle akademisyen kadınlar işten erken çıkabiliyorlar. Ama buna 

karşılık olarak eve de bazıları zaman zaman bazıları da düzenli olarak akademik iş 

götürüyorlar. Yani özel hayat ya da aile hayatı ve akademik hayat arasındaki 
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etkileşimin bu şekilde tersi yönde işlediği zamanlar da bulunmaktadır. Demet Onur 

örneğinde de akademik iş bu şekilde özel hayatı etkileyebilmektedir: 

 
Demet Onur: (…) Tabii üniversitedeki işlerim olduğu zaman yani tez aşamasındayken, işte yeni bir 

derse hazırlanırken öğrencinin herhangi bir okul hazırlığı, ders hazırlığı olduğu zaman eve iş 

getirdiğim zamanlar oldu çok. Yani gece 10’dan sonra, 11’den sonra oturup çalıştığım anormal 

çok oldu, ödev hazırladığım, ders hazırladığım zamanlar çok oldu. Ama şimdi mümkün mertebe 

onu okulda yapmaya çalışıyorum. Eve biraz daha iş getirmemeye çalışıyorum. Ancak kızım 

evlendikten sonra üniversitedeki işlerimi biraz daha yoğunlaştırdım. Yani özellikle bazı projelere 

katıldım. Biraz kendimi oyalıyorum yani o yönden de. Eve ayırdığım vakti azalttım. Şimdi işime daha 

çok vakit ayırıyorum. (Demet Onur, s. 131–139) 

 

Demet Onur üniversitede akademik işleri yoğunken yani yükselme zamanlarında 

veya yeni ders üstüne aldığı zamanlarda eve iş getirmiş ve gece on bir, on iki sonrası 

oturup çalışmış. Bu durum akademik işin özel hayata taşınmasına örnek 

oluşturmaktadır. Kızı evlendikten sonra ise Demet Onur üniversitedeki işlerini 

artırmış ve eve ayırdığı vakti azaltmış. Bu durum ise yine yukarıda örneğe paralel 

olarak özel hayattaki değişikliklerin akademik hayatı nasıl etkileyebildiğine bir 

örnektir. Bu örnekler kadının yaşam döngüsünün evrelerine göre (yani evlenme, 

çocuk doğurma, çocuğun öğrenciliği, evden ayrılışı vs.) akademik kariyerin nasıl 

biçimlenebileceğini göstermektedir. Demet Onur’un deneyimlerinde akademik 

kariyer yoğun olarak özel hayattaki gelişmelere göre şekillenmiştir. Akademik işler 

ise dönemsel olarak özel alana taşmıştır. Akademik işin özellikle bazı dönemlerde 

özel alana düzenli taşması doğal kabul edilmektedir: 

 

Fulya: Eve iş getirdiğinizi söylediniz. O, çok zor olmuyor muydu? Zaten bütün gün çalışıyorsunuz, bir 

de evde de çalışma yapıyorsunuz... 

Demet Onur: Ama mecbur, mecbursunuz. Bazı şeylerin yapılması gerek. Özellikle yükseltmeler 

zamanında yani, yeni ders verildiğinde, yeni derse hazırlanırken, bir de işte o yükseltmeler 

zamanında fazla yayın yapmanız gerekiyor. Belli bir sayının üzerinde olması gerekiyor. O 

zaman muhakkak eve iş geliyor. Biz arkadaşlar arasında konuşurken hep onu söylüyoruz. 

Akademik çalışma hayatında eve gelseniz bile işiniz sürekli kafanızda kalıyor, yani çalışmasanız 

bile devam eden bir sürü proje var, devam eden bir sürü çalışma var ve kafanıza bir şey 

takılıyor bunu böyle yapsaydım acaba sonuç ne çıkardı gibilerden. Belki özel sektörde çalışan bir 

insan hani işini daha orda bitiriyor, değil mi? (anlaşılmıyor). 

Demet Onur’un arkadaşı: (Anlaşılmıyor). 
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Demet Onur: (anlaşılmıyor) Mesela iş sahibiydi. İş sahibi olmasaydınız da özel sektörde çalışıyor 

olsaydınız, hiç olmazsa şu defteri kapatırdınız biterdi. Akademik hayatta işiniz kendi işiniz oluyor. 

Kendi teziniz, kendi profesörlüğünüz için çalışıyorsunuz. Öğrencilere daha faydalı olmak 

istiyorsunuz. Ders notlarınızı yeniden düzenleme gereği hissediyorsunuz. Yani bir şey var, 

süreklilik var. (Demet Onur, s. 144–163) 

 

Demet Onur özellikle yükselmeler zamanında ve yeni ders alındığı zamanlarda 

akademik işin eve mutlaka taştığını söylüyor. Diğer taraftan Demet Onur’un 

akademik işi kişisel bir iş olarak algıladığını da görüyoruz. Bu algılama sadece 

Demet Onur örneğinde değil ayrıca Türkiye’de de yaygın bir kanı olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum da akademik işi özel alana sokan bir 

etkendir. Bu doğrultuda Demet Onur akademik işi özel sektörde bir firmada çalışmak 

gibi bir işle karşılaştırıyor ve özel sektörde işin işte kalabildiğini; ama akademik işin 

kişisel yönünün eve iş getirilmese bile işin her zaman akademisyenin kafasında 

kalmasına yani aklından çıkmamasına bağlı olduğunu söylüyor. Yani akademik 

işteki performansın doğrudan kişisel kariyer üzerinde etkide bulunması, Demet Onur 

örneğinde akademik işin özel sektörde yapılan ve çalışana değil; fakat firma sahibine 

getirisi olan işlerden ayrı tutulmasına neden oluyor. Diğer taraftan akademik işin 

üniversite çerçevesinde bilgi üretimi ve öğretimi olmak yerine bu şekilde sırf kişisel 

boyutuyla algılanması akademik işin üniversiteyle ilgili boyutunu göz ardı eden bir 

yaklaşımı da ima ediyor olabilir. Bunun sonuçları ise ayrı bir çalışmanın konusunu 

oluşturacak kadar önemli bir konudur.  

 

“(…) [A]ma her akşam en azından öyle bir sorumluluk hissediyorum ki, bazen de 

rahatsız oluyorum hatta yarım saatle bir saat arası en azından çalışabiliyorum.” 

Suna Beyaz 

 

“Ama o iki günde de bilmiyorum bu bir yapı, illa belli bir saat mesela hafta sonu 

şöyle yapabilirim üçer saat diyelim, doğrudur, üçer saat çalışıyorum.” 

         Suna Beyaz 

 

“Şöyle ki mesela bir çalışma okulda bitmeyince şimdi dosyaları alıp gidip evde 

takip ediyorum. Düşünebiliyor musunuz, eşimin de sohbete ihtiyacı var, çünkü o 

zaman emekli değil, o da bir takım problemlerle gelmiş; çocukların... Ben çok 
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sıkışıyordum. Ya onların dediğini yapıyorum, ya da ben kesin sohbet etmeyeceğim, 

şu odaya çekilip şu kadar çalışmak zorundayım, bu bir tartışma getiriyordu.” 

         Suna Beyaz 

 

“Benim çalışmalarım sınırlıyordu, en azından mesela Cumartesini çocuklarla, 

tutup üç dört saat vakit geçiriyorduysam, onları bir yere götürüyorduysam, bunu 

bir gün de yapabilirdim; ama aklım evde dosyalarda. Hemen aman şu kadar 

(anlaşılmıyor) Ama dönmek zorundaydım çalışmam gerekiyor.” 

         Suna Beyaz 

 

Suna Beyaz hatırlanacağı gibi yardımcısızdı ve çekirdek aile biçiminde yaşıyordu. 

Suna Beyaz’ın ev işleri ve çocuk bakımının kadın işi olarak görüldüğü bir ailesi 

vardı. Ev ve aile ile ilgili sorumlulukları da üstlenmek durumunda olan Suna Beyaz, 

bu araştırmada özel hayat ve akademik hayat arasında yoğun düzeyde etkileşim 

deneyimleyen araştırma katılımcılarından biridir: 

 

Suna Beyaz: (…) Eve gittiğim zaman o gün, mutfak olayı bende, ev işleri bende, iki tane genç 

çocuğum var, onun ev işlerini yapıyorum; ama her akşam en azından öyle bir sorumluluk 

hissediyorum ki, bazen de rahatsız oluyorum hatta yarım saatle 1 saat arası en azından 

çalışabiliyorum. Televizyon seyrediyorum hafta içinde de; ama çok az, özellikle ertesi gün derse 

gireceksem sıfır gibi bir şey haberler dışında. Yani Çarşamba Perşembe giriyorum bu dönem. Mesela 

Salı Çarşamba akşamları (anlaşılmıyor) başka bir odada oturuyorum, dersimi çalışıyorum, uykuma 

çok özen gösteriyorum. 10–11 gibi kesin uyumuş olmam lazım. Hafta içi böyle. Hafta sonu, 

Cumartesi Pazar günleri, ııı ben genelde önümdeki hafta ne yapacağım konusunda Cuma’dan 

hazırladığım bir taslak var. O taslağı uygulamaya çalışıyorum 2 gün için. Yaptığım her şeyi, işleri 

karalıyorum, o büyük bir keyif veriyor. Yani Cumartesi Pazar da tüm gün sosyal herhangi bir şey 

yahut evin dışında tümüyle yapmıyorum. Ama çocuklarla ilişik, bir yerlere gitmek, yemek yemek, 

alışveriş yapmak, sinemaya gitmek, bunları yapmaya çok çalışıyorum. Hele kızımın baskısıyla 

olağanüstü çalışıyorum. Ama o iki günde de bilmiyorum bu bir yapı, illa belli bir saat mesela 

hafta sonu şöyle yapabilirim 3’er saat diyelim, doğrudur, 3’er saat çalışıyorum. 

Fulya: Hafta sonu da çalışıyorsunuz... 

Suna Beyaz: Yani, üçer saat çok dikkat ediyorum. Ya bu bilgisayarda bir yazım oluyor ya paper 

okumak oluyor; ama kesinlikle çalışıyorum. Yani muhakkak çalışıyorum.  (Suna Beyaz, s. 14–30) 
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Yukarıdaki görüşme parçasında Suna Beyaz gün boyu üniversitede çalıştığı halde 

sorumluluk ve rahatsızlık hisleri yüzünden308 her akşam yarım ila bir saat arası 

çalışıyor, ayrıca derse gireceği günlerin öncesinde evde bu derslere bir miktar 

hazırlık yapıyor ve erken uyuyor. Bunlar Suna Beyaz’ın gündelik akşam yaşantısını 

tamamen akademik işine uygun olarak programladığını göstermektedir. Suna Beyaz 

hafta sonlarını da planladığını, tüm günü dışarıda geçirmektense günde üçer saat 

olmak üzere, hafta sonları da çalıştığını anlatıyor. Akademik çalışmalar Suna Beyaz 

örneğinde yaz tatilinde de tamamen sona ermiyor: 

 

Suna Beyaz: Tabii bu bir yazın biraz daha farklı olabiliyor. Hafta sonu mesela denize, havuza 

giderken biraz daha kısalıyor. Ama çalışma olayında, inanın Cumartesi Pazar, hep böyle en azından 

diyorum, yani isterim ki (anlaşılmıyor); ama sanki çalışmazsam çok rahatsız oluyorum. O üç saat 

dersi birer saat aralıklarla olsa veya (anlaşılmıyor) havuz kenarında da olsa bir paper okuma 

şeklinde yani kafamda öyle bir plan var, onu muhakkak yapıyorum yıllardır. (Suna Beyaz, s. 

44–49) 

 

Suna Beyaz yaz döneminde de havuz başında aralıklı da olsa mutlaka çalışıyor. Aksi 

takdirde rahatsızlık hisleri peşini bırakmıyor. Suna Beyaz, ayrıca Demet Onur’a 

paralel olarak akademik işin doğası nedeniyle mutlaka eve taşınacağını düşünüyor: 

 

Suna Beyaz: Gerçekten akademik çalışma yapan insanın böyle mesai bitiminde çantasını alıp evine 

gidebileceğine hiç inanmıyorum, yani kesinlikle dosyaların bir kısmı eve gidiyor. Baksın bakmasın 

nasılsa bir yerden, ucundan bir yerden, kesin eve gidiyor. (Suna Beyaz, s. 172–174)  

 

Suna Beyaz görüşme sırasında her fırsatta akademik işine dönüyor. Mesela ev işi 

yaparken de zihni akademik işlerle ilgili çalışıyor: 

 

Suna Beyaz: (…) Ben mesela iş yaparken, çamaşır makinesine tıkarken, bulaşık makinesini 

boşaltırken, inanın o zaman kafamda neler yapacağımı önümüzdeki hafta filan işte asistanla ne 

konuşacağımı hep kafama geliyor, onları düşünürken yorulmuyorum. Yani ikili çalışıyor, hem 

vücudum çalışıyor eğer sağlıklıysam o gün, hem de beynim çalışıyor. Ay şunu yapmasaydı, not 

                                                           
308 Hatırlatma: Daha önceki bölümde Suna Beyaz üniversite ailece de gitmelerine olanak sağlamasına 
rağmen eşi istemediği için akademik amaçlı olarak yurtdışına gidemediğini anlatmıştı. Suna Beyaz 
için yurtdışına gitmek, akademik bilgiye daha kolay ve çabuk ulaşma anlamına geliyor. Yurtdışına 
gidemediği için kendi durumunu yurtdışına gidenlere kıyasla düşünüyor. Bu nedenle de rahatsızlık ve 
sorumluluk hisleri duyuyor. Bu hisler Suna Beyaz’ın evde telafi amaçlı çalışmalar yapmasına ve 
hayatını ileri bir programlama stratejisi kullanarak yönlendirmesine neden oluyor.   
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defterime yazıyorum ay şunu ya şunu da yap bunu da yap diye. Yani hafta sonunu evde çok iyi 

geçirebiliyorum. (Suna Beyaz, s. 97–103) 

 

Suna Beyaz’ın ev işi yaparken aklının ve düşüncelerinin akademik işlerle meşgul 

olması, yani fiziksel olarak ev işi yaparken zihinsel olarak akademik planlar yapması 

ev işini zihinsel boyutundan soyutladığı anlamına gelir. (Benzer bir bulgu Acar’ın 

araştırmasında da vardı). Bu durum Suna Beyaz’ın deneyimlerinde kamusal alan özel 

alan teorik ayrımlarının nasıl gündelik pratiklere aykırı düştüğünü göstermektedir. 

Bu durum akademik işin zihinsel yönünün güçlü olmasından da beslenmektedir. 

Yani Suna Beyaz örneğinde özel hayat akademik kariyeri biçimlendirirken, 

akademik iş de özel hayatı biçimlendirmektedir. Bu biçimlendirmelerden hangisinin 

daha önce geldiği, yani bu durumun zamansal izleği kadınların seçtiği yaşam 

döngüsü modeline göre belirlenmektedir:  

 

Suna Beyaz: Yani şöyle söyleyeyim. Daha, bir on yıl öncesiyle şimdi on yıl sonrası farklı. Eşim 

akademik çalışmanın dışında biriydi, bir kişi. Saygı duysa da buranın telaşını bilmeyen bir kişi. Ve de 

çocuklar ufaktı. Çocukların okuma hayatında dediğim program biraz daha güç uygulanıyor. Ciddi güç 

uygulanıyordu. Çünkü onların okul sorumlulukları da benim üzerimdeydi. Okul takipleri. Oralarda hiç 

problem yaşamadım diyemem. Ciddi yaşadım. Yani eşimle olan tartışmalarım olmuştur. Çünkü bende 

de problem var. Şöyle ki mesela bir çalışma okulda bitmeyince şimdi dosyaları alıp gidip evde 

takip ediyorum. Düşünebiliyor musunuz, eşimin de sohbete ihtiyacı var, çünkü o zaman emekli 

değil, o da bir takım problemlerle gelmiş çocukların... Ben çok sıkışıyordum. Ya onların 

dediğini yapıyorum, ya da ben kesin sohbet etmeyeceğim, şu odaya çekilip şu kadar çalışmak 

zorundayım, bu bir tartışma getiriyordu; ama son 10 veya 7–8 yılda daha rahatım, çünkü 

çocukların okul problemi bitti. Onlar iş hayatına atıldı. Sorumlulukları yine de olsa bir şekilde 

daha az sürede hallediyorum. Eşim de emekli olduktan sonra daha anlayışlı oldu, çünkü sevdiği 

şeyleri yapıyor. Yani şu anda şu proğram beni sarsmıyor. (Suna Beyaz, s. 137–150) 

  

Yukarıdaki görüşme parçasında görüldüğü gibi kadınların yaşam döngüsünde 

bulunduğu evre Suna Beyaz örneğinde de belirleyici bir faktör olarak görünüyor. 

Suna Beyaz’ın şimdiki yaşamı ve 10 yıl önceki yaşamı arasında ciddi farklar var ve 

bu durum onu karşılaştırma yapmaya itiyor. Suna Beyaz evde akademik iş yapma 

bakımından son 7–10 yıldır daha rahat olduğunu söylüyor ve bunu da çocuklarının 

okul probleminin bitmiş olması ve eşinin emekli olmasına bağlıyor. Çocuklu 

ailelerde çocuk küçükken zorlanma ve çocuk büyüdükten sonra rahatlama ortak bir 

örüntü olarak görülüyor: 
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Suna Beyaz: Tabii aklıma şu geliyor, eşimin çalıştığı dönemde biraz daha dikkat edip, onunla sohbet 

edebilmek adına, biraz daha az çalışıyordum. Yahut aynı dosyalar geliyordu da; ama az vakit 

ayırabiliyordum. Onun sıkıntısı vardı gerginliği, şimdi daha rahat çalışabiliyorum, hem çocuklar 

büyüdüler, hem de eşim emekli oldu. Faaliyetleri o kadar çok ki artık. Bakıyorum o hemen 

bilgisayara giriyor, ben de diğer tarafta gayet rahat çalışıyorum. Hiç beni sorgulamıyor, eskiden 

sorgulardı. (Suna Beyaz, s. 183–188) 

 

Suna Beyaz eşiyle sohbet edebilmek için eskiden dosyalarına daha az zaman 

ayırdığını, bunun da kendisinde sıkıntı yarattığını söylüyor. Eşinin eskiden onu evde 

çalıştığı için sorguladığını söylüyor. Bu durumla ilgili olarak kadın için bir ailevi 

sorumluluk alanı olarak görülen eve işin gelmesinin tepki aldığı düşünülebilir. Diğer 

bir deyişle evde Suna Beyaz’dan beklentiler (çocuklara bakma ve eşiyle sohbet etme)  

farklı olduğu için eve iş getirme olumlu karşılanmıyor. Demek ki geleneksel; ama iki 

eşin de kariyer yaptığı ailelerde kamusal alan özel alan iç içe geçmeleri ya da 

sınırların bulanıklaşması tepki alabiliyor, bu alanda bir akışkanlık var ve bu 

engellenmek isteniyor. Bu tespit en azından Suna Beyaz’ın deneyimlerinde yaşam 

döngüsünün belli evreleri için geçerli gibi görünüyor. Yani çocukların okula gittiği 

ve eşin çalıştığı dönemlerde yeniden üretim görevlerini yerine getirmesi beklenen 

kadının evde akademik iş yapması hoş karşılanmazken, kadının yeniden üretim 

görevlerinin azaldığı dönemlerde evde rahatça çalışılması mümkün görünüyor. Bu 

nedenle şimdi yani çocukları taşındıktan ve eşi emekli olduktan sonra Suna Beyaz 

için eve iş getirmek sorun teşkil etmiyor; Suna Beyaz artık eve akademik iş getirdiği 

için eşi tarafından sorgulanmıyor.  

 

Kişisel işlerin akademik zamana kayması ise Suna Beyaz’da seyrek yaşanmaktadır: 

 

Suna Beyaz: (…) Ben genelde hakikaten şeye çok uyuyorum. Dokuzda geliyorum altıda gidiyorum. 

Ama bazen ortalama dersen, mesela ayda iki kere yarım gün de çıkıp bir özel işimi halletmiş 

olabilirim. (Suna Beyaz, s. 305–308) 

 

Yukarıda görüşme parçasında görüldüğü üzere Suna Beyaz genellikle akademik 

resmi zamansal sınırları kişisel işler lehine pek aşmamaktadır. Oysa kişisel 

zamanıyla ilgili sınırlar sürekli akademik iş lehine aşılmıştır. 
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“(…) [A]ma onun dışında da muhakkak okuldan bir iş taşıyorum. Mesela bu 

Cumartesi Pazar’ımı çalışarak geçirdim (anlaşılmıyor). Çünkü her şeyi okulda 

yapamıyorum.” 

         Nazan Yapıcı 

 

Hatırlanacağı üzere Nazan Yapıcı ev işlerinde yardımcılı kategorisinde yer alıyordu 

ve çekirdek aile yaşantısı sürdürüyordu. Nazan Yapıcı’nın bir çocuğu vardı ve çocuk 

büyütme akademik kariyeri üzerinde etkide bulunmuştu. Nazan Yapıcı’nın 

deneyimleri de yaşam döngüsünün farklı evrelerinde akademik iş ve özel hayat 

sınırlarının farklı yönlerde bulanıklaştığını göstermektedir. Örneğin Nazan Yapıcı da 

güncel ev durumundan bahsederken akademik işlerini eve taşıdığını 

vurgulamaktadır: 

 

Nazan Yapıcı: Ev hayatımızda, yani ne diyim, zaten yorgun argın gidiyoruz, burdaki işleri okuldaki 

işleri de eve de taşırım, öyle bir sıkıntım var. Allahtan eşim de kendi işini yaptığı için o da eve iş 

taşır. Dolayısıyla fazla problem olmaz. (Nazan Yapıcı, s. 5–8) 

 

Nazan Yapıcı, güncel durumundan bahsederken işten yola çıkarak evden bahsediyor. 

Eve yorgun gittiğini, buna rağmen eve akademik iş taşıdığını; ama eşi de eve iş 

taşıdığı için bunun sorun olmadığını söylüyor. Fakat Nazan Yapıcı’nın bu anlattıkları 

bugün yani çocuğunu büyütüp yurtdışına eğitime gönderdiği ve ev işi 

sorumluluklarını da hayatının diğer dönemlerine göre en hafif düzeyde taşıdığı bir 

döneme ilişkindir. Nazan Yapıcı sadece hafta içi değil hafta sonu da evde akademik 

iş getirebilmektedir: 

 

Nazan Yapıcı: Ee, kahvaltı edip, ondan sonra o haftaki duruma göre, yani bir yere çıkmam gerekirse 

çıkıyorum; ama onun dışında da muhakkak okuldan bir iş taşıyorum. Mesela bu Cumartesi 

Pazarımı çalışarak geçirdim (anlaşılmıyor). Çünkü her şeyi okulda yapamıyorum. (Nazan 

Yapıcı, s. 73–76) 

 

Nazan Yapıcı tüm akademik işleri okulda yapamadığı için (mesela bazı akademik 

işler üniversitedekinden daha sessiz bir ortam gerektirebiliyor) eve mutlaka iş 

taşıyor. Yani Nazan Yapıcı’da da akademisyenlerde ev-iş ayrımının pek geçerli bir 

ayrım olmadığını ve etkileşimlerin olduğunu gösteriyor. Bu etkileşimin yapılan işin 
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içeriğine etkide bulunup bulunamayacağı daha derinlemesine veriler gerektiren ayrı 

bir araştırma sorusu oluşturmaktadır.  

 

Daha önce çocuk bakımı bölümünde ayrıntılı olarak gösterildiği gibi Nazan Yapıcı 

özellikle çocuğunu büyütürken akademik işin zamansal ve mekânsal esnekliğinden 

büyük ölçüde yararlanmıştı. Çocuğunun okuldan çıkış saatlerine yetişebilmek için 

düzenli olarak uzun yıllar boyunca üniversiteden 2 saat erken çıkmıştı.  

 

“Bizim başka bir özelliğimiz ikimiz aynı mesleği yaptığımız için işimizi evde de 

tartışabiliyoruz.” 

          Lale Akar 

 

Lale Akar hatırlanacağı gibi yardımcısız bir kadın profesördü. Annesinin de çekirdek 

ailesine katılmasıyla geniş aile hayatı sürmekteydi. Ev işleri periyodik gelen 

temizlikçinin verdiği temizlik hizmeti dışında dışında Lale Akar ve Lale Akar’ın 

annesi arasında paylaşılmaktadı. Yani ev işinde kadınlar ve nesiller arası bir 

işbölümü yapılmaktaydı. Lale Akar’ın deneyimleri de akademik hayat ve özel hayat 

arasındaki sınırların zaman zaman kaybolabildiğini göstermektedir: 

 

Lale Akar: (…) Bizim başka bir özelliğimiz ikimiz aynı mesleği yaptığımız için işimizi evde de 

tartışabiliyoruz. Konuşabiliyoruz anlamında. (Lale Akar, s. 83–84) 

 

Lale Akar’ın eşi de kendisi gibi profesördür. Yani Lale Akar’ın evi bir akademik ev 

örneğidir. Lale Akar eşi de akademisyen olduğu için evde sınav kâğıdı okuma 

vesaire gibi akademik çalışmalar yapabildiğini söylüyor. Suna Beyaz örneğinde eve 

akademik iş getirmesinin eşi tarafından sorgulandığını görmüştük. Lale Akar 

örneğinde eşi de akademisyen olduğu için bu konuda bir sorun yaşamamaktadır. Lale 

Akar ayrıca eşiyle bilimsel anlamda birbirlerine çok destek olduklarını söylüyor.  

 

“Ben kendim hesapladım. Yaklaşık günde 17 saat benim mesaim var.” 

         Derya Başarı 

 

Derya Başarı yardımcısızdı ve oğluyla bir Batı Avrupa ülkesinde yalnız anne olarak 

bir çekirdek aile hayatı yaşamaktaydı. Periyodik olarak haftada yarım gün gelen bir 
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temizlikçinin dışında tüm ev işleri Derya Başarı’nın üzerindedir. Oğlu henüz küçük 

olduğu için onunla evde bir işbölümüne gitmesi henüz mümkün değildir. Derya 

Başarı da eve sistematik olarak akademik iş taşıdığını söylemektedir: 

 

Derya Başarı: Evet. Ev hayatı. Güzel. Ben kendim hesapladım. Yaklaşık günde 17 saat benim 

mesaim var. Nasıl mesai? Sabah kalkıp erken çocuğumun ekmeğini yemeğini kahvaltısını 

hazırlıyorum. Ondan sonra buraya geliyorum Burda yoğun bir çalışmadan sonra hiç benim öğlen 

yemek tatillerim falan olmuyor tabi.  Koştur koştur eve gittiğim zaman eğer akşam toplantılarım 

olmazsa haftada 2–3 kere de akşam toplantılarım oluyor. Onlar olmazsa eve gidiyorum. Evde de 

yemek, bulaşık, sonra oğlumla biraz ilgileniyorum. Oğlum uyuduktan sonra da tekrar çalışmaya 

başlıyorum. Ertesi gün için hazırlık yapıyorum. Toplantıları ve de okumam yapmam gereken işleri 

yapıyorum. 17 saat bir mesaim var yaklaşık günde. Hafta sonları da buna dâhil. Hafta sonlarında da 

genelde burda yetişemediğim zaman mesela asistanlar artık Cumartesi geliyorlar. Onlarla Cumartesi 

de randevu yapıyorum bazen. (Derya Başarı, s. 87–98) 

 

Derya Başarı diğer araştırma katılımcılarına benzemeyen bir şekilde evle ilgili 

yaptığı işleri de çalışma olarak algılıyor. Bu çok önemli bir noktadır. Bu çerçevede 

kendini günde 17 saat çalışıyor olarak görüyor. Hatırlanacağı üzere ev işini çalışma 

kategorisinde değerlendirme durumuna diğer araştırma katılımcılarında 

rastlanmamıştı. Derya Başarı hafta 2–3 kere akşam toplantıları yapmakta ve bunun 

dışında da eve geldikten sonra oğlunun uyumasının arkasından evde düzenli 

akademik iş yapmaktadır. Buna ek olarak Derya Başarı asistanlarıyla görüşmelerini 

de Cumartesi günü yapmaktadır. Derya Başarı’ın hayatında özel alan kamusal ya da 

akademik alan ayrımı geçerliliğini tamamen yitirmiş görünmektedir: 

 

Fulya: Ne kadar iş getiriyorsunuz hocam eve? Mesela günde kaç saat evde? 

Derya Başarı: Okunacak her şey evde oluyor. Yazılacak her şey evde oluyor. Çünkü burda... 

Fulya: Peki bunlar kaç saat alıyor? Her akşam 

Derya Başarı: Her akşam düzenli diyebilirim. Akşam saat 8.30’dan 12’ye kadar diyebilirim.  

Fulya: Bayağı bir eve iş götürme, ev hayatında iş de yapılıyor? 

Derya Başarı: Tabi, hergün. Diyorum ya işte akşam yemek bittikten sonra işte ortalığı topladıktan 

sonra, biraz oğlumla beraber bişey ilgileniyorsam ilgileniyorum. Ondan sonra kendi işime 

oturuyorum. 

Fulya: Hıhım. Bütün gündüz de çalışıyorsunuz. 

Derya Başarı: İnternet bağlantısı var evde, her şey var. Orda devam ediyorum. Çünkü bütün gün burda 

sadece randevularım var, konuşmalarım var, toplantılarım var. Okunacak ve yazılacak işler eve 

kalıyor. Burda okumak mümkün değil. Ya telefon ya insanlar var yani. (Derya Başarı, s. 460–471) 
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Derya Başarı her akşam evde yaklaşık 3,5 saat okuma ve yazma işlerini yapmaktadır. 

Bu örnekte özel ve akademik olan arasındaki bağların çok kuvvetli olduğunu 

görüyoruz. Derya Başarı’nın deneyimlerinde aile hayatı büyük ölçüde akademik 

amaçlı işlemektedir.  

 

“(…) [A]kademisyenliğin etkilediğini düşünüyorum. Akademisyenlerin işi biraz da 

hobisi aslında. Yani biz 9–5 arası çalışan insanlar değiliz hiçbir zaman. Bir iş 

bitirilmesi gerekiyorsa o işin bitirilmesi için gece gündüz çalışılıyor.” 

          Eda Aydın 

 

“(…) [A]kşamları hafta içinde benim kişisel olarak çalıştığım akşam başına 

ortalama 1 saat düşer. Hafta sonları da ııı son işte birkaç aydır, son 2 yılda 

ortalama alırsak hafta sonları da yarım gün çalıştığım normaldir.” 

          Eda Aydın 

 

Eda Aydın bu araştırmada profesör olmayan tek araştırma katılımcısıdır. Yardımcı 

doçent olan Eda Aydın yardımcısız bir çekirdek aile hayatı sürdürmekte ve ev işlerini 

eşiyle tam anlamıyla paylaşmaktadırlar. Eda Aydın diğer araştırma katılımcıların 

hem nesil itibarıyla ayrılmaktadır; Eda Aydın 35 yaşındadır. Hem de diğer evli olan 

araştırma katılımcılarının aksine Eda Aydın’nın eşi Türk değildir. Eda Aydın eşi bir 

Batı Avrupa ülkesinden gelmektedir. Ayrıca Eda Aydın’nin eşi de kendisi gibi 

akademisyendir. Akademik işin eve taşınması Eda Aydın’nın da özellikle son 

zamanlarda düzenli olarak deneyimlediği bir durumdur: 

 
Fulya: Peki eve iş götürme oluyor mu? 

Eda Aydın: Tabii her gün. 

Fulya: Ha o nasıl, çünkü o zaman ev hayatıyla iş hayatı arasında bir akışkanlık, yani en azından iş 

hayatından eve bir şeyler gidiyor demek ki…  

Eda Aydın: Evet gidiyor, felaket yani. Dediğim gibi son zamanlarda çok; ama çok çalışıyorum. Son 

zamanlar dediğim de 2 yıldır yani. Günde kaç saat işte günde burda 8 saat kalıyorsam akşam da en az, 

ben her akşam çalışamıyorum; ama eşim her akşam bir iki saat daha çalışıyor. Hafta sonları ikimiz de 

öyleyiz.  

(…) 
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Fulya: Iııııııı. Yani eve de iş gidiyor... Peki, bir şey daha sorucam, siz hiç hissediyor musunuz, ev 

hayatınız yani akademisyen, akademisyen olmanızdan dolayı ev hayatınızın belli şekillerde 

etkilendiğinden bundan. 

Eda Aydın: Kesinlikle eminim bundan. 

Fulya: Nasıl etkileniyor, mesela sizin alanınızda çalışmanın evi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Eda Aydın: Bizim alanın değil de daha çok akademisyenliğin etkilediğini düşünüyorum. 

Akademisyenlerin işi biraz da hobisi aslında. Yani biz 9–5 arası çalışan insanlar değiliz hiçbir 

zaman. Bi iş bitirilmesi gerekiyorsa o işin bitirilmesi için gece gündüz çalışılıyor. Bi kere zaten 

bizim alanda da böyledir. Yani bizim alanda firmalarda çalışanlar da böyledir. Ama akademisyenler 

de her zaman böyle, işte bi paper yetişecekse o paper bitirilir yani. Şu an vaktim yok, çalışma 

sürem doldu filan gibi bir şey olamaz, ondan sonra ayrıca biz ikimizde eşimle biraz idealist 

insanlar olduğumuz için böyle yeni, heyecanlı inisiyatifler gördüğümüz zaman atlıyoruz ikimiz 

de. Böyle başımızdan büyük işlere kalkışabiliyoruz bazen. Onları da yürütebilmek için bayağı bi boş 

vakitten ödün vermek gerekiyor. Ama bunun sebebi de tabi biraz kişisel hırs, yani akademisyenlerin 

egosu büyük olur, kişisel hırsı çok olur, o yüzden evde eve iş götürdüğümüz çok; 

ama çok oluyor.    

Fulya: % kaç mesela akşamları? 

Eda Aydın: Yani ne bileyim, akşamları hafta içinde benim kişisel olarak çalıştığım akşam başına 

ortalama 1 saat düşer. Hafta sonları da ııı son işte birkaç aydır, son 2 yılda ortalama alırsak 

hafta sonları da yarım gün çalıştığım normaldir. Iıı ikimizin arasında da tabi hem işte de aynı 

kişilerle birlikte olduğumuz için iş her zaman için bir konuşma konusudur yani. 

Fulya: Bu iyi bir şey mi? 

Eda Aydın: Bazen iyi bazen kötü. Bir problemin varsa veya bir konuda düşünüyorsam, bir çözüm 

bulmaya çalışıyorsam onunla tartışmak çok iyi bir şey. Hem konuda bilgisi de olduğu için, bi de tabi 

tezimi okuyor filan, yani bayağı bir yardımı dokunuyor bana. Benim de ona aynı şekilde. Sonra ikimiz 

de programlama yapıyoruz. Bilgisayar programlama. Birbirimizin problemlerine o şekilde de yardımcı 

olabiliyoruz. Ama bazen de böyle yeter artık işle ilgili konuşmak istemiyorum diyoruz birimiz; ama 

öbürü demiyor filan yani. O konuda bir şey bir problem çıkabiliyor. Bi de ııı eskiden burda değilken; 

ama İsviçre’de bi de orda beraberdik, orda aynı projede çalışıyorduk. Aynı projede çalışmak hiç iyi 

olmuyor. Çünkü kişisel ilişkiler her zaman iş ilişkisinin içine giriyor. Yani mesela o zaman ben 

şeyden şikâyet ediyordum. O projede diğer insanlara davrandığı gibi bana davranmıyordu. Daha insan 

böyle çok yakını olan insana daha biraz daha sert davranıyor. Öyleydi. O zamandan beri ben bir daha 

aynı projede çok yakın çalışmamak için çalışmadım. Dikkat ettim ona. Bi de iş yerinde aynı odada 

oturmak hiç hoş değil. Orda açık ofis vardı. Yani aynı odada oturmadığımız ve çok yakın projede 

çalışmadığımız sürece bir problem olmuyor aslında. Bazen artık tamam artık şimdi iş yapmıyoruz ve 

konuşmuyoruz işte bir yere gidiyoruz filan diye onu da yaptığımız oluyor yani.  (Eda Aydın, s. 254–

299) 

 

Yukarıdaki görüşme parçasında Eda Aydın’nın eve düzenli olarak akademik iş 

getirdiğini; hafta sonları da düzenli olarak çalıştığını ve akademisyen olan eşinin de 
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benzer bir deneyimi olduğu görülmektedir. Eda Aydın akademik işteki kişisel 

ilgisini, akademik işi hobi kategorisinde ele alarak belli ediyor. Eda Aydın örneğinde 

akademik işe yönelik hobi düzeyinde pozitif kişisel ilgi, akademik işe süre 

sınırlamasıyla yaklaşılmasını engellemektedir. İş, eldeki akademik iş tamamlanınca 

bitmektedir. Akşam olunca değil. Akademik işe yönelik pozitif kişisel ilgi 

gerektiğinde boş vakitlerini de akademik iş için kullanmalarıyla sonuçlanmaktadır. 

Akademik alan ve özel alanın Eda Aydın örneğinde örtüşmesine neden olan bir diğer 

etken Lale Akar’ın deneyime benzer şekilde, eşin de akademisyen olması nedeniyle, 

akademik konuşmaların özel alanda da yapılması ve bilimsel yardımlaşmadır. Fakat 

bu durum zaman zaman kişisel ilişki açısından dezavantaj da olabilmektedir. Mesela 

Eda Aydın eşiyle aynı bir projede çalıştığı dönemde eşinin kendisine diğer proje 

arkadaşlarından daha sert davrandığını gözlemlemiş. Bu tip kişisel ilişki aleyhine 

dezavantajlı durumlardan korunabilmek için Eda Aydın akademik alanda çok fazla 

özel alan ve akademik alan örtüşmesinden kaçınıyor. Ama az önce de belirtildiği gibi 

özel alanda akademik paylaşımlar deneyimler çoğu zaman daha az dezavantaj 

yaratıyor. Sonuç olarak eşlerin ikisinin de akademisyen olduğu örnekler akademik iş 

ve özel hayat etkileşiminin daha yoğun yaşandığı deneyimlere işaret ettiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

“O kadar uzun bir kesintisiz saatlerle çalışıyoruz ki.  Sabah yedide çıkıp akşam 

yedi buçukta eve geliyorum. Dolayısıyla orası benim için yatakhane. Başka bir şey 

olamaz. (…) Yetiştireceğim bir iş varsa gündüz tamamlayamadığım artı çalışılacak 

bir yer.” 

Abdal Kul 

 

“Çalışma saatlerinde okuldayım. Dinleme saatlerinde evdeyim. Öyle diye düşün. 

Yorgun hissetmediğim günler ne yapabilirim. Ya çalışmaya devam ediyorum.” 

          Abdal Kul 

 

Abdal Kul yardımcısız ve çekirdek aile biçiminde bir ev yaşantısı 

deneyimlemekteydi. Ev işlerinde ağırlık Abdal Kul’da olsa da eşler arasında büyük 

ölçüde paylaşılmaktaydı. Abdal Kul’un evine periyodik temizlikçi dahi 

gelmemekteydi. Abdal Kul bir yardımcıya çok ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Abdal 
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Kul örneğinde özel alana akademik iş taşıma zaman zaman yapılmaktadır. Fakat 

genelde ev Abdal Kul için dinlenmeyi ifade etmektedir: 

  

Abdal Kul: İşgünlerinde yaşadığımız mekândaysa evdeyse ona halim kalmıyor. O kadar uzun bir 

kesintisiz saatlerle çalışıyoruz ki.  Sabah yedide çıkıp Akşam yedi buçukta eve geliyorum. 

Dolayısıyla orası benim için yatakhane. Başka bir şey olamaz. Yetiştireceğim iş varsa. 

Çoğunlukla. Yaşlandıkça kendini frenlemeye çalışıyorsun. Ama yine de engel olamıyorsun kendine. 

Yetiştireceğim bir iş varsa gündüz tamamlayamadığım artı çalışılacak bir yer. Orda dinlenme. 

Dinlenme nasıl diyelim. Yani pes etme şeklinde. Vücudun fiziki olarak istediği dinlenme oluyor. Oysa 

tatil günlerinde kalsam aynı evde yine her noktasından iş çıkarırım.( Abdal Kul, s. 160–168) 

 

İş günlerinde enerjisini işte harcadığını, uzun iş saatleri yüzünden evi, diğer bir 

deyişle özel alanı yatakhaneden başka bir şey olarak görmüyor. Gündüz üniversitede 

işleri yetiştiremediyse İstanbul’daki evi ayrıca akademik işlerin sarktığı bir yerdir. 

Fakat yaşı ilerledikçe eve iş getirmemeye çalşıyor. Hafta içi kullandığı evi akşamları 

dinlenme, pes etme yeri gibi görüyor:  

 

Abdal Kul: Tabii. Yani çalışma saatleri ve dinlenme saatleri gibi düşün. Çalışma saatlerinde 

okuldayım. Dinleme saatlerinde evdeyim. Öyle diye düşün. Yorgun hissetmediğim günler ne 

yapabilirim. Ya çalışmaya devam ediyorum. Yani kalkıp da hadi bir yere gidelim, ya da başka bir 

iş, başka bir aktivite yapalım. Öyle bir şey hafta içinde mümkün değil.  (Abdal Kul, s. 329–332) 

 

Abdal Kul hayatını çalışma ve dinlenme saatleri olarak düşünmeyi öneriyor. Yani 

diğer araştırma katılımcılarına kıyasla Abdal Kul’un hayatında özellikle de 

kariyerinde ilerledikten sonra bir özel alan akademik alan ayrımı geliştiğini 

söyleyebiliriz. Bu örnekte çoğunlukla akademik işi sadece zamansal değil mekânsal 

bir sınır da taşımaktadır. Çalışma saatleri üniversiteye aittir; dinlenme saatleri ise eve 

aittir. Ancak yorgunluk yoksa evde işe devam edilebiliyor.  

 

“Ben sevmiyorum evde iş yapmaktan. Hiç hoşlanmıyorum.” 

         Özgür Gökçe 

 

Özgür Gökçe hatırlanacağı gibi yardımcısız geniş aile hayatı deneyimlemekteydi. 

Özgür Gökçe ev işlerinin kendisi, eşi ve annesi arasında eşit bir şekilde paylaşıldığını 

düşünmekteydi. Özgür Gökçe’nin ilköğretim ikinci kademe düzeyinde de bir çocuğu 
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vardı. Özgür Gökçe, bu araştırmadaki çoğu araştırma katılımcısının tersine, 

akademik işi eve taşımamayı tercih eden bir araştırma katılımcısıdır: 

 

Fulya: Eve iş götürme... 

Özgür Gökçe: Ben sevmiyorum evde iş yapmaktan. Hiç hoşlanmıyorum. Iıııı, minimum ölçekte 

götürüyorum. Götürecek şeyim yok mu? Var, deliler gibi var. Ama hoşlanmıyorum. Bazen emniyet 

tedbiri olsun diye yanımda. O emniyet de ne? Bak bağlantıyı kurabilirsin. Televizyondan 

hoşlanmıyorum. Öyle bir durum oluyor ki kızın ödevleri tamam, her şey tamam. Eşim zaten çok fazla 

konuşmaktan hoşlanmıyor. Annem zaten odasına çekilmiş. E, ben ne yapacağım. İiii, uyuyabiliyor. 

Ya da mesela kendine ait bir seyredebiliyor. Eşimden bahsediyorum. Çünki onunla biraradayız biz. 

Diğer kişiler zaten kafasına buyruk vaziyette. Annem zaten tamamen farklı bir yerde. Bazen onun 

yanına gidiyorum. Çok ender; ama yüzdeye vur dersen, %5 filandır gelip beraber. Şimdi gittiğimde 

annem televizyon seyrediyor. Bak, benim tek problemim o. Yani insanların, benle oturun, iki laf edin, 

hatta sesiniz yükselsin, bir şeyleri tartışalım. Ama ne ö, bak. Hiç bir şey hallolmuyor. Şimdi bu 

çerçevede bazen yanımda (anlaşılmıyor) imtihan kâğıtları gibi. Ya. Beklerken, yazdığım kitapların 

hepsini zaten bu tarzda yazdım. Yani evde yaptım, toparladım. Ama şu anda evde bilgisayarda 

yapacağım iş diye hiç bir dosya yok. Götürsem de kıytırık, tezdir, şunlardır, bunlardır. O da milletle 

işim bittikten sonra. Ki onlar, annem odasına çekilecek, kızımın işi bitmiş olacak. Onunla bir şey; 

ama. … Kızıma belki biraz daha ilgi gösterebilirim. Burda bir parantez sana. E, eşim zaten 

televizyona bakarken bir bakıyorum ki uyumuş. Kim bilir kafasında neler var. Konuşturmaya 

çalışıyorsun, konuştuğumla kalıyorum. Uyuyor mesela bir kenarda çekilip. Ya da maç seyrediyor. Ya 

da bir şey yapıyor. E, napıcam ben o zaman. Açıp yapıyorum yani. Zaten koltuk üstünde, 

(anlaşılmıyor) patır kütür. Gene (anlaşılmıyor) Ama sonuç olarak net söylüyorum. Eve iş götürmekten 

hoşlanmıyorum. Yetmez mi kız? (anlaşılmıyor) Onun için gerek yok. Yani dün de kızın voleybolu 

var. Voleyboldan bırakıyorlar, hep beraber eve gidiyoruz ordan. Şimdi gel, ben deliler gibi koşturdum 

ki bitiriyim ki eve götürmiyim, iş götürmiyeyim. Dünden bahsediyorum. Ev zaten, bir baktım kız 

kendi girdi buraya, ha onun yüzünden biraz burda oyalandım. Yaklaşık 45 dakika burda oyalandık, 

kızla. Ben onu itekledim hadi gidelim diye. Babası aşağıda gelmiş, bizi bekliyor. Gittik evimize. 

(Özgür Gökçe, s. 707–734) 

 

Özgür Gökçe eve iş götürmeyi hiç sevmiyor ve tercih etmiyor. Bu tercih ayrıca eve iş 

götürme gereksinimi hissetmediğine de işaret etmektedir. Özgür Gökçe için özel 

alanda ya da ev hayatında aile üyeleri arasındaki ilişki boyutu önemlidir. Özgür 

Gökçe, bazen evde diğer aile üyeleri kendi ilgilerini çeken şeylerle uğraşırken yalnız 

kaldığında sıkılmamak amacıyla iş götürebiliyor. Özgür Gökçe imtihan kâğıtları 

okumayı, kitap yazma işlerini evde bu tip durumlarda yapmış. Güncel durumunda 

Özgür Gökçe, eve akademik iş götürse de bunun tez vesaire olabileceğini söylüyor; 

ama söyleyişiden bu tip işleri önemli bir iş olarak görmediği açıktır. Bunları da 
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evdekiler onunla konuşmayınca evdeki çocukla vs işler bitince yapıyor. Yani evde 

eve ve ailesine öncelik veriyor. İşte yeterince çalıştığını düşünüyor. Özgür Gökçe 

görüşmenin yapıldığı günden önceki güne dönüp buradan örnek veriyor. Eve iş 

götürmemek için üniversitede nasıl verimli olmaya çalıştığını söylüyor. Özgür Gökçe 

daha çok bu çerçevede özel alan akademik alan ayrımlara hem mekânsal ve zamansal 

sınırları koruma bakımından korumaya dikkat eden bir araştırma katılımcısı olduğu 

söylenebilir.  

 

 

“Ben bu arada akademik hayatta olduğum için evde de çok çalıştım”. 

          Ayla Mete 

 

Ayla Mete de akademik işi eve taşımış bir araştırma katılımcısıdır. Ayla Mete 

düzenli olarak çocuklarla beraber yatıp sonra gece üçte uyanıp akademik işleri için 

çalışmıştır. Bu durum doçent olduğu zamandan profesör olana kadar da devam etmiş: 

 

Ayla Mete: Ben bu arada akademik hayatta olduğum için evde de çok çalıştım. 

Fulya: Ne kadar? 

Ayla Mete: Çalışmalarımı şöyle yürütüyordum. Evde çocuklarla uğraşmak tabii ki vaktinizi alıyor. 

Tabii onları erteleyemiyorsunuz. Sabah işte akşam yemek yedik, onları biraz oyalanıp saat dokuz 

buçuk on gibi yatarlardı. Onlar yattığı zaman ben de yatardım. Gece 3’te kalkardım. Ondan sonra 

çalışmaya devam ederdim. Yani bütün bir çocuklar büyüdüğü sürece hayatım nerdeyse öyle geçti. 

Gece dokuz buçuk on gibi yatıp gece 3’te kalkıp. Güne öyle başlıyordum yani. 

Fulya: Toplam kaç yıl sürdü bu hocam? 

Ayla Mete: Bu çok uzun sürdü. Yani prof olana kadar sürdü. (Ayla Mete, s. 169–181) 

 

Ayla Mete görüşmenin burada verilmeyen bir kısmında söylediği gibi üniversiteye 

doçent olarak geçmişti ve geçtiğinde ders notları da hazır değildi. Ayla Mete ders 

notlarını tamamlamanın uzun yıllar aldığını söylemektedir. Özellikle bu nedenle 

evde düzenli olarak gece çalışmak zorunda kalmıştır. Bu düzen Ayla Mete’nin 

hayatının bir parçası olmayı uzun yıllar korumuştur.  

 

Esin Esen’in gecelerinde de akademik iş önemli yer kaplamıştır. Aşağıdaki görüşme 

parçası kariyerin önceki dönemlerinde eve akademik iş götürmenin düzenliliğini 

göstermektedir: 
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Fulya: Eskiden nasıldı hocam eve iş götürdüğünüz zaman? 

Esin Esen: Eve iş götürdüğüm zamanlarda kızım daha küçüktü tabii. Onunla daha çok ilgilenmem 

gerekiyordu. Veya daha küçükken kitap okuyordum ona. Faaliyet yapıyorduk. Resim boya öyle 

şeylerle. Eşim de ilgilenir. Onu uyuttuktan sonra geç saate kadar okuyup yazıyorum. Makale bildiri. 

Bunları yapıyordum. Şu an çocuğum 10’da en geç yatırırdım. 10.00’dan sonra çalışırım. 12-1’den 

önce yatmıyorum. Şu anda da öyle. Çok fazla iş götürmüyorum eve. Ama bir öğrenci tezi vardır, 

makale vardır, bitecek onları götürüyorum. Evde internet var zaten. Hepimizin önünde bilgisayarı var. 

Bir sorunumuz yok açıdan. Şu anda keyifli bir yaşantımız var. (Esin Esen, s. 199–207) 

  

Esin Esen çocuğunu yatırdıktan sonra evde her akşam 2–3 saat çalışmıştır. Fakat 

Esin Esen profesör olduktan sonra eve iş taşımaya daha az gerek kaldığını 

söylemektedir.  

 

Özetleyecek olursak… Bu bölümde akademik işi eve getirme ve evle ilgili işleri 

akademik zamana taşınmasına odaklandık. Akademik işi eve getirmek istemeyen 

kadın profesörler bile en azından dönemsel olarak eve iş getirmektedirler. Çoğu 

kadın profesörse eve yoğun olarak iş taşımaktadır. Bu durum kamusal özel 

kurgusunun pratikte nasıl hem mekânsal sınırlar hem de zamansal sınırlar açısından 

sürekli bozulduğunu göstermektedir. Evle ilgili işleri için akademik iş zamanını 

kullanma ise daha çok dönemsel olarak ve akademik işin eve taşınmasıyla 

kıyaslanınca daha seyrek ve daha az yoğun olarak yapılmaktadır. Bu bölümde yer 

verilen araştırma katılımcılarından sadece 2 tanesinin (Demet Onur ve Nazan Yapıcı)  

belli dönemlerde akademik işin esnekliği özelliğinden evle ilgili işleri yapabilmek 

için yararlanmışlardır. Özellikle çocuk büyütürken akademik işin zamansal ve 

mekânsal esnekliğinden yararlanılmaktadırlar.  

 

3. Akademik Bakışın Kişiliğe Yansıması  

 

Akademik hayat ve özel hayat etkileşiminin en güçlü örneği akademik bakışın ya da 

yaklaşımın kişiliğe yansımasıdır. Yani akademik olanın artık kişisel olduğu yerdir. 

Bu araştırmadaki yüksek eğitimli kadınların bazıları bu durumu deneyimlediklerini 

belirtmektedir. Bilimsel yaklaşım ve disipliner özelliklerin kişiliğe yansıması bilim-

toplum etkileşiminin en yoğun anlarının somutlandığı durumlar olsa gerek. Bu 
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bölümde bu deneyimi en güçlü şekilde ifade etmiş olan profesör kadınların 

deneyimlerine yer verilecektir.  

 

“Bizim işte design, kreatif dizayn yapan insanlar. Ben onu özel hayatıma da 

kesinlikle yansıtıyorum. Her şeyin önce bir planını kafamda yapıp ondan sonra. 

Mesela yemek dahi yapacaksam, önce ben o yemeğin planını kafamda yaparım, 

ondan sonra yemek yaparım.” 

         Derya Başarı 
 

“Ayrıca ben, o da mühendisliğin verdiği bir olgu olabilir, ıı çok ıı nasıl diyim 

kaderci değilimdir. Kendime bir yol çizerim, bir strateji belirlerim ve fazla risk 

almam. Onu planlarım. Belki öyledir, ben risk almayı sevmem. Hayalperest hiç 

değilimdir. Gerçekçiyimdir yani, herşeyde gerçekçiyimdir. İki ayağımın üstünde 

dururum. Ve o herhalde çocuğumu da öyle yetiştiriyorum. O da öyle çok gerçekçi.” 

 
         Derya Başarı 
 
 
Derya Başarı’nın deneyimleri yukarıda bahsedilen akademik olanın kişiselde 

somutlaşmasına güzel bir örnektir: 

 

Derya Başarı: Ah o tabi doğru. Şimdi ben bu alanda olduğum için. Bu alandakiler işte design, 

kreatif dizayn yapan insanlar. Ben onu özel hayatıma da kesinlikle yansıtıyorum. Her şeyin önce 

bir planını kafamda yapıp ondan sonra mesela yemek dahi yapacaksam, önce ben o yemeğin 

planını kafamda yaparım, ondan sonra yemek yaparım.  

Fulya: Biraz daha açar mısınız? Çünkü o ev hayatıyla akademik hayat arasındaki etkileşim ilgimi 

çekiyor benim. 

Derya Başarı: Bizim alandakiler önce kafasında o dünyanın taslağını yapar. Nasıl olması gerektiğini, 

kafasındaki gibi nasıl bir dizayn olması gerektiğini, neler olması gerektiğini içinde, ııı hangi bölümler 

olması gerektiğini, bir kafasında hiyerarşik bir yapı oluşturur o binayla ilgili.  

Fulya: Hıhım 

Derya Başarı: Kreatif bir taslak yapar. Ondan sonra çizmeye başlar. Kafasındakine evin durumunu da 

computera aktarır. Ya da geleneksel olarak çizim yapar. Kâğıt üzerine aktarır kafasındakini. Ben bu 

düşünceye alışkın olduğum için herhalde, evimde de yapacağım bütün işlerin önce bir taslağını 

yaparım. Hatta kötü bir alışkanlığım; ama gece yattığım zaman önce yatağa, ertesi gün yapacağım 

günün planını yaparım kafamda. Şu saatte kalkıcam, şunu yapıcam gibi bir taslak yaparım. Her gün o 

taslağı yaparım kafamda ve uyurum. Ertesi gün kalkarken giyeceğim şeyi bile önce asarım, hazırlarım, 

ertesi sabah onu giyer çıkarım. Bir şey hazırlarım taslak yaparken. Dediğim gibi yemek yaparken de 
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aynı şey, evin organizasyonunu yaparken de aynı şey, önce düşünürüm nasıl yapmam gerektiğini. Bir 

plan yaparım kafamda. Ondan sonra yatarım. Yaparım. Alışverişimin de öyle bir planını yaparım. O 

bence sanırım birçok insan öyle; ama belki bu disiplinin verdiği bir şey de olabilir. Ayrıca ben, o da 

mühendisliğin verdiği bir olgu olabilir, ıı çok ıı nasıl diyim kaderci değilimdir. Kendime bir yol 

çizerim, bir strateji belirlerim ve fazla risk almam. Onu planlarım. Belki öyledir, ben risk 

almayı sevmem. Hayalperest hiç değilimdir. Gerçekçiyimdir yani, her şeyde gerçekçiyimdir. İki 

ayağımın üstünde dururum. Ve o herhalde çocuğumu da öyle yetiştiriyorum. O da öyle çok 

gerçekçi. (Derya Başarı, s. 278–305) 

 

Derya Başarı kendi disiplinindeki bilimsel çalışma yöntemlerini kesinlikle özel 

hayatına yansıtmakta; yaptığı yemeği bile plansız yapmamaktadır. Derya Başarı 

ayrıca gündelik yaşamının ayrıntılarını da planlama ve taslak teknolojilerini 

kullanarak yürütmektedir. Derya Başarı sadece gündelik işlerini yürütürken değil 

hayata bakışında da bilimsel yaklaşımdan yararlanmaktadır. Derya Başarı kaderci ve 

hayalperest değil gerçekçidir. Hedef ve strateji saptayıp risk almadan planlarını 

uygular. Derya Başarı ayrıca akademisyenliğinin getirdiği bu bakış açısını çocuk 

yetiştirmede de kullanmaktadır.  

 

Suna Beyaz’ın çok yoğun bir şekilde kullandığı programlama nosyonu da akademik 

esinlidir ve Suna Beyaz bu stratejiyi çok yaygın bir şekilde kullanmıştır: 

 

Fulya: Şimdi aklıma başka soru. Programlama benim ilgimi çekiyor. Hani insanın kendini 

programlaması ve programladığı için kendini rahat hissetmesi. 

Suna Beyaz: Evet. İşin başında ben asistanken aynı şeyi, ııı, bir program yaptım yani. Dünyadaki 

yerim, ailemdeki yerim, çevremdeki insanların tanımları. Benim onu ta baştan yaptım, karşılaşacağım 

güçlükleri de düşündüm. Çocuk yaparken onları da düşündüm. Özellikle ilk çocukta. Ve daha sonra o 

programa göre hareket ettim. Yani ıııı nasıl söyleyeyim, evet şunu kabullenmiş olabilirim orda. Yani 

yaşamımda hem meslek hem de evlilik hayatında belli değerler var. Bunları yıpratmadan her ikisini de 

birlikte sürdürebilirsin şeklinde. Bunu açtığım zaman işte evde klasik hanım görevlerini yapma 

durumundasın, bunlardan zevk alman gerekiyor. Okulda okulla ilişik şeyleri doğru dürüst yapman 

lazım, bilgi verdiğin konuyla ilgili çalışmaları. Ama buna göre de bir program yapıyorsun. Yani daha 

önceki konuşmada da söylemiştim, çok taslak yapıp çalışan bir kişiydim. Yani kafamda öyle yaşamı 

da. Yaşamın da bir taslağını yapmış olmalıyım. Öyle. Evet. O taslağa da uydum şimdiye kadar. Bu 

böyle gidiyor. (Suna Beyaz, s. 226–240) 

 

Suna Beyaz hayatının erken yıllarında yaşamında programlama ve taslak 

teknolojilerini kullanmaya başlamış; yaşam stratejilerini bu şekilde çizmiştir. Yani 
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Suna Beyaz hayatını bir programlama konusu olarak algılamış ve bu şekilde 

muamele etmiştir. Bunun çok modern bir tutum olduğu açıktır. Suna Beyaz’ın ayrıca 

gündelik yaşamında programlamayı nasıl kullandığını önceki bölümde ayrıntısıyla 

görmüştük.  

 

Derya Başarı ve Suna Beyaz’ın deneyimlerinde hem genel olarak yaşamın hem de 

gündelik yaşamın planlanmasında ve taslaklandırılmasında kadın akademisyenlerin 

disiplinlerinden nasıl yararlandıklarını, akademik alanda kullandıkları özellikle 

düşünsel teknolojileri yaşamlarında nasıl kullandıklarını net bir şekilde 

görebiliyoruz.   

 

4. Kadın Olmanın Bilime Olumlu Katkıları  

Kadın ve bilim konusu uzun zamandır feministlerin önem verdiği bir konudur. Bu 

çerçevede erkeklerin yıkıcı davranış biçimlerine karşılık kadınların üretici ve yapıcı 

özellikleri olduğu kabul edilmektedir ve kadınların bu üretici ve yapıcı özelliklerinin 

bilimsel etkinliklerde erkeklerden farklı ve olumlu çıktılar verdiği savunulmaktadır. 

Bu araştırmadaki araştırma katılımcıları görüşmeler sırasında kadın ve bilim 

konusundaki görüşlerinden bahsetmemişlerdir. Zaten daha önceki bölümlerde 

sunulan verilerden de anlaşılabileceği gibi araştırma katılımcıları arasında kendini 

özel olarak feminist olarak tanımlamayı seçen kadınlar yoktur. Sadece bazıları bazen 

sorduğum sorular üzerine bazen de kendiliklerinden üniversitede karşılaştıkları 

cinsiyetçi uygulamalardan bahsetmişlerdir. Fakat kadın olmanın bilimsel etkinlik 

üzerindeki etkisi hakkında oluşmuş görüşlere ulaşılamamıştır. Bu konuda ayrıca veri 

üretilmesi gerektiği düşünülebilir. Bu kısa alt bölümde bu konudan bahsetmiş olan 

tek araştırma katılımcısı olan Derya Başarı’nın görüşlerine yer verilecektir. Tek bir 

araştırma katılımcısının görüşleri için bir alt bölüm açmak ise kapladığı sayfa 

sayısının azlığı bakımından kısalığına rağmen konunun önemi nedeniyle tercih 

edilmiştir. 

 

“(…) Kadın, kadın olarak kalabilir, kadın anne olarak kalabilir, ev kadını da 

olabilir. Kadınlığını yitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınların da 

tekniğe ve bilime, kadınların dünyasından verebilecekleri çok şey var. Örneğin bir 

basit örnek, ııı teknik dalda uğraşan kadınlar, yaptıkları işin geliştirdikleri science 
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ve teknolojinin insan hayatında, insanın hayatının, hayat kalitesinin nasıl daha 

iyileştirilebileceği konusunda hep eğiliyorlar. Onu bir şekilde insanla 

bağlaştırıyolar. Sadece ıııı yek teknik olarak kalmıyor kadınların elinde iş. O 

yüzden kadınların contribution, additional values’u çok daha fazla bu dalda.” 

         Derya Başarı 

 
 
Derya Başarı’nın ise diğer araştırma katılımcılarından farklı olarak kadın olmanın 

bilimsel etkinlik üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin güçlü fikirleri vardır. Derya 

Başarı ayrıca kadınların bilim dünyasında kendi yaşadığı Avrupa ülkesinde 

erkekleşmelerine de gerek olmadığını vurgulamaktadır: 

 
Derya Başarı: Şunu söyliyim. Teknik dalda uğraşan genel yaşadığım Avrupa ülkesi genelinde, 

Türkiye’de böyle değil galiba, üst seviyelere gelen kadınların çoğu kendilerine erkek rolü veriyorlar. 

Hani erkek patternlerinde görünüyorlar. Öyle yaşıyorlar. Aslında ben onların çok karşısındayım, öyle 

olmasını yazık buluyorum yani. Kadın, kadın olarak kalabilir, kadın anne olarak kalabilir, ev 

kadını da olabilir. Kadınlığını yitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınların da 

tekniğe ve bilime, kadınların dünyasından verebilecekleri çok şey var. Örneğin bir basit örnek, 

ııı teknik dalda uğraşan kadınlar, yaptıkları işin geliştirdikleri science ve teknolojinin insan 

hayatında, insanın hayatının, hayat kalitesinin nasıl daha iyileştirilebileceği konusunda hep 

eğiliyorlar. Onu bir şekilde insanla bağlaştırıyorlar. Sadece ıııı yek teknik olarak kalmıyor 

kadınların elinde iş. O yüzden kadınların contribution, additional values’ü çok daha fazla bu 

dalda. 

Fulya: Anladım. Çok önemli bir şey. Peki, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mı hocam? Yani 

bu sizin kendi görüşünüz mü yoksa? 

Derya Başarı: Yok kendi görüşüm değil. Ben görüyorum da zaten. Üniversitedeki kadınlardan da 

görüyorum bu işin böyle olduğunu da. Genelde de bunun böyle olduğu söyleniyor. Kadınlar daha 

çok yaptıkları işin science ve teknolojinin nasıl insanın hayatını iyileştireceği dalına eğilmek 

istiyorlar. (anlamadım). Erkekler çoğu bunun tersi. Kadınlar çok geniş bir perspektiften bakıyorlar 

işe. Daha (anlamadım) geniş oriyantasyonları var. (Derya Başarı, s. 479–496) 

 
Derya Başarı’ya göre kadınlar bilim dünyasında durumlarına kadınsı özellikler 

olarak kabul edilen yaratıcılık, üreticilik, yaşamı devam ettirme gibi özellikler 

çerçevesinden bakmaktadır.  Bu doğrultuda Derya Başarı kadınların bilim 

dünyasında erkek örüntülerinde yaşamalarına karşı olduğunu; Kadınların tersine 

annelik ve ev kadınlığı rollerini devam ettirebileceklerini düşünmekte ve bunlara 

paralel olarak kadınların erkeklere kıyasla akademik etkinliklerinde bilim ve 

teknolojiyi insana hizmet edecek şekilde kullanmaya daha fazla meyilli olduklarını 
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vurgulamaktadır. Bu çerçevde kadınların bilimde katkılarının daha önemli olduğu 

görüşünü savunmaktadır. Derya Başarı’in teknik alanlarda kadın üniversite üyesi 

sayısını artırma konusunda aktif çalışmaları bulunmaktadır ve bu konuda çalışmaya 

başladığından beri de önemli mesafe kaydetmiştir. Yani Derya Başarı’nın kadın ve 

bilime olumlu katkıları konusundaki görüşleri aktivizmi ile desteklenmektedir.  
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E. Kişisel Etkinlik (Agency) ve Yapı Bakımından Deneyimleri 

Değerlendirme 

 

Bu bölümde kişisel etkinlik ve yapı bakımından 5, 6 ve 7. bölümlerde sunulan veriler 

değerlendirilecektir. İlk bölümde bu bölümlerde öne çıkan yönelim çerçeveleri ya da 

kişisel etkinlik kategorileri arasındaki bağlantılara bakılacaktır. Araştırma 

katılımcıları nerelerde ve nereye kadar kişisel etkinlik kullanabilmekteler, bu 

sorunun cevabı aranacaktır. İkinci bölümde ise araştırma katılımcılarının kişisel 

etkinlik deneyimlerinin ilişkili olduğu yapı kategorileri ele alınacaktır. Metodoloji 

bölümünde belirtildiği gibi feminist konumlandırılmış bilgiler yaklaşımı yapı ve 

kişisel etkinlik arasında ilişkiselliği varsaymaktadır. Yani burada yapısalcı 

yaklaşımlardaki gibi kişisel etkinlik yapı tarafından belirlenmemektedir.  

 

1. Kişisel Etkinlikler  

 
Profesör kadınların deneyimlerinde en büyük fark yaratan yönelim çerçevesi ya da 

kişisel etkinlik (agency) toplumsal cinsiyet sınırlarıyla ilgili olandır. Ev işinin kadın 

işi olarak görülmediği deneyimlerde yoğun kişisel etkinlik kullanılmaktadır. Bu 

deneyimlerde kadın ev işini değişen ölçülerde eşiyle paylaşabilmektedir (Büyük 

ölçüde Abdal Kul, Nar Elvan, Özgü Denk, Esin Esen, Eda Aydın). Oysa ev işinin 

kadın işi olarak görüldüğü örneklerde ya kadın ev işini üstlenmektedir (Demet Onur, 

Suna Beyaz, Ayla Mete, Latife Paksoy) ya da ev işini yapması için yardımcı 

tutmaktadır (Nazan Yapıcı, Nar Elvan). Fakat bu durumlar kadının kişisel etkinlik 

kullanmadığı anlamına gelmemektedir. Mesela ev işinin kadın işi olarak görüldüğü 

örneklerde Demet Onur işten erken çıkma, Suna Beyaz, ev işlerinde bilimsel 

yöntemin düşünce teknolojilerini (taslak yapma gibi) kullanma yoluyla kişisel 

etkinliklerini kullanmaktadırlar. Ayla Mete ev işini sadece yeterince yapma ve Nazan 

Yapıcı ise evi otel olarak görme ve içinde kendisinin az ev işi yaptığı yardımcılı bir 

temizlik sistemi kurma yollarıyla kişisel etkinliklerini kullanmaktadırlar. Yani ev 

işinin kadın işi olarak görüldüğü durumlarda da kadın pasif bir kurban gibi 

davranmamaktadır. Her ne kadar bu durum yani hem ev işi hem çocuk bakımı hem 

de akademik iş yapma durumunda olsa da ve bundan dolayı zorluklar yaşasa da, 

onun ilgilendiği tüm bunların altından kalkmanın yollarını bulmaktır. Yani bu 

gruptaki kadınların yılmaz birer savaşçı gibi davrandıkları söylenebilir. Ev işinin 
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hem kadın işi olarak görüldüğü hem de kadının annesinin yaşlanmayla ve yalnız 

kalmayla beraber kadının ailesine eklendiği seyrek durumlarda ise ev işi temel olarak 

kadın ve annesi arasında paylaşılmaktadır (Lale Akar). Annenin aileye katıldığı 

örneğin daha eşitlikçi bir değişkesinde (Özgür Gökçe) işler kadın, annesi ve koca 

arasında paylaşılmaktadır. Bu son durumlarda eve periyodik gelen bir temizlikçi 

vardır ve dönemsel olarak işler onunla da az da olsa paylaşılmaktadır. Bekâr profesör 

kadınlarda ise evliliğin bir şart olarak görülmeyip tercih edilmediği durumlar kişisel 

etkinlik kullanılan bir noktaya işaret etmektedir. İlke Çobanlı buna güçlü bir örnektir. 

İlke Çobanlı örneğinde ev işleri tek başına yaşayan profesör kadın tarafından 

yapılmaktadır. Araştırmadaki bekâr profesör kadınlardan ikincisi Latife Paksoy ise 

annesiyle yaşamaktadır ve bakıcı/yardımcı tutması nedeniyle onu yardımcılılar 

kategorisinde ele alabiliriz. O da kişisel etkinliğini parayla evde bir temizlik ve daha 

sonra anlatılacağı gibi bir bakım sistemi kurmak yoluyla kullanmaktadır. Derya 

Başarı da yalnız anne olarak yaşamaktaydı. O da kişisel çabalarıyla okul çağındaki 

çocuğu için gerektiğinde bir babysitting ağı oluşturmuştu. Ayrıca çok kısıtlı bir 

temizlik hizmeti almaktaydı.  

 

Çocuk bakımında kişisel etkinlik kullanma kadınlar üniversitede çalıştıkları için 

çocuklarını baktırttıkları kişilerin ya da kurumların seçiminde somutlanmaktadır 

denebilir. Çocuk bakımı, ev işi konusundaki görüşlerden bağımsız olarak neredeyse 

her örnekte kadın işi olarak görülmektedir. Yani ev işi ister kadın işi olarak görülsün 

ister her iki cinsin de yapabileceği bir iş olarak görülsün, çocuk bakımı kadın işidir. 

Ev işini kadın işi olarak görmeyenlerden sadece bir araştırma katılımcısı (Abdal Kul) 

kocasının çocuk bakımında çok yardımcı olduğunu söylemiştir. Fakat bu durumda da 

yine gündüz bakımı başka bir kadından; bu örnekte anneanneden destek alınmıştır. 

Ancak anneanneden geri kalan bakım işlerinde Abdal Kul kocasının çok yardımcı 

olduğunu söylemiştir. Bu ifadeden de çocuk bakımında yine esas sorumluluk, baba 

çok yardımcı olsa da, annedeymiş gibi bir izlenim doğmaktadır. Yani çocuk bakımı 

da kadın sorumluluğundadır denebilir. Çocuk bakımı aileden bir kadından yardım 

alınacaksa bu kadın çoğu zaman anneanne (Demet Onur, Lale Akar, Suna Beyaz) 

olmaktadır. Bazen de bir teyze olmaktadır (Esin Esen). Fakat bir bakıcı/yardımcı 

tutulduğu örnekler de vardır (Nar Elvan, Nazan Yapıcı, bir süre de Lale Akar). 

Burada sadece bakıcı denilmesinin sebebi bakıcı ve yardımcı görevlerinin biraz da 

elimizdeki örneklerde birbirine karışmasıdır. Yani bakıcı ayrıca bir yardımcıdan 
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beklenebilecek yemek yapma ya da temizlik yapma gibi işlerden de sorumlu 

tutulabiliyor görünmektedir. Çocuk için kurumsal bakım almak bu araştırmadaki 

katılımcılardan sadece bir tanesinin (Ayla Mete) tercih ettiği bir seçenektir. Genel 

olarak çocuk bakımındaki tercihlere baktığımızda geniş aile üyelerinden bedava 

çocuk bakımı alınması tercih edildiği görülmektedir. Bu da çocuk bakımı için 

yapılan tercihlerin en azından bazen para durumuyla ilgili olabileceği izlenimi 

uyandırmaktadır. 

 

Bu araştırmada gerçekten yaşlı bakımı veren iki örnek bulunmaktadır. Bunlar da 

Nazan Yapıcı ve Latife Paksoy’dur. Özgür Gökçe ve Lale Akar’ın deneyimlerinde 

ise yaşlı anneyi çekirdek aileye katma durumları vardır. Özel yaşlılık hastalıkları 

olmadığı zamanlarda bu yaşlı kadınlar da kızlarının ailelerinin içinde yemek pişirme, 

ısıtma gibi işlerde daha önce belirtildiği gibi yardımcı olabilmektedirler. Yani 

nesillerarası kadın dayanışması görülmektedir. Fakat Özgür Gökçe ve Lale Akar 

örneklerine diğer kişisel etkinlik kategorileri açısından da bakacak olursak Özgür 

Gökçe ev işinde cinsiyet açısından eşitlikçi bir tutum içindeyken, Lale Akar tam 

tersine ev işini kadın işi olarak gören bir görüşteydi. Yani yaşlıyla beraber yaşama ev 

işine cinsiyet yaklaşımlarından bağımsız bir tablo çizmektedir. Diğer taraftan Latife 

Paksoy’un annesi yaşlı bakımına gereksinim duyduğu bir sağlık durumundadır. Yani 

tuvalete getirip, götürme, gündüz eşlik edilme vs. gibi yaşlı bakımına giren işlerin 

yapılması gerekmektedir. Latife Paksoy da bu nedenle bir bakıcı tutmuştur. Bakıcı 

Latife Paksoy’un annesinin gündüz bakımını üstlenmişken, gece bakımı ise Latife 

Paksoy tarafından yapılmaktadır. Yine bu örnekte de bakıcı ve yardımcı 

kategorilerinin tek bir kişide birleştiğini görürüz. Nazan Yapıcı da yaşlı babasına 

kendi evinde bakım sağlanmasını organize etmektedir. Annesi ölmeden önce aynı 

şeyi annesi için de yapmıştı. Latife Paksoy ve Nazan Yapıcı’nın deneyimlerinde yaşlı 

bakımı için kurulan seçeneklerde kişisel etkinlik cisimleşmektedir. Her iki durumda 

da üçüncü ve hatta dördüncü kişiler tutulması tercih edilmektedir. Yani kendileri 

bakım vermeselerde bakım organizasyonu yapmaktalar ve kendi rollerini daha çok 

bakıcıdan bakım koordinatörüne kaydırmaktadırlar. Böylelikle mesela Latife Paksoy 

Cumartesi günlerini dışarıda geçirebilmekte ve Nazan Yapıcı ise babasının bakımı ile 

hiçbir işi doğrudan kendisi yapmamaktadır.  
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Kadın akademisyenlerin özel hayat ya da aile hayatları kullandıkları kişisel etkinlikle 

bu şekillerde biçimlenirken, özel hayatları ya da ev hayatları da akademik hayatlarını 

etkilemektedir. Daha önce belirtildiği gibi bu özellikle çocuk küçükken üniversiteden 

düzenli olarak erken çıkma (Nazan Yapıcı); ev işlerini hergün yetiştiremediği için 

üniversiteden bazı günlerde erkenden çıkma (Demet Onur); evlilik nedeniyle 

akademik nedenlerle yurtdışına çıkamama (Suna Beyaz); eşin de aynı alanda 

çalışması sebebiyle akademik yardımlaşma (Lale Akar, Abdal Kul; Eda Aydın); 

üniversitede çocuk sonrası programlama yapamama; yani programsız çalışmak 

zorunda kalma (Nar Elvan) yönlerinde gerçekleşebilmektedir. Yani evle ilgili ya da 

çocuk bakımıyla ilgili işler akademik zamandan alınarak kullanılmak zorunda 

kalabilmektedir. Buna karşılık akademik iş de eve taşınabilmektedir. İstisnasız her 

akademisyen kadın eve iş taşımaktadır. Özellikle akademik yükselmeler ve yeni 

dersler üstlenme zamanlarında eve taşınmaktadır. Yalnız Nar Elvan’ın durumunda 

olduğu gibi çocuk olduktan sonra eve iş getirme azalabilir veya Nar Elvan, Abdal 

Kul ve Ayla Mete örneklerinde olduğu gibi çocuk uyuduktan sonraya kalabilir. Yani 

özel hayat ya da aile hayatı ve akademik hayat birbirini biçimlendirmektedir. Bu 

alanda daha önce belirtildiği gibi kadın profesörler çok yaratıcı olabilmektedirler. 

Diğer taraftan sadece özel hayat ve akademik hayat birbirini biçimlendirmekle 

kalmamakta aynı zamanda akademik bakış kişilikle somutlanabilmektedir. Ayrıca 

kadın akademisyenlerin bilime erkeklerden daha yapıcı yaklaşabildikleri 

söylenmektedir. Tüm bunlar hem ev işine yaklaşım ya da çocuk bakımına 

yaklaşımdaki tüm pozisyonlardan bağımsız olarak tüm akademisyenler için 

geçerlidir. Yani özel alan kamusal alan ayrımı araştırmadaki kadın akademisyenler 

özelinde yapaydır ya da bu alanların birbirinden izole olduğu varsaymak doğru 

görünmemektedir. Sadece birbirini etkileme değil; ama aynı zamanda birbirini 

şekilleme de vardır. Fakat bu etkilenmenin yönü özel hayattaki yönelimlere göre 

değişmektedir. Mesela bazı özel hayatlar akademik hayatı destekleyip, beslerken, 

bazıları ise en azından bazı anlarda akademik hayat yerine aile hayatını 

desteklemektedir. Aile hayatı üretimi anlamına gelen bir evlilik akademik hayatın 

gidişini değiştirip biçimlendirebilmektedir. Yani aile hayatı üretimi akademik hayatın 

izleyeceği yolu şekillendirebilmektedir. Aile hayatının akışına göre biçimlenen 

akademik hayat (mesela Suna Beyaz örneğinde eşin istememesi nedeniyle yurtdışına 

gidememe) bazen tam tersine özel hayatı biçimlendirebilmektedir. (Mesela Suna 

Beyaz’ın yurtdışına gidip öğrenmesi gerekenleri kısa zamanda öğrenemediği için 
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hem aile hem de akademik yaşamını bu açıklarını kapayacak şekilde sıkıca 

programlaması. Ya da mesela Nar Elvan’ın doçent olduktan sonra çocuk doğurması 

veya Özgü Denk örneğinde olduğu gibi akademik hayatın çocuklu bir evlilik 

hayatıyla beraber yürümeyeceği fikri nedeniyle hiç çocuk sahibi olmamayı tercih 

etmek). Akademik hayatın aile hayatı ve özel hayatı biçimlendirdiği diğer örnekler 

de şunlardır: Mesela akademik yoğunluk nedeniyle eşe ve çocuklara yeterince vakit 

ayıramama (Lale Akar, Suna Beyaz) ortaya çıkmaktadır. Gündelik hayat 

planlamaları ve gündelik hayattaki ev işlerinde bilimsel araştırmada kullanılan 

düşünsel teknolojilerin kullanılması da akademik hayatın özel hayat üzerinde nasıl 

etkili olabildiğini örneklemektedir. Aile hayatı üretiminin akademik kariyeri 

biçimlendirmesi daha çok aile hayatına öncelik verilmesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu ise daha çok ev işinin ve çocuk bakımının kadın işi olarak görüldüğü 

ve kişisel bağlılıkların öncelikle aile kurmayla tanımlandığı kadın modeli için 

geçerlidir. Buna güçlü örnekler olarak Suna Beyaz ve Nazan Yapıcı verilebilir. Her 

ne kadar bu örneklerde güçlü bir şekilde; diğer örneklerde belki daha az bir şekilde 

aile hayatı akademik hayatı biçimlendirmişse, bu kadın akademisyenlerin akademik 

çıktılarında bir yetersizliğe yol açmamıştır. Bu araştırmadaki tüm kadın 

akademisyenler uluslar arası yayın dünyasında aktiflerdir ya da ünvanlarını elde 

edene kadar akademik aktifliklerini korumuşlardır. Kısaca akademik hayat ve ev 

hayatının etkileşme yolları bize kadın akademisyenlerin kişisel etkinliklerinin 

somutlandığı çok çeşitli benzersiz örnekler vermektedir.  

 

2. Yapı Kategorileri 

Kesişimsellik ile ilgili temel tartışmalara metodoloji bölümünde yer verilmişti. Daha 

önce de belirtildiği gibi, bu araştırmada yapının ne derece ve hangi noktalarda kadın 

akademisyenlerin deneyimleriyle ilişkili olduğunu anlamak için bir adım olarak 

McCall’un kesişimsellik konusundaki yazısındaki belirttiği üçüncü yaklaşım 

kullanılacaktır. Yani kategori içi (intra-categorical) yaklaşım kullanılacaktır. McCall 

daha önce tek bir gruba odaklanan çalışmaların belli sosyal pozisyonlardaki çoklu 

kategorilerin boyutlarının bazılarını çalışmak için kullanılabileceğini belirtmişti.309 

Biz de McCall’un bu önerisini dikkate alarak ve ayrıca Alice Ludvig’in McCall’un 

bu önerisini dikkate alarak yaptığı 2006 tarihli “Differences Between Women? 
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Intersecting Voices in a Female Narrative” çalışmasından da esinlenerek tek bir grup 

yani kadın akademisyenlerden oluşan araştırma katılımcılarımızın deneyimlerindeki 

çoklu yani aynı anda etkileşerek bir arada var olan fark kategorilerinin ya da diğer bir 

deyişle eşitsizlik eksenlerinin bazı boyutlarına odaklanmayı amaçlıyoruz.310 Yani bu 

bölümde araştırma katılımcılarının deneyimlerinde bahsettikleri fark ya da eşitsizlik 

kategorilerinden sadece bazılarına odaklanılacaktır. Yani kategoriler konusunda 

kuşatıcı değil seçmeci bir yaklaşım benimsenecektir. Bu çerçevede toplumsal 

cinsiyet, gelir durumu, aile biçimi ve Kemalist ataerkilliğe bağlılık eşitsizlik ya da 

fark yaratabilecek dört yapı kategorisi olarak öne çıkarılacaktır. Bu kategoriler 

aşağıda deneyimler aracılığıyla anlatılacaktır.  

 

a. Toplumsal Cinsiyet 

Bu araştırmadaki katılımcılar kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırma 

katılımcıları arasında erkek akademisyen araştırma katılımcılarının bulunmaması 

deneyimlerde toplumsal cinsiyetten kaynaklanan farklılıkların verilere araştırmada 

erkek katılımcıların yer alacağı bir durumla kıyaslandığında üstü kapalı bir şekilde 

yansımasına neden olmuştur. Fakat üstü kapalı da olsa yine toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinden kaynaklanan farkları yine de görebiliyoruz. Çünkü bu araştırmadaki 

14 kadından 12 tanesi evlidir.  Ve bu 12 evli (İlke Çobanlı ve Latife Paksoy hariç 

diğerleri) kadın akademisyenden 5 tanesinin (Lale Akar, Nar Elvan, Abdal Kul, Esin 

Esen, Özgü Denk ve Eda Aydın) kocası da kendisi gibi akademisyendir. Fakat 

burada Eda Kul’un kocasının bir Batı Avrupalı olduğunu belirtmek gerekir. Yani bu 

araştırmada erkek akademisyenlerle doğrudan görüşme yapılmamışsa da kadın 

akademisyenlerle yapılan görüşmeler evde işbölümü ve bakım konularında akademik 

evlerde (yani her iki eşin de akademisyen olduğu evlerde) erkek-kadın deneyimleri 

arasındaki farklar hakkında bize ipuçları vermektedir. Bu sayede üstü kapalı yani çok 

fazla doğrudan olmasa da ve sayıca kısıtlı olsa da deneyimlerdeki toplumsal 

cinsiyetten kaynaklanan farkları görebileceğiz. Bu nedenle araştırmadaki 

akademisyen erkeklerle evli akademisyen kadınların örneklerindeki deneyimlerin 

farklılıklarına geçeceğiz.  

 

                                                                                                                                                                     
309 McCall, Leslie, 2005. ‘The Complexity of Intersectionality’, Signs: Journal of Women in 
Culture and Society, vol.30, (3), pp. 1771–1800. 
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Lale Akar’ın hem kendisi hem de eşi profesördür ve ayrıca Lale Akar’ın annesi de bu 

akademik çift ile birlikte yaşamaktadır. Lale Akar ev işi konusundaki durumundan 

bahsederken tüm ev işlerini üstlendiği ve kendisiyle beraber yaşayan annesinden de 

yardım aldığından bahsettiğinde toplumsal cinsiyetin fark üretici bir kategori olduğu 

ima olunmaktadır. Çünkü her türlü ev işleri alışveriş dışında (alışveriş beraberce 

yapılmaktadır) Lale Akar tarafından yapılmaktadır ve erkeğin bu konuda bir 

sorumluluğu yoktur.  

 

Lale Akar: Evde bulunduğumuz zamanlarda yemek saatleri dışında bütün işleri yükleniyorum. 
Alışverişimi genellikle eşimle yaparız birlikte. Yani gergin bir aile, hırçın, birbirini hırpalayan bir aile 
değiliz. O bizim avantajımız. Zaten bu meslekte de öyle bir aile gitmez. Şunu söyleyebilirim. Dost 
ahbap ilişkilerine çok fazla zaman ayıramıyoruz. Yoğun tempomuz çünkü. Eee, meslek dışı kitapları 
okumaya ben çok fazla zaman ayıramıyorum. Eşim onu çok rahat yapabiliyor. Meslek içi-dışı şeyleri 
okuyor. Ben zaman ayıramıyorum. (Lale Akar, s. 23–31) 
 

Lale Akar ifadesinde ister istemez kendi evde yaptıklarını anlatırken eşini 

yaptıklarına da değinmekte ve bu çerçevede farklılıklara işaret etmektedir. 

Görüldüğü gibi Lale Akar’ın ev işi deneyimlerinde toplumsal cinsiyet fark üreten bir 

yapı kategorisidir.  

 

Eşi profesör olan başka bir araştırma katılımcısı Nar Elvan’dır. Hatırlanacağı gibi 

Nar Elvan çekirdek aile olarak yaşamaktadır ve bir de tam zamanlı yardımcısı vardır. 

Nar Elvan çocuk bakımından bahsederken çocuk bakımının ya da çocukla ilgili 

işlerin daha fazla anneye düştüğünü söylenmektedir.  

 

Nar Elvan: (…) Çünkü yani herhalde şu birazcık da yani çocukla ilgili görevlerin bir kısmı daha fazla 
anneye mi geliyor bilmiyorum biraz öyle gibi. 
Fulya: Hıhım. Nasıl? Hangi görevler daha çok anneye gidiyor? 
Nar Elvan: Valla o da aslında çok da net değil; ama… Yani yedirme işi, besleme işi, giydirme işi filan 
anneye düşüyor daha çok. Ödevlerle ilgilenme işi demiyim de, ödevlerin yani ne zaman ne 
yapılacağını söyleme işi de anneye düşüyor galiba. Ama mesela hani dışarıyla ilgili yapılacak tüm 
işler babaya düşüyor. (Nar Elvan, s. 193–198) 
 

Çocuk bakımından bahsederken Nar Elvan anne ve baba deneyimleri arasındaki 

farklılıklara değinmektedir. Çocuk bakımının nerdeyse tamamı anneye düşerken ve 

sadece eğitim konusunda derslere ebeveyn yardımını paylaşma durumu mümkün 

olmaktadır; ama dersler konusunda da koordinatör yine annedir. Nar Elvan örneğinde 

                                                                                                                                                                     
310 Alice Ludwig, “Differences Between Women? Intersecting Voices in a Female Narrative”, 
European Journal of Women’s Studies, Vol. 13(3): 245–258, 2006. 
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de çocuk bakımında toplumsal cinsiyet fark veya eşitsizlik üreten bir kategori olarak 

belirmektedir.  

 

Abdal Kul’un da eşi kendisi gibi profesördür. Hatırlanacağı gibi Abdal Kul çekirdek 

aile olarak yaşamaktadır ve yardımcısızdır. Daha önceki bölümlerde verilen görüşme 

parçalarından hatırlanacağı üzere Abdal Kul örneğinde gerek çocuk bakımında 

gerekse ev işinde toplumsal cinsiyet diğer örneklerde olduğu kadar yoğun bir etkide 

bulunmuyor görünmektedir. Fakat tabii yine fark yaratan bir kategori olma özelliğini 

korumaktadır. Abdal Kul hem ev işi hem de çocuk bakımında eşiyle olan 

deneyiminden bahsederken hep eşinin çok yardımcı olduğundan bahsetmektedir. Eşi 

her ne kadar yardım etme kategorisinden sorumluluğu üstlenme ya da en azından 

koordinatör kategorisine geçmemiş gözükse de bu örnek toplumsal cinsiyetin az da 

olsa yine etkili olduğu örneklerden biridir.  

 

Esin Esen örneğinde de eş profesördür ve bu akademik çift de çekirdek aile olarak 

yardımcısız yaşamaktadırlar. Ev işi ile ilgili olarak Esin Esen iş bölümü konusunda 

%70, %30 oranını vermektedir. Yani Esin Esen’e göre kendisi ev işlerinin %70’ini 

yaparken eşi %30’unu yapmaktadır. Eşiyle arasında bu ayrım vurgulandığında Esin 

Esen’de de toplumsal cinsiyetin fark yaratan bir kategori olarak deneyimlendiğini 

görüyoruz.  

 

Eda Aydın örneğinde de yine eş akademisyendir. Bu örneği biraz hatırlatacak olursak 

Eda Aydın’ın bir Batı Avrupa ülkesindeki bir üniversitede çalıştığını ve eşinin de bir 

(Batı) Avrupalı olduğunu hatırlatmak gerekir. Eda Aydın’ın çocuğu yoktur. Ev 

işlerinde ise eşiyle tam olarak eşit bir iş bölümü içinde olduğunu düşünmektedir. 

Akademik çiftte kadının Türk, erkeğin Avrupalı olduğu bir durum olan Eda Aydın 

örneğinde toplumsal cinsiyet etkisiz bir faktör olarak gözükmektedir. Diğer 

örneklerde erkek profesörler Türk’tür. O yüzden Eda Aydın’ın eşiyle diğer erkek ve 

Türk profesörlerin deneyimlerini karşılaştırmak makul olmasa da kadınların 

deneyimleri açısından bir karşılaştırma düşünülebilir ve bu nedenle Eda Aydın 

örneğini diğer örneklerle beraber düşünmek ve farklılıkları görmek yine de 

anlamlıdır.  
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Bu örneklerde kadın akademisyenler ev işi ve çocuk bakımı deneyimlerini anlatırken 

ister istemez kendileri gibi profesör olan eşlerinin bu alandaki deneyimlerden de 

bahsetmişledir ve bu deneyimlerini anlatırken eşlerinin (kendi gözlerinden) 

deneyimleriyle farklılıkları işaret etmişlerdir. Lale Akar, tüm ev işlerini üstlendiğini 

ve meslek dışı okuma yapmaya kendisinin vakit bulamazken profesör eşinin vakit 

bulabildiğini söylemiştir. Nar Elvan çocuk bakımının daha çok anneye düştüğünü, 

Esin Esin ev işi paylaşımında eşiyle arasındaki iş farkının %40 olduğunu belirtmiştir. 

Abdal Kul ise eşinin ev işlerine ve zamanında da çocuk bakımına katkılarından 

bahsetmektedir. Eda Aydın örneği hariç tüm akademik çiftlerde ev işi ve çocuk 

bakımında toplumsal cinsiyet fark yaratan bir yapı kategorisi olarak belirmektedir.  

  

b. Gelir Durumu 

Kadın profesörler ev işi ve bakım deneyimlerini anlatırken yardımcılı ve yardımcısız 

ayrımı yapmaktalar ve bu ayrım aracılığıyla bir eşitsizlik kategorisi olarak gelir 

durumunu kurmaktadırlar. Gelir durumunu bir eşitsizlik kategorisi olarak kuranlar 

araştırmada diğer araştırma katılımcılarına göre orta-alt gelir grubunda 

düşünülebilecek gruptaki kadınlardır. Yani yardımcısı olmayanlar yardımcılılardan 

ve onların işlerinin daha kolay olduğundan bahsetmektedir. Oysa çocuk bakımında 

yardımcısı olanlar bu deneyimlerinden bahsetmekteler, diğerleri ise yardım aldıkları 

annelerini işaret etmektedirler. Yani deneyimlerde eşitsizlik yaratıcı bir kategori 

olarak gelir durumu, hem orta-alt gelir grubu hem de orta-üst gelir grubunda yer 

aldığı söylenebilecek araştırma katılımcıları tarafından işaret edilmektedir. Fakat 

tematik bir farkla: orta-alt gelir grubu profesörler ev işinde yardımcı farkına 

gönderme yaparken, orta-üst gelir grubundaki kadın profesörler çocuk bakımında 

yardımcı deneyimlerinden bahsederek diğer kadınlara göre farklılıklarını 

vurgulamaktadırlar.  

 

Hatırlanacağı gibi Demet Onur çekirdek aile olarak yaşamaktadır ve ev işlerinde 

sadece periyodik gelen bir temizlikçiden destek satın almaktadır. Aşağıdaki 

sözlerinde ise kendi durumunu tam zamanlı yardımcısı olan başka kadın 

profesörlerin deneyimleriyle karşılaştırmaktadır: 

 

Demet Onur: Çalışırken evde birinin olması gerekir ya bir aile bireyi ya da bir kadın. Evinde kadın 

olan var. Biraz daha rahat olurlar. Çünkü eve geldiği vakit evde bir düzen oluyor. Ben çocuğumu 
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annemden aldım eve geldim makarna yap derseniz suyunu koymak bile muhakkak evinizde bir 

yardımcı bulundurun herkes çabuk yoruluyoruz. (Demet Onur, s. 391–395) 

 
 
Demet Onur yukarıda ev işi deneyimindeki farkı yardımcı tutma üzerinden 

kurmaktadır. Kendi yardımcısız durumu yardımcısı olan profesörlerin durumuyla 

açık bir şekilde karşılaştırmakta ve yardımcısı olmayanlar çabuk yorulduğunu 

söylemektedir. Bu ise gelir durumuyla ilgilidir. 

 

Suna Beyaz da çekirdek aile olarak yaşamaktadır. Onun deneyimleri de doğrudan 

yardımcı tutma üzerinden ev işi deneyimlerindeki farkı kurmak açısından Demet 

Onur örneğine benzemektedir.  

 

Suna Beyaz: Mutfağa giriyorum hemen. Hemen mutfağa giriyorum. Yardımcım yok yani yemek 

olayını hemen hallediyorum. Ya o an için veya daha öncekini ısıtaraktan. Bu toplam benim 1,5 

saatimi alıyor. (Suna Beyaz, s. 53–55) 

 

Yukarıdaki görüşme parçasında Suna Beyaz hemen yardımcısı olmadığını belirterek 

yemek pişirme deneyimindeki farklılığını kurmaktadır. Yani Suna Beyaz kendi 

durumunu yardımcısı olan profesör kadınlarla karşılaştırmakta ve kendisinin 

yardımcısı olmadığı için bir deneyim farklılığı olduğunu ima etmektedir. Suna Beyaz 

aşağıdaki görüşme parçasında ise bu sefer 2 çocuklu bir evde yardımcısızlığın 

yarattığı farkın altını çizmektedir.  

 

Fulya: Ne açıdan güçlük vardı ve nasıl bir güçlük var? 

Suna Beyaz: Çocuk büyütürken çok güç. Gerçekten. Hatta bazen düşünüyorum, ikinci çocuğa cesaret. 

Yani kendi kendime şaşırıyorum açıkçası. Gerçekten akademik hayatta evde yardımcın olmazsa, evde 

yemeğini yapan biri olmazsa ikinci çocuk çok zordur. Belki eşimin desteğiyle olmuştur. Ama şimdi 

çok mutluyum. Onu da söyleyeyim. (Suna Beyaz, s. 159–164) 

 

Suna Beyaz yukarıda yardımcılı ve yardımcısız durumları karşılaştırarak, yardımcısız 

durumdaki farkı zorluk olarak özelleştirmektedir. Bu durum da gelir durumu ile 

ilgilidir. Yani gelir durumu ile ilişkili olarak sadece fark kurulmakla kalmamakta 

aynı zamanda bu farkın olumsuz bir fark olduğuna işaret edilmektedir denebilir.  
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Yine çekirdek aile olarak yaşamakta olan Abdal Kul da benzer şekilde ev işi 

deneyimini anlatırken hemen yardımcısızlık farkına değinmektedir: 

 

Fulya: Yardımcınız yok hocam galiba değil mi? 

Abdal Kul: Yok. Yok. Evde istenmiyor. Maalesef. Oylamadan ikiye bir kalıyorum. Zaman zaman getirdiğimiz 

yardımcılar var. Sürekli olamıyor. Bize dayanamıyor. Öyle de bir şeyimiz var. Ben gene gelen yardımcıdan aldığı 

parayı hak etmesi için gerekli enerjiyi harcamasını istiyorum.  O yüzden sürekli yardımcımız yok tabii. Ama çok 

istiyorum. Çok ihtiyaç duyuyorum. Neden yani? Eşim bu kadar yardımcı olabilir o ayrı mesele; ama eşim de ben 

de çıktıktan sonra evdeki günlük dağınığı toplayan, evi gittiğim zaman biraz daha hoş gösterecek, rahat 

gösterecek diyelim ki, gözüne çarpacak eksiklikleri fazlalıkları ortadan kaldıracak, günlük düzeni devam ettirecek 

birinin olması tabii ki hoşuma gider. Ama maalesef yok. İstediğim halde eğer tamam deseler bana ne kadar süre 

dayanabilir onu bilemiyorum. Bizim gibi geçici sürelerle. (Abdal Kul, s. 406–415) 

 

Abdal Kul da ev işi deneyiminde yardımcısızlık yardımcılık ayrımı yapmakta ve bu 

ayrım üzerinden deneyimini kurmaktadır. Bu fark gelir durumuyla ilişkili görülebilir. 

 

Yukarıdaki örnekler, bu araştırmadaki katılımcılar arasında yapılan bir kaba 

karşılaştırmaya dayanarak orta-alt gelir grubu diyebileceğimiz bir grupta ev işi 

deneyimlerindeki kadınlar arası farkı, yardımcısızlık üzerinden kurmaktadır. Nazan 

Yapıcı ise aşağıdaki görüşme parçasında yaşamının ileri evrelerinde orta-üst gelir 

grubuna geçtiği düşünülebilecek bir araştırma katılımcısı olarak kendi şimdiki ev işi 

durumunun hem eski durumundan hem de diğer bazı profesör kadınlardan nasıl farklı 

olduğunu anlatmaktadır:  

 

Fulya: Iııı, yanlış anlamadıysam hocam evdeki iş (anlaşılmıyor), yemek ve işte… 

Nazan Yapıcı: Yok. Onu söyleyeyim. O da son yıllarda olan bir şey. Babamın evi son derece yakın 

bana. Ve kendisi çok yaşlı, bakıma muhtaç. O iki tane yardımcısı var. O iki tane yardımcı olmasının 

nedeni bana da katkı sağlanması şeklinde. Ben evime haftada bir gün bu iki bayan, biri bir hafta biri 

diğer hafta. Haftada bir gün temizliğe gelir. Bunlarda anahtarım vardır. (Anlaşılmıyor) eve girerler. O 

gün içinde ayrıca bir şey söylediysem evde o yapılır. Öbür ev yemekler bana gelir. Ben sadece salata 

yaparım. Sofrayı kurar, kaldırırım. Çok sıkışık  bir dönemimse ve özellikle seyahate çıktığım 

dönemlerdeyse ki bu çok oluyor, yurtiçi veya yurtdışı. O zaman evdeki bütün çamaşırlar alınıp 

yıkanıp ütülenip yerlerine koyulma şeklinde. Ama normal İstanbul’daysam eğer ııı bu işlerin hiçbirini 

yapmam ıııı sadece çamaşır, zaten onları otomatik makine da yıkıyor. Onların yıkayıp ütülenmesine 

kendim yaparım. Çünkü zaten çok kalabalık değilim evde. Ama sıkıştığım anda da yardım isterim. 

Eğer onları da yapamayacak durumdaysam hani bir misafirim gelecekse şeyse. Ama bunu ilk başta 

böyle değildi. Benim size dediğim o yani. Çünkü çok büyük sıkıntılardan sonra biz bugünlere geldik. 

Böyle 2 kişi tutmamızın bir nedeni o. (Anlaşılmıyor) bende yatı da değiller. Ama o şekilde beni 
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kurtarı... alışverişimin büyük... yan, meyve sebze alışverişimiz de buna dahil. Yani kendim çok özel 

alışverişlerime çıkıyorum. Ya yiyecek içecek alışverişi için, ya okuldan eve dönerken Tansaş son 

derece yakın bana. Ordan kendi, bir tane yoğurt aldım, süt aldım, sütüm eksikti. O detayı bilmezler. 

Ama domatesim bittiyse alınır, salatalığım bittiyse alınır. Yani bana da söylenmeden yapılır da. Böyle 

bir lüksüm var.  

Fulya: Ne zaman...  

Nazan Yapıcı: Son 5 senedir 6 senedir böyle. Son 6 senedir böyle. Ya o bir yerde olaylar öyle gelişti. 

Annem babam bakıma muhtaç hale gelince onlara destek olsun diye iii insanları devreye soktuk. Fakat 

bana da katkıları oldu. Yani özellikle de yakın evlerimiz. Bana katkısı olsun diye öyle bir şeyim var 

yani, diğer hanımlara nazaran hani hepsini yapmıyorum işlerin.  (Nazan Yapıcı, s. 79–108) 

 

Yukarıdaki görüşme parçasında Nazan Yapıcı yardımcılılı ev işi deneyimini ayrıntılı 

olarak anlattıktan sonra bu şimdiki olumlu olarak gördüğü durumunu eski 

yardımcısız durumuyla karşılaştırmakta ve bu karşılaştırma sonucunda geçmişte çok 

sıkıntı çektiği değerlendirmesini yapmaktadır. Daha sonra Nazan Yapıcı şimdiki 

yardımcılı durumunu yardımcısız durumda olan diğer kadınların durumuyla 

karşılaştırma yoluyla deneyim farkını kurmaktadır. Yani gelir grubu Nazan 

Yapıcı’nın ev işi deneyimlerinde diğer kadınların deneyimleriyle kıyaslandığında 

eşitsizlik yaratabilecek bir kategori olarak hem retrospektif olarak hem de şimdiki 

zamanda kurulmaktadır.  

 

Özgü Denk’in ev işi deneyimi de yardımcılılık üzerinden kurulmaktadır. Görüldüğü 

gibi yardımcılılık/yardımcısızlık ayrımı ev işinde deneyim farklılıklarına kuvvetli bir 

şekilde işaret etmektedir. Yardımcı tutma kadın profesörler örneğinde gelir 

durumuyla ilişkili olarak görülebilir. Bu yüzden gelir durumunun ev işi ve (bazı 

durumlarda ev işi ve çocuk bakımının önceki bölümlerde belirtildiği gibi aynı 

yardımcıda birleşme nedeniyle) çocuk bakımındaki deneyimlerde farka neden 

olabilecek kuvvetli bir kategori olduğu açıktır.  

 

c. Aile Biçimi  

Aile biçimi de kadın profesörlerle yaptığım görüşmelerde ev işi deneyimleriyle ilgili 

farka neden olabilecek bir kategori olarak kullanılmaktadır. Mesela Özgür Gökçe’nin 

çekirdek ailesine Özgür Gökçe’nin annesi, biraz bakım gerektiren bir ameliyat ve 

1999 depremi sonrası katılmıştır. Özgür Gökçe ev işlerinin kendisi, eşi ve annesi 

arasında eşit bir şekilde paylaşıldığını söylemektedir.  
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Fulya: Sanki şey gibi geldi bana anlattıklarınızdan. Evle ilgili işler üç kişi arasında, ııı,  bir bölüşme 

galiba… 

Özgür Gökçe: Evet, evet. 

Fulya: Değil mi, yanılmıyorsam? 

Özgür Gökçe: hayır, doğru, bölüşme var tabii. 

Fulya: Peki bu bölüşmeyi yüzde kaç yüzde kaç diye eğer bir? 

Özgür Gökçe: Valla. %33, %33 %33 diyebilirim. Kalan 1 de kızıma. (Özgür Gökçe, s. 359–370) 

 
Özgür Gökçe’nin yukarıdaki ifadesinde ev işi paylaşımında annesinin de eşi ve 

kendisi kadar iş üstlendiğini belirtmiştir. Buna ve annenin Özgür Gökçe’nin çekirdek 

ailesine sonradan geldiği bilgisine dayanarak çekirdek aileden geniş aile biçimine 

geçmiş olmanın Özgür Gökçe’nin ev işi deneyiminde değişim yarattığını 

söyleyebiliriz. Özgür Gökçe’nin aşağıdaki ifadesi de bu çıkarımı destekliyor 

gözükmektedir:  

 

Fulya: Neler yapıyorsunuz eve vardığınız andan itibaren? 

Özgür Gökçe: Valla biraz şanslıyım herhalde. Bir şekilde sofrayı hazır buluyorun. Oturuyorsun 

bekliyorsun. 

Fulya: Kim hazırlıyor? 

Özgür Gökçe: Annem veya eşim. Yani eşim de yardımcı olabilir; ama daha çok bizde ağırlık 

annemde. % 95 annem. Ufaklık yardımcı olmuyor yani, 11 yaşında. E şimdi ufak ufak bir şeylere 

heves etmeye başladı; ama bizde pek istediğimiz yok. Ya da annem ev hanımı yani, evde emekli 

olmuş bir hanım, bırakmıyor yani. (Özgür Gökçe, s. 115–126) 

 

Yukarıdaki görüşme parçası Özgür Gökçe’nin evdeki gündelik hayatında annesinin 

yarattığı farkı göstermektedir. Yani Özgür Gökçe örneğinde araştırma katılımcısının 

eski ve yeni durumlarını karşılaştırabilecek verilere sahibiz ve bu karşılaştırma 

Özgür Gökçe’nin ev işi deneyiminde aile biçiminin de katkıda bulunduğu farkı 

göstermektedir denebilir.  

 

Yaşlanma ve yalnız kalmayla beraber kızının ailesiyle oturmaya başlayan Lale 

Akar’ın annesi kızının ev işi deneyiminde yarattığı fark da yukarıdaki örneğe 

benzerdir.  

 

Lale Akar: (…) Haftada bir yardımcı hanım geliyor, temizliyor ve bir şansım var: annem. O da bende. 

Özellikle yemek konusunda yardımcı oluyor bana. (Lale Akar, s. 17–19) 
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Lale Akar, annesinin evdeki varlığını bir şans olarak değerlendirip fark nedeni olarak 

kuruyor. Annesinin hafta arası yaptığı yemek yardımından bahsediyor. Bu fark 

annesinin bileği kırılıp da yardım edemeyince iyice ortaya çıkıyor: 

 

Lale Akar: (…) Haftasonu bir kaç çeşit yemek yapıp, hafta içi takviyeyle yapıyorum. Çorba bitti, onu 

takviye et. Pilav, börek bitsin, takviye et; ama ağırlıklı hafta sonu yapıyorum. Annem bu konuda 

yardımcı oluyor. Hafta arasında bitince annem yapıyor. Bileği kırılınca o da bana kaldı. Evin düzenli 

gitmesinde onun çok etkisi var. Evde bir insanın olmasının çok etkisi var. Yani böyle, belli bir düzen 

kuruyorsunuz, sonra olağanüstü olaylar oluyor, annemin bileğinin kırılması gibi. O olaylar olduğunda 

çok yıpranıyorsunuz. (Lale Akar, s. 111–119) 

 

Lale Akar annesinin evdeki varlığının yarattığı farkı sadece tanımakla kalmayıp ve 

bu farkı olumlu bir fark olarak görmektedir. Yaşlı annesi ve yatılı, temizlik de yapan 

bir bakıcı ile beraber yaşayan Latife Paksoy’un özellikle yaşlı bakımı konusundaki 

deneyimleri annesiyle aynı evde yaşamasıyla şekillenmektedir. Annesi bakıma 

muhtaç hale gelmeden önce Latife Paksoy’un annesinin ev işleri üzerindeki etkisi 

Lale Akar’ın durumuna benzemekteydi. Ev işi ve çocuk bakımı deneyiminde fark 

yaratıcı bir kategori olarak aile biçimi sadece geniş ve çekirdek aile ayrımları 

bazında düşünülmek zorunda değildir. Aile biçimi çocuksuz ailelerde de bir kategori 

olarak ortaya çıkabilmektedir.  

 

Fulya: Hocam peki bu, bu iş temposu başka türlü bir ev hayatıyla nasıl giderdi sizce? 

Özgü Denk: Iıımmm. Yani gitmezdi herhalde tabii ki. Ben her zaman için söylüyorum. Iımmm. Yani 

akademik olarak bir yerde olmak istiyorsanız özellikle de bayansanız ya iş hayatını ya ev hayatını 

tercih edeceksiniz. Yani erkek olsam bir iki çocuk belki de düşünürdüm bilemiyorum; ama özellikle 

çocuklu bir ev hayatıyla böyle bir temponun ben Türkiye’de gidebileceğine inanmıyorum. Aa 

yürütebilen varsa başarılıdır, bilemiyorum yani.  (Özgü Denk, s. 196–202) 

 
 

Yukarıdaki ifadesinde Özgü Denk çocuklu ve çocuksuz ev hayatları arasında bir 

ayrım yapmakta ve çocuklu aile hayatı ile kariyerin beraber gitmesinin münkün 

olduğuna inanmadığını söylemektedir. Bu nedenle Özgü Denk evlenmiş; ama çocuk 

doğurmamıştır. Bu bölümde daha önce verilmiş bir mülakat parçasında Suna Beyaz 2 

çocuklu bir aile hayatının akademisyenler için çok zor olduğunu belirtmişti. Nar 

Elvan da yine burada verilmeyen bir görüşme parçasında aileye çocuğun katılmasıyla 
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birlikte her şeyin değiştiğini söylemişti. Çocuğun büyüyüp de aileden ayrılması da 

benzer etki yaratan bir durumdur. Buna ise Demet Onur, Suna Beyaz, Lale Akar, 

Nazan Yapıcı ve Ayla Mete örneklerinde rastlanmaktadır.  

 

Abdal Kul’dan da kendi ev durumunu arkadaşlarının ev durumlarıyla 

karşılaştırmasını istediğimde bekâr bir arkadaşıyla kendisini karşılaştırmakta ve 

bunun sonucunda kendini evle ilgili pratik konulardan uzak bulmaktadır. Bu örnekte 

de aile biçimi bir fark kategorisi olarak belirmektedir. Bu somut örnekte fark, evli 

olmak ve olmamanın yaratabileceği deneyimler arasındadır: 

 

Fulya: Peki hocam akademik ev dediğimiz tarzda bir eviniz var. Eşiniz akademisyen. Siz de 

akademisyensiniz. Peki, eşi akademisyen olmayan arkadaşlarınız, kadın akademisyen, profesör 

arkadaşlarınızın durumları nasıl? 

Abdal Kul: Yani bence dışarıda farklı saatlerde farklı günlerde çalışan eşleri olan arkadaşlarım eşimin 

benim üzerimden aldığı yükleri ağırlıkla hissetmek durumundalar. Evin organizasyonu daha çoklukla 

bayanda olabiliyor o zaman. Bayanda olabiliyor. Zaten birçok evde bayanda. Bizim evde ben farklı 

diye düşünüyorum. Bence birçok evde bayanda. Yani bekârlarda zaten bayanda. Şimdi yan odadaki 

hoca mesela ev araba hepsinin sorumluluğu bayanda. Tamiri, bakımı, onarımı yazlığı, kışlığı. 

Hayatının %100’ünün yükünü kendi taşımak zorunda. Öyle bir bekâr akademisyen hanım. Yani hayatı 

yüklenmiş vaziyette. Ben öyle değilim diye hissediyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Yalnız kalsam 

tabii ki yüklenmek zorunda kalabilirim. Ama telefon parası ödedin mi diye sor bana, elektrik parası 

ödedin mi diye sor bana. (Abdal Kul, s. 598–610) 

 
Bu veriler, çocuk faktörünün fark kurmada kullanıldığını göstermektedir. Yani aile 

biçimi, ev işi ve çocuk/yaşlı bakımı konularında kurulabilecek ayrımlarda bu 

kategorinin tüm zenginliği içinde düşünülebilir.  

 

d. Kemalist Ataerkilliğe Bağlılık  

 
Bu araştırmadaki kadın akademisyenler kendilerini ayırt etmede, ayrıca adına açıkça 

Kemalist ataerkilliğe bağlılık demeseler de, kadının hem evde ev işi yapması ve 

çocuk bakımı vermesi hem de dışarıda çalışmasının beklendiği modelle ilişkilerini 

kullanmaktadırlar. Bu modelde kadın, hem klasik ataerkillikte kadınlara verilen 

korunma güvencesine sahip olduğunu düşünmekte hem de aynı zamanda dışarıda 

çalışarak ekonomik güvenceye sahip olmaktadır. Yani Kemalist ataerkillikte kadın 

“çifte güvence” modelinde olduğunu düşünebilir diyebiliriz. Mesela geniş aile 
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biçiminde yaşayan, yardımcısız Lale Akar bu modele bağlılığını ve başkalarının 

farklı modeller takip edebileceği olasılığının varlığını aşağıdaki görüşme parçasında 

ima etmektedir: 

 

Lale Akar: Bir kere ailenizden gördüğünüz bir düzen var. Onu değiştiremiyorsunuz, annenizden 

babanızdan gördüğünüz düzen. En azından ben değiştiremedim diyebilirim. (Lale Akar, s. 8–9) 

 
 
Yani Lale Akar kadın yaşamıyla ilgili takip edilen modelin kadınlar arasında fark 

yarattığını söylemektedir. Lale Akar kendisi annesinde gördüğü kadın ve evlilik 

modelini sürdürdüğünü, bunu kendisinin değiştiremediğini söylemektedir. Bu ifade 

bu düzenin başkaları tarafından değiştirilme ya da değiştirilmiş olma olasılığını ima 

etmektedir. Yani bu görüşme parçasında takip edilen düzen modeli bir fark kategorisi 

olarak belirmektedir.  

 

Yardımcılı olan ve akademisyen bir eşi olan Özgü Denk’le yaptığım görüşmede de 

Kemalist ataerkilliğe bağlılık farklı kelimelerle; yani farklı ifadelerle ve tersten de 

olsa bir fark kategorisi olarak ortaya çıkmaktadır.  

 
Fulya: Biraz geriye alı... Biraz bu çerçevenin dışına çıkıp sonra geri dönmek isteyeceğim eğer vakit 

kalırsa. Konuştuğum hocalardan bir tanesi burada işte farklı ekollerin olduğundan bahsetti. Yani şimdi 

bu üniversiteyi görmeye çalışıyorum. Hani nasıl görmek lazım diye. Bazıları ekollerden bahsediyor. 

Bazı hocalar da evde yardımcısı olan ve olmayan şeklinde sınıflandırıyor ııı kadın akademisyenleri. 

Yani işte bazıları, bazı hocalar, evde yardımcısı olanlar çok rahat ediyorlar, geldikleri zaman yemek 

pişmiş oluyor ve işte her türlü iş yapılmış oluyor. Onlar rahat ediyorlar. Yardımcısı olmayanlar rahat 

edemiyorlar. Aa... Bazı hocalar da tam tersine buu, hayata bakışları sınıflandırıyorlar. (…) 

Özgü Denk: Yaa aslında tabii ki bence mesleklere göre değişiyor bu. Yani bu üniversite değil de bu 

fakültenin durumu içinde özgün. Ben aslında o konuda düşünüyorum. Mesela bu bina için 

söyleyeyim. Bu fakültenin içinde bayan sayısı bayağı fazla. Kaç kişi bilmiyorum. Aaa. Bunların yüzde 

doksan beşi ya hiç evlenmemiş ya da evlenip boşanmış bayanlar.  Ve tek çocuklu. İşte benim gibi de 

azınlıkta halen evli kalan; ama çocuğu olmayanlar var. Yani istememişler. Evli çocuklu ve 

standartlara uygun yaşayan bir veya iki bayan var. Ama şey bayağı çok. Boşanmış bayanlar. 

Dolayısıyla bizim ekol bu şekilde demek ki. (Gülmeler) Enteresan aslında. Binanın içinde özellikle 

son bir yıldır pek evli kişi filan kalmadı zaten. Ve bizimki de özgür bir evlilik olduğu için yürüyor 

sanırım. Yani bu üniversitenin bu fakültesindeki bayanların profili kesinlikle eşitlikçi bir yaklaşım ve 

o olmayınca da kendi yaşantısını kurabilen insanlar. Ekonomik güçle de ilgili bu. Aslında lüks bir 

meslek tabii bizimki. Aaa. Ve tercih olarak istenirse para kazanabilecek bir meslek. Dolayısıyla 

aslında bu binada hala öğretim görevlisi olarak kalanlar belli bir ekonomik gücü olanlar. Onların da 

yaşam tarzı ve tercihleri bu doğrultuda. Hepsinin evi var, hepsinin arabası var. Hepsinin tek başına 
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yaşamaya şeysi var. Ve genel olarak da belli bir yaştan sonra Türkiye’deki genel durum, boşanmalar 

söz konusu, tabii. Ve hemen hemen hepsi yalnız yaşıyor. Şimdi bir an bu koridorda şimdi beş kişi 

filan sayabilirim aynı durumda. Yani evli ve çocuklu yaşantısı olan aklıma iki kişi filan geliyor. Belki 

üç olabilir binanın içinde ki binanın içinde 200 kadar öğretim görevlisi var. Çünkü bu fakültenin 

bölümleri. Bütün bölümleri sayıyorum. (Özgü Denk, s. 113–143) 

 
Özgü Denk yukarıdaki görüşme parçasında kendi yaşam modelinde mesleki 

bağlılığına vurgu yapmaktadır. Bu yaşam modelinde mesleki bağlılığın yine 

akademisyen bir eşle yapılan evlilik bağlamında söz konusu olduğu hatırlatılmalıdır. 

Kemalist ataerkil bağlılığın yerini alan mesleki bağlılık Özgü Denk’in eşitlikçi 

denebilecek bir evlilik içinde çocuk doğurmak zorunda kalmadan yaşamasını 

sağlamaktadır. Ayrıca Özgü Denk kendi durumunun istisnai bir durum olmadığını 

kendi fakültesindeki profesör kadınların çoğunun da kendisi gibi eşitlikçi tercihlerde 

bulunduklarını söylüyor. Özgü Denk mesleki bağlılığın bu etkilerinin ayrıca 

mesleğin getirdiği gelir arttırma kapasitesiyle de ilgili olduğunu belirtmektedir. Yani 

meslek ve beraberinde getirdiği gelir arttırma seçeneği profesör kadınlar için 

Kemalist ataerkil bağlılığa alternatif oluşturabilecek bir yaşam modeli ve sosyal 

güvenlik zemini üretebilmektedir. Özgü Denk’in deneyimleri Kemalist ataerkilliğin 

alternatifsiz olmadığı durumlara bir örnektir.  

 

Özgü Denk’in durumuna çok da olmasa da yakın bir durum Esin Esen örneğinde 

görülmektedir. Esin Esen ev işlerini eşiyle %30, %70 olarak paylaştıklarını 

söylemekteydi. Yani Esin Esen eşinin ev işlerinin %30’unu yaptığını söylemektedir. 

Esin Esen bu durumun kendisinin de eşi gibi akademisyen olmasıyla açıklamaktadır. 

Eşi Esin Esen’in de akademisyen olması nedeniyle kendisinin ev işlerine yardım 

etmesi gerektiğini düşünmektedir. Yani işle ilgili bağlılıklar bu örnekte bir kez daha 

bir fark kategorisi olarak çalışmaktadır. Bu fark kategorisinin ortaya çıkışı doğrudan 

Esin Esen’in anlatışında doğrudan onun tercihinden kaynaklanıyormuş gibi değil de 

eşinin önerisiyle, eşi gibi akademisyen olmak bir fark kategorisi olarak ortaya çıkmış 

görünmektedir. Fakat yine de bu yeni bir uzlaşma noktasıdır ve bu yeni uzlaşma 

noktası Kemalist ataerkil bağlılıktan bir ufak sapmayla yaratılmıştır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi Esin Esen örneğinde Kemalist ataerkillikten sapma Özgü Denk’in 

deneyiminde olduğu kadar büyük değildir, kısıtlıdır. Ama küçük de olsa bir önemli 

fark yaratabilmektedir.  
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Abdal Kul da hatırlanacağı gibi yine bir akademisyenle yaptığı bir evlilikteydi ve bu 

evlilik içinde yardımcısızdı ve eşi ev işlerine ve çocuk bakımına çok yardım 

etmekteydi. Abdal Kul bu durumu aile içindeki kişiler arasında oluşan bir karşılıklı 

alışveriş ilişkisine bağlamaktadır: 

 

Fulya: Hocam karşılıklı alışveriş ilginç geldi kulağıma, biraz açabilir misiniz örnekler vererek? 

Abdal Kul: O söylediğim her şey örnek aslında. Söylediğim her şey örnek. Eşime göre çok fazla şey 

söylemedim. Kendime göre söyledim. Bak dinlediğin zaman algılayacaksın. O öyle istediği için kabul 

edebiliyorum. O öyle istediği için mutlu da olabiliyorum. O öyle istediği için öyle davranmaya da 

çalışıyorum. Kendim öyle olmama rağmen. %100 olmak istememe rağmen. Olamayacağı için de öyle 

davranabiliyorum.  

Fulya: Aynı şeyi karşı tarafta gözlemliyor musunuz? Hem eşinizde hem kızınızda.  

Abdal Kul: Tabii ki. Onların da kendi bencil salt kendi istediklerinden farklı davrandıklarına fedakâr 

davrandıklarına inanıyorum. İnanmasam mutlu olmam zaten. O olmaz. Kesinlikle. Bu kadar yol iyi 

gidebilmesi için öyle gerekiyor da zaten. Yoksa çok yıpratıcı olurdu. Evde çok yıprandığımı 

hissetmediğime göre demek ki kendi verdiğimden çok alıyorum ya da verdiğim kadar alıyorum diye 

hissediyorum. Fiziksel iş ne zaman yıpratır insanı.   Hep yüklenirsen; ama bunu hiç demek zorunda 

kalmıyorsan bunu uzun bir süre istemek zorunda kalmadan karşıdan hemen destek alıyorsan o zaman 

yıpranmıyorsun yani karşıdan da alıyorsundur demektir farkında olmadan. (Abdal Kul, s.517–536) 

 

Abdal Kul’a kendi ev durumunu arkadaşlarının ev durumlarıyla karşılaştırmasını 

istediğimde bekâr bir arkadaşıyla kendisini karşılaştırmakta ve kendini evle ilgili 

pratik konulardan uzak bulmaktadır. Abdal Kul, pratik konulardan uzak 

kalabilmesini daha önce aile biçimi bölümünde belirtildiği gibi evli olmasına 

bağlamakta; fakat ayrıca bu durumun mümkünlüğünü olmasa da varlığını buna ek 

olarak bunu da kendi kişisel özelliklerine bağlamaktadır: 

 

Fulya: Peki hocam akademik ev dediğimiz tarzda bir eviniz var. Eşiniz akademisyen. Siz de 

akademisyensiniz. Peki, eşi akademisyen olmayan arkadaşlarınız, kadın akademisyen, profesör 

arkadaşlarınızın durumları nasıl? 

Abdal Kul: Yani bence dışarıda farklı saatlerde farklı günlerde çalışan eşleri olan arkadaşlarım eşimin 

benim üzerimden aldığı yükleri ağırlıkla hissetmek durumundalar. Evin organizasyonu daha çoklukla 

bayanda olabiliyor o zaman. Bayanda olabiliyor. Zaten birçok evde bayanda. Bizim evde ben farklı 

diye düşünüyorum. Bence birçok evde bayanda. Yani bekârlarda zaten bayanda. Şimdi yan odadaki 

hoca mesela ev araba hepsinin sorumluluğu bayanda. Tamiri, bakımı, onarımı yazlığı, kışlığı. 

Hayatının %100’ünün yükünü kendi taşımak zorunda. Öyle bir bekâr akademisyen hanım. Yani hayatı 

yüklenmiş vaziyette. Ben öyle değilim diye hissediyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Yalnız kalsam 

tabii ki yüklenmek zorunda kalabilirim. Ama telefon parası ödedin mi diye sor bana, elektrik parası 
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ödedin mi diye sor bana. Eve dair dersen boş bıraktığın zaman alamazsın ucunu. Bu tür silahların 

olmalı elinde. Ekmeğin fiyatı ne diye sor mesela. O kadar basit ki. O kadar basit ki gerçek hayatla 

ilişkim. Eşimin ondan şikâyetçi olduğunu biliyorum. Ama akademisyen olduğum için değil o. O başka 

bir şey. Genetik kodlamadan gelen bir şey olabilir o. Benim erkek kardeşim de öyledir mesela. Kadın 

olduğumdan dolayı değil. Akademisyen olduğumdan dolayı değil.   Hayatın bazı gerçek rutin 

şeylerinden kopuktur. Beni yürüten bir eşe rastlamışımdır. Yolunda gidiyordur işim.   Böylece 

birbirlerini dengeleyerek insanlar gider. O akademisyen olmamdan değil. Genetikten kaynaklanan 

birşey. Gerçek hayatla ilişkinin o kadar çok kopabilmesi. Ya da ne bileyim evde cam silerken de 

kopabiliyor. (Abdal Kul, s.598–620) 

 
Abdal Kul ev ile ilgili pratik meselelerle ilgilenmemenin genetik bir özelliğinden 

kaynaklandığını söyledikten sonra bu çerçevede evde aile içinde eşiyle olan karşılıklı 

alışverişten bahsetmekte ve verdiği kadar ya da verdiğinden fazla alabildiği için 

mutlu olduğunu söylemektedir. Karşılıklı alışveriş durumunun gelişmesini ise Abdal 

Kul şöyle özetlemektedir: 

 

Fulya: Peki bu karşılıklı alışveriş noktasına nasıl geldiniz? En baştan beri böyle gelişti? 

Abdal Kul: Kendiliğinden oluşuyor tabii ki. Önce diyelim ki evini paylaşacağın insan, eşini seçerken, 

bu kadar fazla zaten düşünemiyorsun. Evlilik ilk aşamada duygusal verilen bir karar oluyor. Anlaşma 

demek mümkün değil. Benimkine de öyle demek mümkün değil. Hani evlendikten sonra değişti, onun 

için öyle bir şey yok bir kere, eşim de öyle bir şey gözlemlemiş değilim. Evlendikten önce neyse 

evlendikten sonra da o. Ha evlendikten sonra tecrübeler artıyor, değişiyor, yani. Evlenmeden önce 

görmediğin tecrübe etmediğin bir özelliğini evlendikten sonra görebiliyorsun. Gayet tabii ki. Tecrübe 

etmemişin. Uzun yıllar da yaşamadıysan birlikte. Ama ben mesela çok mutfak işini çok da seven bir 

insan değilim.  

Fulya: Bunu belirttiniz mi? 

Abdal Kul: Tabi ki belirtmişimdir de yani. Erkeğin kalbi midesinden geçmez, kadınların kalbi de 

midesinden geçer. Yapmaktan hoşlanmadığım bir şeyi yapıp önüme getiriyorsa, örnek kahve pişirip 

önüme getiriyorsa o çok ekstra bir şeydir benim için. Yani çok da fazla hizmet etmekten hoşlanmayan 

bir tipim diye düşünüyorum; ama yine de içimden geldiği zaman yapıyorum. Yani zorlanmaya 

gelemiyorum. Zorunlu olmadığım sürece ben yaparım. Ve mutlu olurum. Benim üzerime vazife 

olmayan olmaması gereken işleri de yaparım. Ama vazife gibi görünenleri yapmadan idare 

edebiliyorum, değiş tokuş olabiliyor. Onun için öyle o tür takaslar kendiliğinden oluyor oluşuyor ve 

karşılıklı alışveriş derken bu tabii. Dengeler böyle kurulabiliyor. O denge kurulduysa, o tür dengeler 

söylenmeden konuşulmadan kurulabiliyor. Karşındakinin ne hissettiğini yavaş yavaş neden mutlu 

olduğunu tepkilerini anladığın için de sen de yavaş yavaş o özelliklere sahip olmaya çalışıyorsun. 

Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşı kalkar atasözlerimiz doğru. Bir arada olmayı 

istiyorsan zaten bir şekilde ters düşmekten çok uyum sağlamak zorundasın. Ben çok hareketliyim. O 

çok sakin. Ben çok tepkiliyim dışa vururum. O hiç dışa vurmaz. Yani bu tür zıtlıklarla bir arada 
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yürüyen bir alışveriş bu. Karşılıklı. Ama dünya görüşlerimiz benzer. Zevklerimiz benzer. Paralel 

şeylerden hoşlanabiliriz, mimar olduğumuz için gelen bir şey var, aynı meslekten olduğumuz için 

gelen bir şey var. Evlilik daha mı bütündür. Başka meslekten evlenilse daha mı bütün olurdu, tartışılır. 

Evlilik ne kadar bütünlüktür, onu da bilemiyorum, ev hayatı ne kadar bütünlüktür, onu da 

bilemiyorum. Yani çok bütünlük mümkün zaten değildir. Yani bireysel olarak insan kendi hayatını 

yine yaşıyor bir şekilde. Birlikte uyum içerisinde gidiyoruz. Ama kendi şeylerimizi de iç dünyamızda 

yaşıyoruz tabii ki bu arada.  Ben çok kızıyorsam o gayet sakin bir şekilde gayet soğukkanlı bir şekilde 

gayet objektif bir şekilde bakabiliyordur o olaya, o kişiye. Onu ilgilendiriyor. Tam paralel şekilde 

yaşamak değil, yan yana; ama başka şeyleri hissederek yaşamak mümkün. (…) (Abdal Kul, s. 548–

586). 

 

Yukarıdaki görüşme parçasında görüldüğü gibi özellikle de Abdal Kul’un verdiği 

mutfak işi örneğinin de gösterdiği gibi klasik Kemalist ataerkil pazarlıkların ötesine 

farklı alışverişlerle denge kurularak geçilebiliyor. Bu tür pazarlıklarda kişisel 

özellikler etkili gibi görünmektedir. Yani kişisel özellikler bir fark kategorisi gibi 

görünmektedir. Abdal Kul’da eşin kişisel özellikleri de bir fark kategorisi olarak 

görülmektedir: 

 

Fulya: Peki siz genelde hayatınıza baktığınız zaman nasıl alıyorsunuz nasıl görüyorsunuz? 

Abdal Kul: Yani çoğunu kendimin manipüle ettiğimi düşünmek. Yaptığınız evlilikten başlayan bir 

hayat şekillenmesi var. Doğumunuzdan kaynaklanan... Ordan itibaren aldığınız bir hayat şekillenmesi 

var. Kendi kızımda da aynı şeyi algılıyorum. Ben de annemle kıyasladığım zaman kendimi 

algılıyorum. Üstelik birinci jenerasyondan çok etkileniyorsun anneden babadan kız çocuğu olarak 

etkileniyorsun. Onlar daha çoklukla ne yaparsa sen de çoğunlukla sen de onu yaparsın aslına bakarsın. 

Evlilik büyük bir ihtimalle şans, tesadüflere dayalı bir karşılaşma. Ama farklı bir kişiyle evli olsaydım 

farklı bir yaşam tarzım da olabilirdi diye de düşünüyorum doğrusu. Eşimle birlikte çok hareket 

ettiğime göre. Eşim farklı bir insan olsaydı muhakkak ona ayak uydurmak için farklı bir hayat tarzım 

olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de kendi anlayışımı öne alarak hayatımı düzenlediğimi 

düşünüyorum. Kendim düzenlediğimi düşünüyorum. Kendim manipüle ettiğimi düşünüyorum. Bu 

tarzı kendimin oluşturduğunu, kendimin seçtiğini düşünüyorum.  

Fulya: Tarzdan kasıt? 

Abdal Kul: Yaşama şekli. Bu şekli ben yarattım. Başkalarının zoruyla bana empoze edilmiş bir şey 

değil. (Abdal Kul, s.334–353) 

 

Bu alt bölümün hareket noktası Kemalist ataerkilliğe bağlılık derecesinin Türkiye’de 

en azından orta sınıflarda bir toplumsal norm olarak görülmesidir. Araştırma 

katılımcılarının görüşmelerde kendini diğerlerinden ya da farklı seçeneklerden ayırt 
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etmelerde bu norma başvurma ya da bundan ayrılma yani deneyimlerini 

ilişkilendirme şekillerine dayanarak bir fark kategorisi oluşturduğu söylenebilir.  
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SONUÇ 

 

Kemalist “Yeni Kadın” Modelinin Baskısı Altında 

 

Bu araştırmanın bulguları üç ana bölümde organize edilmiştir. Birinci bölüm ev işi 

sorumluluklarını kadınların geliştirdikleri sistemler içinde çoğunlukla farklı sosyal 

arkaplanlardan (özellikle farklı sınıflardan) gelen kadınlar arasında paylaşılmasını ve 

eşler arası çok kısıtlı paylaşımlar olsa da neredeyse hiçbir zaman yarıya yarıya 

paylaşma durumunun olmamasını; ikinci bölüm kadın akademisyenlerin ev 

hayatındaki başka bir ana faaliyet öbeği olan bakım pratiklerinin nasıl 

deneyimlendiğini ele almaktadır. Ev işi ve bakım pratikleriyle ilgili deneyimlere 

bakmak ister istemez bu pratiklerin akademik hayatla nasıl etkileştiğini görmeyi 

gerektirmektedir. Üçüncü bölüm de bu kadın akademisyenlerin ev hayatlarında öne 

çıkan bu ana temalar boyunca kişisel etkinlikler ve yapının izlerine odaklanmaktadır.  

 

Bu araştırmada kullanılan yaklaşım ve kavramlar Türkiye’yi hem Ortadoğu 

ülkeleriyle olan yakınlığı çerçevesinde hem de Batı’yla olan 250 yıllık daha çok etki 

kabul eden ilişkisi içinde görmektedir. Yani amacımız Türkiye’yi dünyadaki yerine 

yerleştirip olan biteni bu çerçevede anlamaya çalışmaktır. Türkiye’yi akademik 

kavramlarla Dünya’ya yerleştirmede bize yardımcı olması için Mohanty ve özellikle 

Kandiyoti’nin çalışmalarını beraber düşünebiliriz. Bu iki akademisyenin 

çalışmalarının ortak noktası Batı’dan Ortadoğu’ya ya da “Üçüncü Dünya”ya bakan 

araştırmalara getirdikleri eleştiridir. Onlara göre Batılı araştırmacılar kullandıkları 

kavramlarla bu bölgelerdeki toplumları homojenmiş gibi göstermektedirler. 1987 

yılında Mohanty Amerika’da, Batılı orta sınıf beyaz feministlerin araştırmalarında 

sıklıkla kullanılan “Üçüncü Dünya Kadını” kavramına itiraz etti. Buna paralel bir 

şekilde Kandiyoti de 1988 yılında İngiltere’de Batılı akademisyenlerce kullanılan 

“Müslüman toplumlar” ya da “Ortadoğu toplumları” kavramını eleştirdi. Kandiyoti, 

Ortadoğu toplumlarına Batı’dan biraz da kuşbakışı atılan bir bakışla görülen 

homojenliği kırmak için tarihsel özgüllüklere odaklanmanın gerekli olduğunu tartıştı. 

Özellikle Türkiye’deki kadınları çalışırken tarihsel özgüllükleri öne çıkarmak 

zorunlu olarak takip edilmesi gereken bir yoldur. Bu araştırma da bu yolu takip 

etmiştir.  
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Kandiyoti’nin ataerkillikler konusundaki çalışmaları da bu araştırma için yön 

göstericidir. Kandiyoti’nin Türkiye’yi karşılaştırmalı bir analizle klasik ataerkillik 

bölgesinde tanımlaması ve arkasından geliştirdiği ataerkil pazarlıklar kavramı, 

sonraki gözden geçirmelerle birlikte bu araştırmadaki anahtar nitelikteki kavramsal 

araçlardır. Durakbaşa’nın erken cumhuriyet döneminin “yeni kadın” ideali 

hakkındaki araştırması ve Köksal’ın Yeni Adam dergisinde bu idealin somut olarak 

nasıl ele alındığını gösteren çalışması ışığında klasik ataerkilliğin orta sınıflar 

özelinde nasıl Kemalist ataerkilliğe evrildiğini düşünebiliriz. Erken cumhuriyet 

döneminden beri kadının hem evde bedava hem de dışarıda para karşılığında 

çalışırken erkeğin sadece dışarıda para karşılığı çalıştığı bir evlilik modeli şeklinde 

tarif edebileceğimiz Kemalist ataerkillik özellikle orta sınıf kadın ve erkekler için bir 

referans noktası olmaya başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kemalist 

ataerkilliğin teşvik ettiği “yeni kadın” modeli Tanzimat’tan beri gelişmekte olan bir 

özel alan/kamusal alan ayrımı arkaplanında gelişmişti. Bilindiği gibi Batılı 

feministler kamusal alan özel alan ayrıma özel alandaki eşitsizliklerin kamusal 

alandaki eşitsizlikleri koşullamasını gizlediği için karşı çıkmaktadırlar. Özel alan ve 

kamusal alan arasında bulunduğu varsayılan çizgiye bu araştırmada da eşitsizlikleri 

gizleyici olduğu için normatif olarak karşı çıkılmaktadır. Fakat bağlamsal 

özgüllükleri yakalamak amacıyla bu ayrımın nasıl kurulduğuna ve niteliklerine önem 

verilmektedir. Bu kavramsal araç ve yaklaşımlar bu araştırmanın anahtar 

noktalarıdır.  

 

Bulgulara gelince… Araştırmadaki kadın akademisyenlerin evdeki hayatlarının iki 

ana öğesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar ev işi ve enformel bakım pratikleridir 

(çocuk ve yaşlı). Kadın profesörlerde ev işi deneyimlerine baktığımızda önemli bir 

kısmında Durakbaşa ve Köksal’ın çalışmalarında geçen 1930’larda orta sınıflarda 

idealleştirilmeye çalışılan “yeni kadın” tipinin ete kemiğe bürünmüş olduğunu 

görüyoruz. Bu araştırmadaki etten “yeni kadın”lar hem ev işi hem de akademisyenlik 

yapmaktadırlar. Her ikisini de yapmanın zorluklarını çekmiş olsalar ve bazen şikâyet 

etseler de onlar için ne ev dışında çalışmıyor olmak ne de ev işi yapmamak veya 

kocayla bölüşmek hiçbir zaman seçenekler arasında olmamıştır. Bu ikisi arasında bir 

çatışma da algılamamakta ya da algılamak istememektedirler. Onlar için normal olan 

ve amaç olan her ikisini de beraber yapmaktır. Bu durum 1930’larda ve 40’larda 
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idealleştirilen kadın modelinin oldukça normalleşmiş olduğuna ve benimsendiğine 

işaret etmektedir. Bu noktada bu durumdan eşlerinin çok karlı çıktığınız 

düşünmekten insan kendini alamamaktadır. Fakat kadınların ev işinde herhangi bir 

bölüşme talep etmemeleri ve çifte vardiyayı normal kabul etmeleri, aynı zamanda 

klasik ataerkilliğin kadınlara “sağladığı” türde bir koruma ve güvenceden de 

yararlanma isteğinden kaynaklanabileceğini düşündürtmektedir. Yani etten “yeni 

kadın”lar Kemalist ataerkilliğin sağladığı varsayılan “çifte güvenceyi” deneyimliyor 

olabilirler. Hem dışarıda çalışarak ekonomik özgürlüklerini korumaktadırlar hem de 

aile hayatı üretimine dayanan ömür boyu sürmesi planlanan ve teşvik edilen evlilik 

ilişkileri içinde yaşamaktadırlar. Türkiye’deki baskın değerler içinde böyle bir 

konum “çifte güvence” olarak görülebilir. O zamanda etten “yeni kadın”lar 

dediğimiz bu gruptaki kadınların eşleri önceden söylendiği gibi ev işi yapmadıkları 

ve çok kısıtlı enformel bakım verdikleri için bu durumdan karlı çıkıyor olsa da, 

kadınların da bu sistemin mantığı içinde kendilerini çok avantajlı olarak 

tanımlayabilecekleri bir konum oluşturdukları düşünülebilir. Şikâyet etseler de ya da 

şikâyet etmeyip zorlandıklarını ya da zor olduğu söyleselerde bu çifte vardiyayı 

devam ettirmelerinin sebebi bu “çifte güvence”nin verdiği rahatlık hissinden 

vazgeçmemek istemeleri olabilir.  

 

Araştırmadaki kadın akademisyenlere baktığımızda bir tarafta kuvvetli bir hat olarak 

bu etten “yeni kadın”ları görüyoruz; diğer taraftan da bundan biraz farklı bazı 

uygulamaları görebiliyoruz. Bu farklı uygulamalarda koca hiçbir zaman ev işi veya 

çocuk bakımında tam sorumluluk almaz ve yarı yarıya bir paylaşım söz konusu 

olmazken; bazı işlerin bir miktar kocaya kayabildiğini görüyoruz. Yani “yeni kadın” 

modelinin öngördüğü Kemalist ataerkillik değişikliğe uğratılabilmektedir. Mesela 

Esin Esen, eşinin işlerin %30’ünü yaptığını; Abdal Kul eşinin çok yardımcı 

olduğunu; Özgür Gökçe, eşi ve annesiyle işleri eşit paylaştıklarını; Özgü Denk, 

temizlikçiden geriye kalan işlerde eşite yakın bir paylaşım içinde olduklarını 

söylemektedir. Bu örneklerin her birinde bu paylaşımın denklemi farklıdır. Yani 

Kemalist ataerkillikten yeni uzlaşmalara gidiş farklı koşulların ürünüdür. Mesela 

Esin Esen’in eşi de kendisi gibi profesördür ve bu nedenle eşinin kendisiyle aynı 

koşullarda çalıştığının farkındalığı evde işbölümünde yeni bir uzlaşmaya yol 

açmıştır. Abdal Kul’un da eşi yine kendisi gibi profesördür. Bu durumun Abdal Kul 

örneğinde de etkili olduğu görünmektedir. Abdal Kul’da ataerkil pazarlık, evde 
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işbölümünde erkeğin ev işlerinin bir bölümünü üstüne almasının dışında ayrıca iş 

takasını da içermektedir. Mesela Abdal Kul mutfak işi sevmediği için bu işin bir 

kısmını eşine devredebilmekte ve bunun yerine o da eşinin sevmediği bir işi 

yapabilmektedir. Özgür Gökçe annesinin de olduğu bir düzenekte işlerin eşit ya da 

eşite yakın paylaşılmasının kendiliğinden olduğunu söylemektedir. Özgü Denk 

örneğinde ise para denkleme girmekte ve temizlikçiden geriye kalan işlerde eşler 

arasında eşit denebilecek bir işbölümünden bahsedilmektedir. Nar Elvan örneğinde 

de ev işi deneyimlerinde paranın rolü önemlidir. Tam zamanlı bir yardımcı ev işi 

sorununu ortadan kaldırmaktadır. Fakat yardımcıdan geriye kalan işlerin 

sorumluluğu, işleri fiilen yapmasa bile Nar Elvan’daymış izlenimi doğmaktadır.  

 

Çocuk bakımı ise daha çok farklı sebeplerle kadına uygun görülen bir iş olarak 

görünmektedir. İster anneanne ya da kadının ailesinden başka bir kadın olsun ister 

bakıcı olsun çocuk bakımı bir kadın tarafından yapılmaktadır. Bu kadının ailedense 

genellikle kadının ailesinden olduğu dikkat çekmektedir. Bu da profesör kadınların 

her örnekte böyle olmasa da klasik ataerkillikteki kayınvalidenin olası matriyarkal 

gücünden uzak durmak istemiş olabileceğini düşündürtmektedir. Kurumsal çocuk 

bakımı ise bu araştırmada sadece Ayla Mete tarafından tercih edilmiştir. Bu bulgular 

pazarlıkların ataerkil niteliğinde bir değişme olmadığını gösteriyor diyebiliriz. Çünkü 

kocalar ev işi üstlendiklerinde bunu eşleriyle birlikte yaşadıkları evlerinde paylarına 

düşen bir görev olarak değil; ama eşleri de kendileriyle aynı işi yaptıkları için 

kabullenmektedirler. Yani bir çeşit kadın-erkek eşitliği varsayımı ile değil, ya da ben 

de eşim gibi bu evde yaşıyorum, bu evde yaşayan biri olarak kendi payıma düşen ev 

işini yapmalıyım mantığıyla değil; ama eşleri de akademisyen olduğu için ev işinin 

bir bölümünü üstlerine almaktadırlar. Yani ev işi kadın işidir ilkesi burada 

bozulmamıştır. Fakat bu yapılan paylaşımı önemsiz kılmamaktadır. Çünkü kadınların 

genellikle ya da çoğu durumda haklarını başka dışsal etkenler sayesinde aldıklarını 

biliyoruz. Yeni uzlaşımlarda başka bir etkili faktör paradır. Ev işleri temizlikçiye ya 

da yardımcıya yaptırılmaktadır ve böylelikle ev işi aslında bir iş ya da yük olmaktan 

çıkarılmakta ve indirgenmektedir. Geriye kalan ev işi miktarı o kadar küçük 

olmaktadır ki bu ev işini kimin yaptığı eşler arasında bir sorun olmaktan çıkmaktadır. 

Yani paranın rolü ve mesleki bağlılıklar bazen orta sınıflarda yaygın olan Kemalist 

ataerkil pazarlıkta değişikliklere yol açmaktadır. Erkekler eşitlikçi fikirlerle olmasa 

da bazı işleri üstlerine alabilmektedirler. Kemalist ataerkil pazarlıklarda koşullu 
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kaymalar ve farklı uzlaşma noktaları görülmektedir. Bu durumun ne kadar eğitimle 

ilgili olduğu konusunda ise net bir şey söylemek mümkün değildir. Belki farklı 

uzlaşmalara giden araştırma katılımcılarının eşleriyle de yapılacak görüşmeler bu 

konu hakkında bize daha çok bilgi verebilir. Ya da başka karşılaştırmalı araştırmalar. 

Fakat mesleki bağlılıklar ve para, Kemalist ataerkil pazarlık denkleminde 

oynamalara yol açıyor görünmektedir. Burada ev işi ve çocuk bakımı konusunda 

kadın profesörlerin evlerinde çıkan tablo bazı Batılı ülkelerdeki (eğitim durumları 

hakkında bilgimiz olmasa da) kadınların durumlarıyla paralellik göstermektedir. 

Mesela İngiltere’de 1960’larda kadınlar ücretli işgücünün üçte birinden azını 

oluştururken, 2001’de ücretli işgücünün yüzde 41’ini oluşturduğu bilinmektedir. 

Dışarıda ücretli çalışan kadınların hayatında evde işbölümü ve bakım konusunda ne 

olduğunu anlamaya çalışan ilk araştırmalar önce olumlu bulgular elde etmişler; 

kadınların gittikçe daha çok dışarıda ücretli iş yaptıklarını ve erkeklerin de evde daha 

çok ev işi ve bakım işi yaptıklarını bulmuşlar.311 Fakat daha sonra yapılan 

araştırmalar kadınlar ne kadar dışarıda çalışsalar da evde ev işi ve bakım konusunda 

sorumlu olmaya devam ettiklerini ve bunun eşleri işsiz olduğunda değişmediğini 

göstermiştir. Bu bulgular başka araştırmalarla da (Sullivan) desteklenmiştir. Yani 

erkekler ev işi ve bakım pratiklerinde gittikçe daha çok görev üstlenirken, bu işlerde 

hala kadınların çok gerisinde kalırlar. Her iki taraf da tam zamanlı çalıştıklarında ise 

genellikle başka bir kadını temizlik işleri için tutarlar.312 Birçok Batılı ülkede durum 

buna benzer olsa da farklı örnekler de vardır. Mesela İskandinav ülkelerinde kadın ve 

erkek arasında ev işleri ve diğer tüm işlerde milimetrik eşitlik vardır. Yani bu 

ülkelerde eşitlik gündelik hayatta milimetrik olarak hesaplanmaktadır.  

 

Kadın profesörlerin ev işi ve çocuk bakımını içeren özel hayat ya da ev hayatı ile 

akademik hayatı arasında önemli süreklilikler ve birbirini şekillendirme ilişkileri 

bulunmaktadır. Hemen hemen tüm kadın akademisyenler akademik yaşamlarının en 

azından belli bölümlerinde yoğun olarak eve iş getirmişlerdir. Ayrıca özel nedenlerle 

akademik işin zamansal esneklik niteliğinden yararlanmışlardır. Bu nedenle özel 

hayat ve akademik hayatın birbirini şekillendirme örnekleri bu araştırma 

katılımcılarının deneyimlerinde net bir şekilde görünmektedir. Yani özel ve 

                                                           
311 Jane Pilcher& Imelda Whelehan, “ Domestic Division of Labour”, Fifty Key Concepts in Gender 
Studies, Sage Publications, 2005, p. 32. 
312 a.e. p. 33. 
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akademik ayrımı kadın profesörler örneğinde çok zayıf bir ayrım ya da kurgu olarak 

belirmektedir.  

 

Kadın profesörlerin deneyimlerinde kişisel etkinlikler ve yapısal farklılıkların nasıl 

etkili olduğuna gelince… Toplumsal cinsiyet, gelir durumu, aile biçimi, Kemalist 

ataerkil bağlılık kadın profesörlerin ev hayatı deneyimlerinde farklılık yaratabilecek 

bazı yapı kategorileri olarak belirmektedir. Elbette bu yapı kategorilerini burada daha 

önce metodoloji bölümünde belirtildiği gibi stratejik amaçlarla, inşacı bir yaklaşımla 

kullanmaktayız.  Ev işi konusunda yukarıda belirtildiği gibi mesleki bağlılık kişisel 

etkinlik için bir kaynak oluşturabilmektedir. Mesleki bağlılıklardan yola çıkarak bazı 

araştırma katılımcılarının deneyimlerinde kişisel etkinlik kullanma yoluyla Kemalist 

ataerkil pazarlıklar yeniden şekillendirilebilmektedir. Özellikle refah devletinin 

kurumsal düzenlemelerinin olmadığı çocuk bakımı ve yaşlı bakımı konusunda kadın 

profesörler ve eşleri kişisel etkinliklerini fazlasıyla kullanmak zorunda 

kalmaktadırlar. Özellikle çocuk bakımı konusunda bulunan çözümlerin çeşitliliği 

dikkat çekmektedir. Fakat çocuk bakımını bir kişisel etkinlik alanı olarak 

deneyimleyen kadınlardan birçoğu bu konuda zorluklar çektiklerini ve bazıları da bu 

konudaki kişisel çözümlerin yetersizliklerine ve bu nedenle duydukları pişmanlıklara 

vurgu yapmışlardır. Yaşlı bakımında da kişiye bağlı seçimler çözüm üretmektedir.  

 

Araştırmanın Kısıtları ve İşaret Ettiği Yeni Araştırma Yönelimleri 

 

Araştırmanın kısıtlarından bir tanesi veri üretimi ile ilgilidir. Araştırmadaki 

görüşmelerde gündelik yaşamlarında daha çok sayı ve hesaplamalar kullanan 

mühendislik ve fen bilimleri alanlarında çalışan kadın profesörlerden kendilerini 

kelimelerle ifade etmelerini istedim. Kendi kişisel hayatımdan tanıdığım bazı 

mühendislerin özellikle kendilerini kelimelerle ifade etmekte zorlanmalarına tanık 

olmam araştırma katılımcılarını ifade biçimi olarak kelimelerle sınırlama durumunun 

zaman zaman bir araştırma kısıtı olarak düşünmeme yol açmaktadır. Bu kısıtın 

varlığını araştırmanın en başında düşündüm ve bununla başa çıkabilmek için ilk 

araştırma katılımcısıyla yaptığımız görüşmeden sonra kolaj tekniğiyle veri üretmeyi 

denedik. Fakat sonuç özellikle kolaj tekniğinin araştırma katılımcısında oluşturduğu 

belirsizlik ve kuşkular nedeniyle pek başarılı olmadı. Araştırma katılımcısının kolaj 

tekniğine olumsuz yaklaşımının yüksek eğitimine bağlanabilecek özfarkındalığından 
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ve veri üretimi için kısıtlı vakit ayırabilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu 

nedenle kolaj tekniğini kullanmaktan vazgeçip, görüşmelerle yetinmek zorunda 

kaldım. Bu durum kendi başına bir kısıt olarak durabilirken diğer taraftan aşılması 

için her araştırma ve araştırma katılımcısının durumuna özgü bir çözüm düşünme 

gerektirebilir. Bu araştırma özelinde bu kısıt açısından konuşacak olursak, yukarıda 

belirtilen nedenle bu kısıtı aşmak için uygun bir yol bulunamadığını söylemek 

gerekir. Sanırım mühendislik ve fen bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerle 

yapılabilecek araştırmalar çoğu zaman bu araştırmada olduğu gibi bu kısıta mahkûm 

olmak zorunda kalacaktır.  

 

Bu araştırmada görüştüğüm hocaların eşleriyle de konuşmanın ve Kemalist ataerkil 

pazarlığın değiştiği örnekler hakkında daha fazla şey öğrenmenin çok ilginç 

olabileceğini düşünüyorum. Bu araştırmadan bahsettiğim hocalardan ayrıca biri, bu 

araştırmanın sosyal bilimcilerle yapılmasının iyi olacağını söyledi. Ben de buna 

katılıyorum. Mühendislik ve temel bilimler alanlarında çalışan hocaların ev hayatı ile 

ilgili deneyimlerinin ve bunun akademik hayatla etkileşiminin sosyal bilimcilerinki 

ile karşılaştırma çok ilginç olurdu. Bu araştırmayı yaparken araştırma katılımcılarının 

bazılarına üniversitede cinsiyetçiliğe uğrayıp uğramadıkları ile ilgili bir soru da 

sordum. Yanıtlar çok ilginçti; fakat bu teze eklemek bütünlüğü bozacağı için bu 

verileri yorumlamadım. Yalnız bu konuda öğrendiklerim bana bu konuyu çalışmanın 

önemli olduğunu gösterdi. Bu araştırmanın bir devamı olarak yine kadın 

profesörlerle üniversitede cinsiyetçilik araştırması da vaat edici bir araştırma konusu 

olarak durmaktadır.  
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