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Değerli bilim dostları;

Dergimizin bu sayısında (8)  toplam 11 makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her bir çalışma bir birinden 
değerli ve bizim için önemlidir. Derginin bu sayısında sosyoloji, sahne sanatları, müzik, eğitim, hukuk, eko-
nomi, sağlık ile cinsel istismar, kadına şiddet, coğrafya ve ekoloji, edebiyat ve işletme alanından çalışmalar 
yer almıştır. Bu sayımızda da yine bizleri yalnız bırakmayan başta yazar ve okuyucularımıza, bu sayının 
hazırlanmasında emeği ve katkıları olan başta hakem kurulu, yayın kurulu ve bilim kurulu üyelerimize yü-
rekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir sonraki sayımız Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 
şekilde en kısa sürede cilt ile sayısını sistemde yayınlayacağız. Dergimizin 2014 yılı içerisindeki tüm sayıları 
tamamlanmış bulunmaktadır. Sisteme gönderilen ve hakem değerlendirmesinde olan çalışmalar ise 2015 yılı 
içerisindeki sayılarda değerlendirilip onaydan geçmeleri halinde yayına alınacaktır. Bir sonraki sayımızda 
görüşmek üzere hepinize sevgi saygı ve güzel günler diliyoruz. Sevgiyle ve esenlikle kalın… 

Dr. Gülten HERGÜNER
Baş Editör 
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ORYANTALİZM: İSLAM VE AZ GELİŞMİŞLİK

ORIENTALISM: ISLAM AND SOME DEVELOPMENT

Melek COŞGUN SOLAK

Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni MYO

Özet: Oryantalizmin tarihi, Doğu ile Batı’nın varlığı 
kadar eskidir. Bu tarihsel süreç, oryantalizme bugün 
tanıdığımız çeşitli vasıflarını ve işlevlerini kazandır-
mıştır. Batı, Doğu’yu kendi tahayyülünde resmeder, 
kendi bilincinde bir Doğu yaratır ve hayalindeki 
Doğu’yu aksettirir. Oryantalizm ya da diğer adlarıy-
la Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat, Doğubilim; 
Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve 
halklarının incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli 
araştırma alanlarının tümüne verilen ortak addır. 
Edward Said, Batılıların Doğu’yu ele alırken bütünü 
ile kendi görüşlerinden ve varsayımlarından hareket 
ettiklerini, hayallerini konuşturduklarını ve Batının 
çıkarlarına uygun, uydurma bir Doğu manzarası 
çizdiklerini belirtiyor. Batı hayallerindeki öyküyü 
sanatlaştırırken (oryantalizm), Doğulu toplumların 
dilini, dinini, sosyo-kültürel yapısını tenkit etmekten 
kendini alamamakta; hedefleri doğrultusunda her yolu 
kendine meşru saymaktadır. Oryantalist Batı, Doğu’yu 
dünya hâkimiyeti idealinde, rolünün ve oyunun bir 
parçası olarak görürken, senaryosunu kendi yazdığı 
bu oyunda, bütün rolleri kendi belirlediği gibi, içinde 
mevcut her türlü nesne ve varlığı aynı doğrultuda 
değiştirip dönüştürmeyi de doğal görür. Doğu’nun 
az gelişmişliğini de İslam’a atfeden Batı, Müslüman 
Doğu karşısında kendini gelişmiş ve modern olarak 
nitelendirir.    

Anahtar Kelimeler:  Oryantalizm, Gelişmişlik, Az 
Gelişmişlik, Modernlik

Abstract: History of orientalism, the East and West 
is as old as the existence of. This historical process, 
we know today in various qualities and functions 
of Orientalism has brought. West, East to portray 
his own imagination, and dream of creating an East 
East tells its own consciousness. Orientalism, science, 
or other names East, Orientalism, Oriental, Eastern 
science, the Near and Far Eastern societies and cul-
tures, languages and peoples of Western origin, and 
the Western-based research examining the common 
name given to all areas. Edward Said, the West and 
East, while addressing the whole of the assumptions 
that they move with their opinions, dreams, talking 
and in the interests of the West, the Eastern view of 
a fitting formed the report says. While the story of 
their dreams into Western art (Orientalism), Eastern 
societies, language, religion, socio-cultural structure 
of the self do not get is criticism, legitimate counts 
himself in every way according to the targets. Orien-
talist West, East and the ideal of world domination, 
while the role and as part of the game, the script of 
his own in this game, all as determined by the roles 
their own, existing in every natural object, and also 
sees the presence of transforming change in the same 
direction. West, the Muslim East in the face himself 
qualifies as an advanced and modern.

Key Words: Orientalism, Development, Low Devel-
opment, Modernity
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GİRİŞ

18. yüzyılda Batılı, Doğu’yu, ekonomik, siyasal, 
sosyolojik, kültürel, dinsel ve askeri yönleriyle 
incelemiş, -kendi emelleri doğrultusunda-, Doğu’yu 
sömürgeci hedeflerinin odağına alarak kendince bir 
doğu imajı yaratmış; Doğu’yu Doğululaştırmıştır. 
Tarihi bağları koparılmış muhayyel bir Doğu söz 
konusudur. Doğu’nun hedef mekanizmalarından 
birisi de Müslüman Doğu olmasıdır ki, bu durumu 
ellerinden geldikçe en acı bir şekilde kullanmaya 
çalışmışlar, İslam ve Müslümanlar hakkında ağır 
ithamlarda bulunmuşlardır. Onlar, Müslüman 
Doğu’yu, cahil, tembel, yalancı, barbar, modern 
olmayan, geri kalmış bir toplum olarak nitelendir-
miş; kendi niteliklerinin tam zıddını –aşağılayıcı 
bir şekilde- Doğu’ya itham ederek onu ötekileştir-
miştir. “Dinsel alanda, artık Müslüman imgesine 
bulaştırılacak özellikler, sahtekârlık, sapkınlık, 
şarlatanlık, aptallık, hatta sefalet düşkünlüğü” 
(Hentch, 1996:141) olacak; kendi düşüncelerinde 
İslam ile geri kalmışlık arasında bir bağ geliştire-
cekler ve bunu İslam’a atfedeceklerdir. Aslında 
Doğu, Batı’nın kendi zihninde ürettiği, kurguladığı 
öyküden başka bir şey değildir; bunu yaparken 
de öyküyü bir sanat haline getirmişlerdir. Yani, 
onun kabul görmesi ve kalıcı olması için çaba 
sarf etmişler, diğerlerinin de olayları kendi bakış 
açısıyla algılaması için çalışmışlardır.  Batı’nın 
İslam’a karşı bu denli saldırgan tutumunun arka 
planında yatan düşünce ise, İslam’ı Batı medeni-
yeti karşısında büyük bir problem ve engel olarak 
görmeleridir. Nitekim Said, bu düşünceyi şöyle 
dile getirmektedir: “İslam hakkında hatırlarda 
kalan şey, onun Avrupa için teşkil ettiği büyük 
tehlikenin küçük izlenimi idi”(Said, 1991:103). 
Aslına bakacak olursak, Batılı Oryantalist, kendi 
korkusunu yenmeye, hâkimiyeti ve kontrolü elde 

tutmaya çalışırken İslam’a saldırmaktan başka yol 
bulamadığı gibi, acımasız iddialar ortaya atmaktan 
da kendini alamamıştır. Müslüman Doğu’ya en 
büyük saldırı, onun dinine, inancına karşı olan 
saldırıdır. Onu cahillikle, geri kalmışlıkla suçlayan 
Batılı oryantalistler, bu durum ile din arasında da 
bir bağlantı kurarak, bunu İslam’a bağlamışlardır. 
Yapmaya çalıştıkları şey ise, bu düşüncelerini 
Şark’ın zihnine de kazıyarak, kendilerini doğrudan 
kabullendirmektir. Nitekim Doğu’nun kurtarıcısı 
olarak görülmek, gücünün en açık ispatıdır.   

Peki, Doğu’nun geri kalmışlığı sorunu, gerçekten 
İslam’ın ilkeleriyle örtüşüyor mu? Batı bu iddiasını 
nasıl temellendirmeye çalışmaktadır? Batının bu 
girişimleri daha en başından tarihi gerçeklerle 
örtüşmemekte, Batı kendi tarihini de yalanlamış 
olmaktadır. Örneğin bugün Hristiyan toplumların 
birçoğu (Brezilya, Arjantin gibi Güney Amerika 
ülkeleri başta olmak üzere) ekonomik sıkıntılar 
içerisindeyken, bazı İslam ülkeleri de (Malezya, 
Kuveyt gibi) birçok Batı ülkesinden daha zen-
gindir. (Armağan, www.mustafaarmagan.com.tr)

1. Oryantalizm Nedir?

Oldukça eski bir maziye sahip olan ‘oryantalizm’ 
kavramını bir bütünlük içinde dünya kamuoyuna 
sunan Edward Said’dir. O bu sistematiği tek bir 
cümle ile özetler; “Oryantalizm, gerçek Doğu’yu 
değil, Şarkiyatçıların görmek istedikleri bir ‘Şark’ı 
aksettirir.”(Said, 1991:16) Oryantalizmin terim olarak 
ne anlam ifade ettiğine bakacak olursak; kelimenin 
orijinal karşılığı “orientalism”dir. Kelime, köken 
itibariyle Latince ‘oriens’ sözcüğüne dayanır ve 
‘güneşin doğuşu’ anlamını karşılayarak, coğrafi 
açıdan Doğu’yu göstermektedir (Kızılok, www.
marksisttutum.org). Kelimenin İslam literatüründeki 
karşılığı olan ‘istişrak’ ve ‘müsteşrik’ terimleri 
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de benzer şekilde ‘şark’ (=Doğu) kelimesinden 
türetilmiştir. Batı dillerinde ilk defa 17. yy’ da 
telaffuz edilmeye başlanan oryantalizm, Batı’da, 
Doğu üzerine yapılan dini, kültürel, sosyal vs. 
çalışmaları içine alır. (Gökkır, www.eilahiyat.
com)  Terim, Batılı bilim adamlarının, Doğu 
hakkında yaptıkları çalışmaları adlandırmakta ve 
tanımlamakta kullanılır. 

Oryantalizm, “cömert tecessüsün insan düşüncesine 
kazandırdığı fetih değil, çok defa kapitalizmin 
emellerini gerçekleştirmeğe yarayan birer keşif 
koludur. (Bedir, http://www.marife.org/6-bedir-a.
htm). Said’in söylemiyle, oryantalist yani şarkiyat-
çı, özel veya genel açıdan Şark’ı araştırır, yazıya 
döker ve öğretir.(Said, 1991:15)   

Oryantalizm (doğu bilimi), Batı medeniyetinin 
doğuyu ötekileştirirken onu tanımlamakta kul-
landığı bir düşünce şeklidir. Said, oryantalizmi, 
Doğu’nun Avrupa gözü ile resmedilmesi olarak 
tanımlar, Ona göre bu, aynı zamanda Doğu ile 
varılmış bir uzlaşmadır. Said Doğu’yu, Batı me-
deniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak görür, yani 
Doğu Batı için maddiyat ve kültür kaynağıdır. 
(Said, 1991:14) Said, burada, Batı’nın Doğu’yu 
ele alırken tamamen kendi görüş ve menfaat-
lerinden hareket ettiklerini, kendi çıkarlarıyla 
örtüşen bir Doğu imajı yarattıklarını ileri sürer. 
Batı, gerçekleri söylemez, yalnızca hayallerini 
konuşturur. Oryantalizm, Batı’nın kendi zihninde 
yarattığı Thierry Hentch’ nin kitabına da ismini 
verdiği gibi (Hayali Doğu) hayali bir doğudur 
ve bu muhayyelde, Batı Doğu’yu kendi gözüyle 
yeniden kurar.  

Oryantalizm, Doğu’yu işaretleyerek, Batı’yı 
merkez haline getiren bir ötekileştirme işlemi-
dir. Oryantalizme hâkim olan temel zihniyet, 

modernleşme, az gelişmişlik, bağımlılık gibi 
pek çok kuramda da varlığını sürdürmektedir. 
(Okumuş, http://www.marife.org/6-okumus.htm) 
Avrupa’nın Doğu’yu kaleme alan anlatımlarında, 
Doğu’yu Batı’dan farklılaştıran nitelikler ve onun 
‘diğeri’ olmaktan gelen durumu kasıtlı olarak 
vurgulanmış ve Doğu’nun bir şehvet yatağı ol-
duğu, ayrıca şiddet eğiliminin onlara atalarından 
miras kaldığı iddia edilmiştir (Kabbani, 1993:15). 
Edward Said, aslında kısa bir tanımlama girişi-
miyle oryantalizmi en iyi şekilde ifade eder ve 
oryantalistlerin amacını tek bir cümle ile özetler; 
Said’e göre oryantalizm, “daha ziyade ‘jeopolitik 
bilincin’ estetik, akademik, iktisadi, sosyolojik, 
tarihi ve filolojik metinler arasında dağılımıdır; 
sadece temel bir coğrafi ayrımın değil, bilimsel 
keşif,  filolojik restorasyon, psikolojik tahlil, 
coğrafi görünüm ve sosyolojik tasvir yolu ile 
‘yaratıp’ muhafaza da ettiği bir dizi ‘menfaatin’ 
ayrıntılı ifadesidir.” (Said, 1991:30) Burada Said 
Batı’nın niyetini basit bir biçimde ortaya koymuş, 
henüz kitabının kapağında “sömürgeciliğin keşif 
kolu” demiştir, oryantalizm için. Batı, Doğu’lu 
toplumların sahipliğine soyunmuş, kendini idare 
edemediğini savunduğu ve geri kalmışlığın bir 
sembolü olarak gördüğü Müslüman Doğulu 
toplumları yönetme hatta hâkim olma yetkisini 
ve de hakkını kendisinde görmüştür.     

Edward Said’e göre oryantalizm, Doğu ile Batı 
arasında “ontolojik ve epistemolojik ayrımına 
dayanan bir düşünce biçimidir.”(Said, 1991:15) 
Burada Said, Batı toplumlarının sahip oldukları 
bilgi beceri, alt yapı ve geçmişleri ile Doğu 
karşısında kendi üstünlüklerini kişileştirdiklerini 
öne sürmektedir. Batı’nın Doğu’yu tanımlarken 
kullandığı imgeler de bunu açıkça gösterir. Batı’nın 
okumalarında Doğu, geri kalmış, mantıksız, ya-
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lancı, tembel vs. dir ki, o her şeyiyle Batı’nın çok 
gerisinde, onunla zıt kutuplardadır. Oryantalizm, 
zihinlerde yaratılan bir olgudur, Batılı bir muhay-
yelidir. Ne var ki, Batı zihin gücünün de Doğu’lu 
zihinlerden üstün olduğunu ileri sürer, çünkü ona 
göre Doğulu mantıksızdır, kendi kendini bile idare 
edemez. Aslında genel bir yaklaşımla oryanta-
listlerin iddiaları, kendi kendini idare edemeyen, 
ayakta duramayan Doğu toplumlarının Batı’nın 
gücüne ihtiyaç duyması ve Batı’ya her bakımdan 
muhtaç olmasıdır. Öyle ki, her şeyde bilimi öne 
süren, kendi varlığını bilime dayandıran Batı, nasıl 
olurda kendi zihninde oluşturduğu, kurguladığı 
bir doğu imajını benimsetmeye, Doğu hakkındaki 
düşüncelerini genelleştirmeye çalışır? Aslında Batılı 
söylemlerde genel-geçer olan onun maddiyatçılığı, 
yayılmacı ve sömürgeciliğidir ki, onun oluşturduğu 
bu düşünce biçimi, Doğu’yu dünyaya kendi gö-
züyle gösterme girişimiyle birlikte, bu emellerin 
gizli bir aracı ve silahıdır. Batı bu oyunun bir 
numaralı aktörüdür ve Doğu onun için bir araç-
tan başka bir şey değildir. Kısacası Oryantalizm; 
Müslüman Doğu medeniyetinin (din, edebiyat, dil 
ve kültürü içine alacak şekilde) bütün unsurlarını 
inceleyerek İslam dünyası hakkında batılıların 
sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan, 
İslam ve Batı medeniyeti arasındaki mücadelede 
Batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan 
bir akımdır. (Toprak, http://www.zehirli.org/konu/
emperyalizm-in-kesif-kolu-oryantalizm.html)

“Oryantalizm Şark ile uğraşan toplu müessesedir; 
yani Şark hakkında hükümlerde bulunur, Şark 
hakkındaki kanaatleri onayından geçirir, Şark’ı 
tasvir eder, tedris eder, iskan eder, yönetir; kısa-
cası ‘Doğu’ya hâkim olmak, onu yeniden kurmak 
ve onun amiri olmak için Batı’nın bulduğu bir 
yoldur.”(Said, 1991:16)

1.1. Oryantalizmin Doğuşu ve Gelişimi

Şarkiyatçılık, 20.yy ile beraber büyük bir ivme 
kazanmış özellikle Ortadoğu ile ilgilenen büyük 
güçlerin yakından ilgilendiği bir alan olmuştur. 
Fakat Şarkiyatçılığın geçmişi bundan çok öncelere 
dayanmaktadır. Antik Yunan’dan Eski Roma’ya 
kadar Batı düşüncesinde, bir ‘Şark’ tanımı mevcuttur. 
Bunun devamında Batı’nın yaşamış olduğu reform, 
rönesans, aydınlanma, kapitalizm ve modernite 
süreçlerinde Şark, her zaman için keşfedilmeyi 
bekleyen bir alan olmuştur. 

Oryantalizmin tarihi, Doğu ile Batı’nın varlığı 
kadar eskidir. Bu tarihsel süreç, oryantalizme 
bugün tanıdığımız çeşitli vasıflarını ve işlev-
lerini kazandırmıştır. Gelişim süreci içinde ele 
alındığında, oryantalizm, bir yanıyla Doğu’nun 
Batı tarafından incelenmesi anlamına gelirken, 
bir yanıyla da Batı’nın kendi bilincine varma-
sının en önemli aracı olarak görünmektedir. O 
nedenle, oryantalizmin sunduğu Doğu imajları, 
hem Doğu-Batı ilişkilerinin değişmesine, hem de 
herhangi bir tarafta meydana gelen gelişmelere 
bağlı olarak farklılıklar arz etmektedir. “Doğu 
yoksa Batı da yoktur” ve Batı, kendini var eden 
Doğu’yu, kendine konu edinmiştir. (Bulut, http://
www.kidap.com.tr/oryantalizmin-elestirel-kisa-
tarihi-yucel-bulut-k50281.html).

Oryantalizmin doğuşu, Napolyon’un 1798’de 
Mısır Seferi’ne bağlanmaktadır. Oryantalizmin 
varlığının resmi olarak, “1312’de Viyana Kilise 
Konseyi’nin; Paris, Oxford, Bolanya, Avinyan 
ve Selamanka’da, Arapça, Yunanca, İbranice ve 
Süryanice’yle ilgili bir dizi kürsü kurulmasına 
ilişkin kararı ile ortaya çıktığı kabul edilmek-
tedir  II  Dünya Savaşı’ndan sonra ise, onların 
hazırladığı zemin üzerinde Doğuya hâkim olan 
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ABD’nin tekeline geçecektir.” (Çolak, www.
mumsema.com/konu-disi-basliklar/60514-sark-
meselesi-ve-oryantalizm.html) Napolyon Mısır 
Seferi sırasında, üst düzey bilim adamlarını da 
beraberinde götürmüş onlardan halk ile aralarında 
iletişim kurmalarını ve ilişkilerinde bir aracılık 
yapmalarını beklemiştir. Bilim adamları tercümeler 
yaparak, yerli halk ile iletişimi sağlamışladır. Bu 
büyük sefer, stratejik planda başarısız, ama ideolojik 
ve bilimsel arka planda başarılı olmuştur. Doğu 
seyahatleri adet haline gelmiş; 19. yüzyılda ise, 
Avrupalı oryantalistin Doğu imajı şekillenmiştir. 
İlk oryantalizm kongresi, 1873’te gerçekleşmiş, 
yüzyılın sonuna doğru, oryantalizm çerçevesinde 
kurulan enstitüler, üniversite kürsüleri ve araştırma 
birimleri, sağlam bir kurumsal yapıya kavuşmuş, 
hükümetlerin, ticari işletmelerin, kumpanyaların, 
coğrafya derneklerinin desteğini almış ve büyük 
ün kazanmıştır. (http://www.bilgipasaji.com/
forum/m-n-o-459/76614-oryantalizm.html)

1.2. Oryantalist Çalışmaların Sebepleri

Oryantalizm ile ilk uğraşanlar “Batı kiliselerine 
bağlı ruhbanlar olmuş1; bu insanlar ilk olarak 
Endülüs’e gelerek burada okumuşlar ve daha sonra, 
Kuran’ı ve birçok Arapça kitabı kendi dillerine 
çevirmişledir. (Turan, http://www.imecedusun-
cesi.com/2008/02). Avrupa bu dönemden sonra 
Doğudan bilimsel kitapları toplamaya başlamıştır. 

Batılıları Doğu hakkında çalışmalara teşvik eden 
birtakım faktörler söz konusudur. Bunlar, dini, 
siyasi, ticari ve ilmi sebepler olarak gruplandı-
rılabilir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Batı’nın 

1 Bu rahiplerden en önemlileri ve daha sonradan 
Roma kilisesine papa seçilen Fransız Rahip Jerbert; 
Peder Pierrele Aenere(1092–1156) ve Gerard de 
Gremone’dir.

bitmeyen kavgası İslam’ladır. Onun bu tutumu 
oryantalizmin ideolojik arka planını oluşturur. 

Oryantalist çalışmaların zarar verdiği başka bir 
konu hiç şüphesiz ki, Doğu toplumlarının dini olan 
İslam’dır. Batı, emellerine ulaşmak için bilinçli 
olarak İslam’a yönelik saldırıya geçmiş, Haçlı 
Seferleriyle de bu tehlikeli hedefini -askeri yön-
temlerle birlikte- temellendirmiştir. Haçlı seferleri 
bir savaş olmaktan ziyade, Hıristiyan-Müslüman 
mücadelesi olarak görülmüştür. İslam ve Müslü-
manlara duyulan düşmanlık, oryantalistlerin ruhsal 
yapısının bir uzantısıdır. (Kabbani, 1993:21) Onlar, 
sadece görmek istedikleri Doğu’yu zihinlerinde 
kurgulamışlardır. 

Oryantalistler, çoğunlukla İslamiyet’i kötülemiş 
ve tenkit etmişlerdir. Bu dinin iyi taraflarını ya 
görmezden gelmişlerdir ya da kitaplarında daha 
da basit şeylermiş gibi göstererek insanların 
İslamiyet’e karşı düşüncelerini şekillendirmişlerdir. 
(Turan, http://www.imecedusuncesi.com/2008/02/
oryantalizm.html). Hz. Peygamber ve O’nun 
hadisleri hakkında şüphe uyandırmaya çalışarak, 
Hz. Peygamber’i asılsız iddialarla suçlamışlardır. 
İslamiyet’i kötülerken, Müslümanları da aşağıla-
maktan kendilerini alamamışlar; onları cahillik ve 
geri kalmışlık ile suçlayarak, kendi güçlerini des-
tekleyici deliller göstermeye çalışmışlardır. Onların 
faaliyetlerinin bir diğeri de, İslam’ın kaynağını 
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayandırarak, 
misyonerlik faaliyetleriyle Müslüman halkı Hris-
tiyanlaştırmaktır. Bu hususta her mekânda, her 
alanda misyonerlik çalışmalarına hız vermişlerdir.

Bir diğer sebep siyasidir. Oryantalistler, çalışma-
larında siyasi bir çıkar gözetmişler, Müslüman 
Doğu’yu sömürge haline getirmek için, onların 
kültürlerini, dillerini, dinlerini öğrenmişlerdir. Batının 
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üstünlüğünü Doğu’ya kabul ettirmek, Müslüman 
halkın arasına nifak sokarak kardeşlik ruhunu 
zayıflatmak ve onları parçalamak; böylece onları 
kendine muhtaç hale getirmek için çalışmalarda 
bulunmuşlardır. Oryantalist çalışmalarının arkasında 
yatan en önemli sebeplerden birisini de ticari ve 
ekonomik çıkarlar teşkil eder. Oryantalistlerin çok 
az bir kısmı ise, Doğu’nun kültür ve medeniyetini 
öğrenmek için araştırmalara yönelmiştir. 

(Toprak, http://www.zehirli.org/konu/emperyalizm-
in-kesif-kolu-oryantalizm.html)

Diğer bir sebep ise; Avrupalıların Haçlı Seferleri’nde 
netice vermeyen, Doğu’yu tekrar ele geçirme 
ümididir ki, Batı bundan asla vazgeçmeyecektir. 
Siyasi yollardan ulaşamadığı bu hedefini, şimdi 
başka yöntemlerle tekrar denemekte, kendi kül-
türünü Doğu’ya öğreterek (bunu yaparken ise en 
önemli aracı ‘modernlik’ söylemidir) ve onu kendi 
kültürüne yabancılaştırarak, kültürel bir çözülme 
meydana getirmektir. Böylece kültürel çöküntüye 
uğramış bir medeniyeti, kendi istekleri doğrultu-
sunda yeniden inşa etmek daha kolay olacağı gibi, 
daha da kalıcı olacaktır. Oryantalizmin en önemli 
sebebi her şeyden önce bir hâkimiyet yarışıdır, bu 
yarışı tek başına götüren Batı, Doğu’nun hâkimiyeti 
yetkisini kendine layık görür. Bu hedef doğrultu-
sunda, her yolu kendisine meşru saymış, askeri 
ve siyasi yollardan ulaşamadığı hedefine, kültürel 
açıdan yol bulmuş, bunu yaparken de, hiçbir şeyi 
feda etmekten çekinmemiştir. Bunu yapanlar ise, 
günümüzde misyonerden bir başkası değildir. 
Onlar her girdikleri ve bulundukları mekânları 
sömürgeleştirmişlerdir.

(Turan, http://www.imecedusuncesi.com/2008/02/
oryantalizm.html).

2. Oryantalist Bir Söylem: İslam ve Az Gelişmişlik

Gayrimüslim bilim adamlarının yani oryantalist-
lerin çoğu, “İslam dünyasının geri kalmışlığını 
İslamiyet’in kendisine atfeder, bunlar gerçek-
ten objektif olmaktan tamamen uzak savunma 
kabilindendir.”(Bariun, 1993:63). İslam, medeniyeti 
ve askeri gücüyle Avrupa’nın hemen yanı başında 
yer almakta, ayrıca üç büyük din içinde önem ta-
şıyan kutsal topraklarda varlığını sürdürmektedir. 
“Kurulan medeniyetler, zenginlik, İbranice ve 
Arapça’nın Batı dillerine oranla çok daha eski ve 
zengin oluşu bu coğrafyanın özellikle de İslam’ın 
çok büyük bir tehlike olarak görülmesine yol 
açmıştır.”(Serdar,http://www.cemaat.com/batinin-
kollektif-dogu-ruyasi-oryantalizm). 

19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Amerika ve 
Avrupa, Doğu araştırmalarına ağırlık vermiş, pek 
çok Şark Derneği kurmuştur. Bu derneklerin de 
katılımıyla, kitaplar yazılmış, konferanslar düzen-
lenmiş; kısacası Doğu’yu bilme hususunda bilimsel 
çalışmalara ve okumalara ağırlık verilmiştir. Bu 
konferanslarda ve kitaplarda ise, Şark’ın bilim 
adamı çıkartamayacağı, düşüncelerinin sınırlı 
olduğu, kendi kendilerini yönetemeyecekleri, 
uygarlaştırılmaları gerektiği fikri ileri sürülmüş, 
ayrıca İslam’a da şiddetle yönelerek, geri kalmışlığı 
İslam Medeniyeti’ne atfetmişlerdir. Buna karşılık 
Batı, kendisini uygarlığın zirvesine oturtmuş, 
oradan dünya sahnesine göz atmaya başlamıştır. 
Ona göre, medeniyetin ve kültürün temsilcisi 
odur ve bunu dünya kabul etmelidir. Doğu’nun 
ise bu gerçeği görmemesi imkânsızdır. Bilhassa 
18. asırdan itibaren Fransız ve İngiliz sömürü 
hareketi oryantalizmin de yol haritasını çiziyor. 
Oryantalizm sadece sömürgecilik kurallarını haklı 
çıkarmakla kalmaz askeri işgallerden önce onu 
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yasallaştırır. Çünkü her Avrupalı zihniyeti sömü-
rü ve oryantalizmi eş görevli iki makine olarak 
kullanmıştır. Oryantalizm bilgi verir siyaset bilgi 
gereğini uygular. (Serdar, http://www.cemaat.com/
batinin-kollektif-dogu-ruyasi-oryantalizm).

Batı’nın sömürgeci devletleri ise Oryantalizmin 
sunduğu bu ideolojik zemini, Hindistan, Mısır veya 
Çin’in işgalinin adeta Tanrı buyruğu olduğunu ka-
nıtlamak için kullanıyorlardı. Bu sebeple Doğu’nun 
sömürgeleştirilmesi gayet olağan ve hatta Şarklı 
ulusların istediği bir şeydi. Balfour’a göre Mısır 
İngiltere’nin boyunduruğuna girmekle birlikte ihya 
olmuş, ‘mali ve ahlâki refah bakımından Şark 
ulusları arasındaki’ eşsiz konumuna yükselmiştir. 
Şarklı ulusların yönetiminin İngiltere’nin elinde 
olmasının onlar için büyük bir kazanç olduğunu 
ileri sürmüştür Balfour. Yani her şey kendilerini 
idare etmeyi başaramayan Şarklılar içindir. Nitekim 
Napolyon da Mısır seferinin gerekçesini Şark’a 
bir “yararlı Avrupa” örneği sunmak, yerli halka 
mükemmelleşmiş bir uygarlığın nimetlerini kazan-
dırmak ve onların yaşayışlarını daha tatlı kılmak 
biçiminde sunmuştu. Fakat gerçekte Şark halkları 
ünlü Lawrence’ın –İngiltere’nin Ortadoğu’daki 
ajanı– deyimiyle “ölü bir İngiliz çocuğu kadar 
değerli değildi. “Balfour’a göre Mısır’ı Mısır 
yapan Cromer’di: ‘Neye dokunduysa ihya etti…” 
(Said, 1991:62). O, Batı’nın Doğu’nun yararına 
orda olduğunu böyle dile getirmiştir

Oryantalizm Batılı sömürgeci güçler için bir yöntem 
olmuş, kılavuz görevi görmüştür.  Doğu öğrenilmiş, 
yeni stratejiler üretilmiş ve bu yeni bilgiler tekrar 
Doğu halkına öğretilmeye çalışılmıştır, amaç kendi 
gözüyle onu tasvir ederek, benimsetmeye çalışmak: 
İşte sen busun! Ayrıca bunu yaparken de sanki 
her şey Doğu’nun iyiliği içinmiş gibi gösterilmiş; 

Batı ‘düşenin dostu’ rolünü oynamıştır. Örneğin 
“Napolyon Mısır seferine çıkarken bölge hakkın-
daki tüm bilgisi oryantalist uzmanların kitaplarına 
dayanıyordu ve stratejisini de –işgali Müslüman 
kitlelere benimsetmek için İslam adına savaştığını 
ilan etmişti– bu bilgi üzerine kurmuştu.”(Kızılok, 
http://www.marksisttutum.org/taxonomy/term/37). 
Görülmektedir ki, oryantalizm, Batı’nın doğuyla 
silahsız mücadelesidir.

2.1. Gelişmişlik ve Modernlik Karşısında: İslam 
ve Az gelişmişlik

Öncelikle konu başlığından hareket edecek olursak, 
bir oryantalist söylem olan az gelişmişlik kavramı, 
İslam’a ve Müslüman Doğu’ya itham edilmiş; 
bunun karşısında Batı medeniyeti modern ve ileri 
bir toplum olarak tanımlanmıştır. Bunu yapan, 
yine Batı’nın ta kendisidir. Öncelikle modern 
kavramını tanımlamak için modern dışı / modern 
olmayan gibi bir anlam yüklenen ‘gelenek’ in de 
tanımlanması gerekir. Gelenekselliğe atfedilen 
anlam, eskiye, geçmişte olup bitenlere yani tarihe 
olurken; modernliğe atfedilen anlam yeni olana, 
‘çağdaş’ olarak tanımlanan ‘bugün’e olmuştur. 
Modernliğin tanımını yapanların ya da yapmaya 
çalışanların çoğu, gelenek kavramına hali hazırda 
bir anlam yüklemişler ve onu modern olmayan, 
modernliğin dışında kalan her şey olarak tanımla-
maya gitmişlerdir. Kendi zihinlerindeki kurgularını, 
ideolojilerini kalıplaştırmış ve diğerlerini de bu 
kalıplar çerçevesinde şekillendirmeye yönelmiş-
lerdir.  Din de geleneğin içine itilerek, modernlik 
üstün tutulmaya ve gösterilmeye çalışılmıştır. 
Özellikle son dönemlerde daha da tartışmalı bir 
kavram haline gelen ‘modernlik’ çoğu zaman din 
üzerinden yapılan çalışmalarda ve tartışmalarda 
kendine ilk sıralarda yer edinmiştir. Ayrıca modernlik 
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ifadesine, zihinlerde çoğu zaman geri kalmışlığın, 
gelenekselciliğin zıttı olan, ona ters düşen, karşı 
koyan ve kesinlikle onunla bağdaşmayan gibi 
anlamlar yüklenmiştir. Geleneği savunanlara göre, 
aslında yaşanan sorunlar, çatışmalar geleneklerden 
uzak kalındığından kaynaklanmaktadır. Modernlik 
taraftarları ise, gelenekten arınmak gerektiğini, 
bugünkü sorunların da geleneğe bağlılıktan kay-
naklandığını düşünerek, geri kalmışlığı geleneğe 
bağlılıkla ilişkilendirmişler, bunun İslam’a bağlılıktan 
kaynaklandığını iddia etmişlerdir. Ancak hakikat, 
onların iddia ettiklerinden çok farklı olup, İslam 
“Müslümanların büyük bir medeniyet kurmasını 
sağlayan aklı, araştırmayı ve özgür iradeyi” (Ba-
riun, 1993:63).  teşvik eden bir misyona sahiptir. 
Bu da, modernlik iddiasında bulunan ve aksini 
geri kalmışlık olarak nitelendiren açık ve gizli 
oryantalistlerin söylemlerinin asılsız olduğunu 
net bir şekilde ortaya koyar. Sorunun kaynağı, 
İslam değil, tam aksine İslami ölçülerin yeterince 
idrak edilmemiş ve yerine getirilmemiş olmasın 
da aranmalıdır. 

Gelişmişlik ölçüsü Batı-merkezci terimlerle ta-
nımlanmaktadır ve tarihsel gerçeklerle de bağdaş-
mamaktadır. Aslen olup bitene ideolojik bir gözle 
baksak ve aynı genelleme eğilimiyle hareket etsek 
bizim de Batı’nın yaptığı kendi tarihini ve mev-
cudiyetini haklılaştırmaktan ibaret görmek gerekir 
(Gürel, http://modusstrateji.blogspot.com/2006/05/
bilim-ve-teknoloji-dou-ve-bat-gelimi_24.html). 
Ötekileştirme ve Batı’yı Doğu’dan üstün tutma 
çabası ürünü olan oryantalizmin İslam tarifleri de 
aynıdır. “Muhammed bir yalancıdır. İslam Hristi-
yanlığın bir şeklidir.” (Serdar, http://www.cemaat.
com/batinin-kollektif-dogu-ruyasi-oryantalizm).

Her ne zaman -özellikle de gelişmişlik ve azgeliş-

mişlik bağlamında- bir değerlendirilmeye gidilecek 
olsa, modernlik, gelişmişlik ve bunun zıddı olarak 
İslam’la bağdaştırılan gelenek ve az gelişmişlik 
söylemleri yer almaktadır. Bu kavramların tamamı, 
oryantalist iddialardan ve söylemlerden başka bir 
şey değildir. Her ne kadar modernlik kavramı, ge-
lişmişlikle ve ekonomik kalkınmayla özdeşleştirilse 
de, misyonu itibariyle “modernlik etiketinin kültürel 
çağrışımları, kalkınmadan çok yaşantı üzerinde 
yoğunlaşma eğilimindedir.”(Aktay, Topçuoğlu, 
1999:62). Oryantalistlerin modernite telaffuzları, 
Doğu’yu değer yargılarından uzaklaştırarak, kendi 
amaçları ekseninde, sömürülmeye ve kimlik olarak 
yok edilmeye mahkûm hale getirmektir. Dinde 
reform çalışmaları ve ya gayretleri bu oyunun 
küçük bir bölümünü yansıtır.

2.2. Dinde Reform Çalışmaları

 “Zincir etkisi yapan bir süreçle, aslında farkında 
olmadan kavramlarıyla, kategorileriyle, disiplinle-
riyle bir entelektüel birikim, bir başka entelektüel 
çevreye aktarılıyor.”(Davutoğlu, http://www.marife.
org/6-davutoglu.htm). Batı’nın Doğu’yu tanımla-
ması, bir doğu imajı yaratması, kendi gitmese de 
kültürünü doğuya taşıması anlamına gelmektedir. 
Medeniyetleri ayakta tutan sahip oldukları kültür-
leri ve ürettikleri fikirleridir. Ayrıca evrensel bir 
kültürün varlığında söz etmek mümkün değildir; 
kültür evrensel değil, ancak ulusal olabilir. Yani 
bir toplum, kültürünü ve medeniyetini başka bir 
toplumdan alamayacağı gibi, başka bir topluma 
da ihraç edemez (Bariun, 1993:72). Batı bunun 
bilincinde olmasına rağmen, tek bir kültür ve me-
deniyet anlayışından yola çıkarak, kendi kültürünü 
Batı-dışı toplumlara ihraç etmeye çalışır. Bunu 
yaparken de küresel bir kültürden bahseder ki, 
bu da Batı kültüründen başka bir şey değildir. Bir 
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toplumu “Batılılaşmış (modern) ve Batılılaşmamış 
ya da, Batılılaşmaya ayak di retmiş (geleneksel) 
iki kesime bölme marifeti oryantalizme aittir ve 
bunun da adı oryantalistleşme” den başka bir şey 
değildir.(Yavuz, http://www.marife.org/6-yavuz.htm). 
Bu hegemonik güç sayesinde Batılılar Doğu’yu 
değiştirip dönüştürmeye, oryantalistleştirmeye 
çalışmaktadır. Yani Doğu’nun bütün modernleşme 
argümanları ve İslam’ın gelenekçiliği Batı’nın 
birer ürünüdür. 

Oryantalizmin gözlüğü modernizm olduğu ve 
modernizmin de hakim karakteri sekülerizm (bu-
dünyacılık) olduğu için, İslâm’ı ‘Vahy’e dayalı 
din’ olarak değil de, ‘tarihsel ve toplumsal bir 
fenomen’ olarak görür. Gerçi pek çok oryantalist 
İslâm’ın olağanüstülüğünü vurgularsa da yine 
de salt beşeri bir fenomen olarak tanımlamaktan 
vazgeçmez. 2

Batı’nın İslâm dünyası imajı ve İslâm alanındaki 
çalışmalarının tarihi bir geçmişi ve arka planı söz 
konusudur. Özellikle iki dünya, yani Batı ile Doğu 
arasında Orta Çağ’daki mücadelenin arkasından 
bir arada olma ve yeni bir yaklaşımın neticesinde 
düşman olarak görülen İslâm ve İslâm dünyası artık 
bir ortak, partner olarak görülmeye başlamıştır. 
Bu bağlamda zamanla objektiflik de gündeme 
gelmiştir. Bu süreçte oryantalizm karşımıza çık-
maktadır. Oryantalistlerin en sinsi silahlarından 
birisi ise, dinde reform girişimleridir ki bu İslam 
dininin özüne aykırı bir durumdur. Nitekim bu 
apaçık bir ifadeyle Allah’ın kelamında yer alır ve 
ayetlerinde şu şekilde açıklanır: “Onlara âyetlerimiz 
açık açık okunduğu zaman, (öldükten sonra) bize 
kavuşmayı beklemeyenler: ‘Ya bundan başka bir 

2 (http://www.milliyetciforum.com/oryantalizm-ve-
dinde-reform-meselesi-16690.html)

Kur’an getir veya bunu değiştir’ dediler. De ki: 
‘Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak 
şey değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına 
uymam. Çünkü Rabb’ime isyan edersem elbette 
büyük günün azabından korkarım.’ De ki: ‘Eğer 
Allah dileseydi onu size okumazdım, Allah da onu 
size bildirmezdi’…” (Yûnus 10/15-16).

Nitekim Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: 
“Ey Resûl! Rabbi’nden sana indirileni tebliğ et. 
Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış 
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır…” 
(Mâide 5/67).

Hem oryantalizm hem de dinde reform projeleri 
modernlikten olağanüstü bir biçimde etkilenmiştir. 
Oryantalizmi, içinde doğduğu kültür ve uygar-
lıktan soyutlayarak kendi başına bir şeymiş gibi 
ele almak analiz açısından kolaylık sağlarsa da 
tipik bir indirgemeci tutum olur. Başka deyişle 
oryantalizm, bir anlamda bilgi ve bilim faşizmine 
yaslanır. Bu nedenle oryantalizmi Edward Said’in 
“Batı’nın Doğu üzerindeki bir egemenlik aracı” 
olarak, görmesi isabetlidir.

SONUÇ

Oldukça eski bir maziye sahip olan Oryantaliz-
mi, Batı’nın Doğu’da bir toplum mühendisliğine 
soyunmasıdır. Batı’nın Doğu üzerinde hâkimiyet 
kurabilmek, kendi çıkarlarına göre yeniden inşa 
etmek amacıyla oryantalizmi geliştirmiştir. Oryan-
talistler, Doğu’yu oryantalize ederken, Doğu’yu 
araştırır, dilini, dinini, kültürünü, tarihini, kısacası 
her şeyini öğrenir ve bu bilgiler üzerinden kendi 
bilgisini topluma yükleyerek, yeni bir yapılandır-
maya gider.  Şu bir gerçektir ki, Batı Doğu’yu ne 
kadar tanırsa, bu bilgisini onları kontrol etmede ve 
onlardan bir şeyler kazanmada etkili bir biçimde 
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kullanabilir. Her şeyden önce, Doğu toplumlarının 
kendisine ihtiyacı olduğu fikrini, onların zihninde 
yaratır ve içselleştirir. Ayrıca, oryantalistler ne ka-
dar iyi niyetli olduklarını iddia ederlerse etsinler, 
bu onların emperyalist tutumlarını engelleyemez. 
Doğu’nun dini olan İslam, Şarkiyatçıların bu saldı-
rıları sonucunda zarar görmeye başlamıştır. İslam 
pek çok bakımdan Batı için kışkırtıcı bir nesne 
olarak görülmüş, bilinçli olarak saldırılar ve bu 
alana yöneltilmiştir. Tarihte, Hristiyan-Müslüman 
savaşı olarak görülen Haçlı Seferleri, Batılıların 
bu alanda askeri yöntemleri de kullandıkları bir 
deneme olmuştur. Batı’nın çabaları sonucunda 
Doğu insanı ötekileşmeye başlamıştır. Batı’nın 
İslam’ın az gelişmişliğe, daha açık bir ifadeyle geri 
kalmışlığa sebep olduğu iddiaları ve modernlik 
söylemleriyle Doğu toplumlarında kültürel bir 
boşluk yaratmayı amaç edinmişlerdir. Neticede, 
oryantalist faaliyetler, Doğu’nun birlik, beraberlik 
gibi değerleri Batı tarafından tahrip edilmiştir. 
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HALK OYUNLARININ DIŞA DÖNÜK VE İÇE DÖNÜK OLARAK 
OYNANMA ŞEKLİNE GÖRE YAPISAL VE SEZGİSEL FARKLILIKLARI* 

FOLK DANCES EXSTOVED AND INTROVEROVERTED AS COMPARED 
TO PLAY MODE OF STRUCTURAL AND INTUITIVE DIFFERENCES

Nezir KIZILKAYA

İnönü Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Özet: Ortaya çıkış nedenlerine bağlı olarak, halkın 
duygu ve düşüncelerini hareketler ile ifade ediş biçimi 
olarak içe dönük bir şekilde oynanan halk oyunları 
günümüzde sadece kırsal kesim eylemi olmaktan çık-
mış, dışa dönük şekilde sahne sanatı haline gelerek bir 
bilim dalı olarak da kabul edilmiş, dernekler, vakıflar 
ve ilköğretimden üniversitelere kadar tüm eğitim 
kurumlarının ilgilendiği ve rol aldığı bir alan haline 
gelmiştir. Rengârenk giysileri, takı ve aksesuarları, 
müziği ve hareketleri ile izleyenlere sevinç, gurur, 
mutluluk ve zevk veren halk oyunları geçmişimiz-
den ödünç aldığımız ve geleceğe de doğru olarak 
ulaştırmak zorunda olduğumuz en kıymetli kültür 
hazinelerimizden biridir. Halk oyunları hâlihazırda 
hem kırsal kesimde hem de kent yaşamında tören ve 
eğlencelerinde oynanmaktadır. Bu çalışmada kırsal 
kesimde icra edilen halk oyunları ile kent yaşamında 
yarışma ve gösteri amaçlı olarak oynanan oyunların 
yapısal farklılıkları araştırılarak her iki oyun şeklinde de 
oyuncuların algıladıkları sezgiler ortaya konulacaktır.

Anahtar kelimeler: Halk Oyunları, İçe Dönük, Dışa, 
Dönük

Abstract: Folk dances, which emerged as a form 
of expression of people’s thoughts, feelings and  
movements, nowadays became a performing arts 
and accepted as a science that is taught from primary 
schools to universities and starring an area of interest 
has become. With its colorful clothes, jewelry and 
accessories, and  music and motion folk dances gives 
its   followers, pride, happiness and pleasure and we 
borrowed it from past and we have to bridge it to 
the future. Folk dances both in rural and urban life 
are already played for entertainment and ceremony 
purposes. In this study, structural differences between 
folk dances in urban life, which mainly presented on 
competitions and shows, and folk dances of rural area 
and, will be investigated and intuitions perceived by 
the players will be presented.   

Key Words: Folk Dances, Introverted, Extrovert

(*)  2. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur. 
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1. GİRİŞ

Yüzyıllar boyunca savaşlar, kutlamalar,  törenler ve 
eğlencelerde oynanan oyunlar daha çok oyuncular 
için bir kavram ifade etmiş, seyirci faktörünün 
çok fazla ön planda olmamasından dolayı da 
oyuncunun beğenilme kaygısı olmadan kendisini 
ritmik hareketler yoluyla anlatım biçimi olarak 
oynanmıştır. İçe dönük olarak oynanan halk oyunları 
ile ilgili ilk inceleme ve araştırmalar 20.yüzyılın 
başlarında başlamış, halkın kendi içinde oynadığı 
oyunlar ile ilgili bilgiler yayınlanarak toplumda 
bilinir hale getirilme çalışmaları hız kazanmıştır. 
Bu gelişmelere bağlı olarak ilk kez 1917 yılında 
Selim Sırrı Tarcan tarafından İstanbul’da yapılan 
bir gösteri ile oyunlar dışa dönük olarak seyirci için 
oynansa da Anadolu oyun geleneği örneklerinden 
olan köçeklik de dışa dönük olarak oynanan ilk 
oyunlar olarak kabul edilebilir. 1930’lu yıllar-
dan itibaren halkevlerinin kurulması ile gösteri 
amaçlı oyun yaygınlaşmış, ancak bu gösterilerde 
yörelerinden getirilen oyuncular yer almıştır. Bu 
dönemde oyunların değiştirilmemesi konusunda 
özen gösterilse de 1960’lı yıllarda yarışmaların 
başlaması ile yarışma kurallarının getirdiği kriterler 
oyunlarda değişime yol açmış, estetik duygular 
daha ön plana çıkmaya başlamıştır. (Kurtişoğlu 
2006:173)  

And, oyunlar dışa dönük biçime geçerken, sahne 
kurallarına uygun hale getirilmesi zorunluluğu 
ortaya çıktığından Yugoslav dansçı Olga Skovran 
tarafından tanımlanan beş yöntemin uygulanması 
ile bu sorunun aşılacağını belirtmiştir. Buna göre:

1. Aynı bölgeden birkaç oyun yan yana getirilerek 
bir oyun dizisi oluşturulur.

2. Oyunların konusunu ortaya çıkartabilecek 
şekliyle yeniden kurgulanarak düzenlenir.

3. Daha iyi bir sanatsal anlatım için çeşitlenerek 
çoğaltılır.

4. Aynı bölgeden birkaç oyun parçalanır, en iyi 
parçaları bir araya getirilerek yeni bir oyun 
oluşturulur.

5. Köy oyunlarının oluşmasındaki yöntem izle-
nerek yeni danslar oluşturulur. (And 1964:107)

Tecer’e göre oyunlar genel olarak sosyal bir fonk-
siyona bağlı, bir toplumun yaşayış tarzına göre 
mana ve şekil alırlar. (Tecer, 1961) Oyun kavramı 
şekillenerek oluşurken de coğrafi şartlar, iklim, 
dil, din gibi yaşam tarzını belirleyen faktörler 
etkili olur.  Kültürel yapının temelini oluşturan bu 
çevre şartları halk oyunlarını farklı şartlarda farklı 
şekillendirmişlerdir. Oyunların dışa dönük olarak 
oynanmaya başlaması da yaşam tarzına paralel 
olarak kültürel yapıda meydana gelen değişimdir. 
Bu değişime bağlı olarak oyun özelliklerinde ve 
oyuncuların oyun ile ilgili algılarında değişiklikler 
meydana gelmesi de kaçınılmaz olmuştur. Köy 
yaşamından şehir hayatına geçen insanın yaşam 
biçiminin değişmesi ile oyunların onun için ifade 
ettiği olgu da değişikliğe uğramıştır. Sahneye 
yönelik olarak biçimlenen oyunlarda da kültürel 
aktarımlardan çok sanatsal ve estetik kaygıların 
ağır basması kaçınılmazdır. Çünkü sergilenen 
oyunlar, kent kültürünün estetik anlayışına hitap 
ettiği oranda anlam kazanır. Sahne sanatlarında 
şüphesiz amaç; seyir ve seyircidir. (Eğilmez 
2006:10)
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2. YÖNTEM

Bu çalışma gözlem, görüşme ve literatür taraması 
sonucu doküman analizi içeren nitel araştırma 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Görüşme yön-
temlerinden “Yarı Yapılandırılmış Görüşme” 
(Ekiz  2003:62) yöntemi kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Halkın kendi eğlencelerinde, toplantılarında oyna-
dıkları oyunlar, birtakım araştırmacılar tarafından 
derlenmiş, öğrenilmiş belli kalıplara dökülmüştür. 
Bu kalıplara göre yetiştirilen ekipler de doğal 
olarak köy meydanında değil, sahnede oyunları 
sergilemişlerdir. Köylerde özel bir halk oyunları 
ekibi ve halk oyunları giysisi yoktur. Davul-zurna 
çaldığı ve oyun ortamının kurulduğu zamanlarda, 
kendine güvenen ortaya çıkar ve çevresinde gör-
düğü, algıladığı şekilde oynamaya başlar. O an 
üstlerinde ne varsa onunla oyuna katılır. Figürler 
ekiplerdeki gibi aynı olmaz, farklılıklar görülür. 
(Ay 1999:190) 

Halk oyunlarını hem içe dönük hem de dışa 
dönük olarak oynayan oyuncular (Halay, Horon, 
Zeybek ve Kaşıklı Oyunlar yöresi)  ile yapılan 
görüşmelerde de her iki oynanma şekli arasında 
yapısal ve sezgisel farklılıkların olduğu gözlem-
lenmiş ve şu bilgilere ulaşılmıştır.

İçe Dönük: Oyununu göç ile götürür. 

Dışa Dönük: Gittiği yerin oyununu oynar 

İçe Dönük: Oyunlar için belli bir müzik olması 
şart değildir. Farklı müzikler ile aynı oyun fi-
gürleri sergilenirken tek müzik ile farklı oyunlar 
oynanabilir.

Dışa Dönük: Hangi oyunun hangi müzik ile 
oynanacağı bellidir.

İçe Dönük: Oyun anında oyuncular hatta ekip 
başı ya da komutçu bile değişebilir. Oyuncu sayısı 
artıp çoğalabilir.

Dışa Dönük: Oyuncu sayısı ve yeri önceden 
belirlenmiştir ve oyun boyunca değişmez.

İçe Dönük: Duygularını bütünüyle hareketlerine 
yansıtabilirler

Dışa Dönük: Yörenin tavrını göstermek zo-
rundadırlar.

İçe Dönük: Sanatsal kaygı taşımaz

Dışa Dönük: Sanatsal ve estetik kaygılar var-
dır.

İçe Dönük: Beğenilme beklentisi vardır.

Dışa Dönük: Başarı ve ödül beklentisi vardır.

İçe Dönük: Tavır kendiliğinden oluşur ve oyuncu 
tavır için özel gayret göstermez

Dışa Dönük: Tavır öğretilir ve oyun esnasında 
sergilemek için özel çaba gösterilir.

İçe Dönük: Oyunlar önceden belirsizdir. Süreç 
içerisinde herhangi bir oyun her an oynanabilir. 
Oyun süresi tamamen oyuncuların keyfiyetindedir.  

Dışa Dönük: Oyunlar ve süre önceden belir-
lenmiştir.

İçe Dönük: Oyunu oynamak için önceden bir 
hazırlık yapmaya gerek yoktur.

Dışa Dönük: Ciddi bir hazırlık ve antreman 
süreci gerekir
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İçe Dönük: Oyunlar seyredilerek ve oynanarak 
öğrenilir.

Dışa Dönük: Oyunlar eğitmen ve öğreticiler 
vasıtasıyla, öğretim teknikleri de kullanılarak 
öğretilir. Bazen video gibi görsel kaynaklardan 
da öğrenilebilir.

İçe Dönük: Oyunların kaynağıdır.

Dışa Dönük: Kaynağından derlenerek belli 
kalıplarda oynanır.

İçe Dönük: Kostüm endişesi taşınmaz.

Dışa Dönük: Kostüm mutlaka kullanılır.

İçe Dönük: Halk edebiyatının konusudur.

Dışa Dönük: Halk edebiyatı kadar sanatın da 
konusudur.

İçe Dönük: Doğal ortamında yapılır. Mekân 
seçimi yapılmaz.

Dışa Dönük: Sahne ve salonlarda icra edilir

İçe Dönük: Oyuncular aynı oyun içerisinde ve 
aynı anda farklı figürler sergileyebilir.

Dışa Dönük: Ekipteki tüm oyuncular aynı 
figürleri oynarlar.

Geçmişten gelen bu oyunları devraldığımız dönem 
sanayi öncesi toplumlar, sunduğumuz kitle ise 
teknoloji çağı toplumudur. Her ne kadar ortaya 
çıkış amaçlarına bağlı olarak kırsal kesimde 
oynanmaya devam etse de asıl varlığı artık şe-
hir yaşamında gösteri ve yarışma amaçlı vücut 
bulmaktadır. Yani az da olsa içe dönük olarak 
oynanmaya devam eden halk oyunları “Rafine” 
olmuş şekliyle dışa dönük olarak önem kazanmıştır. 
Oyunlar dışa dönük olarak doğal ortamı dışında 

sahnede gösteri ve yarışma amaçlı sergilenmeye 
başladıktan sonra da koreografi, sahne düzenle-
mesi, stilize, animasyon, sahne yerleşimi, puan, 
ödül gibi kavramlar ile tanışmıştır. 

Oyunların dışa dönük oynama şekline geçilirken 
yaşanan değişimin olumlu ve olumsuz etkileri 
olmuştur. (Kurtişoğlu 2006:173) Her şeye rağmen 
gerek oyuncu ve seyirci, gerekse oyun bakımın-
dan çok farklı zeminde ve havada icra edilen ve 
birbirleriyle aynı olmadığı ortada olan iki kültür 
unsuru haline gelmiş olmasının kabul edilmesi 
gerekir. (Özarslan 1999:61)

4. SONUÇ

Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda oyunların 
içe dönük ve dışa dönük olarak oynanma şekille-
rine göre hem yapısal olarak hem de oyuncuların 
oynanma ortamları, amaçları ve beklentilerinin 
bir sonucu olarak oyun algılarının farklı olduğu 
söylenebilir. 

Kültür, genel olarak toplumun yaşayış tarzına göre 
mana ve şekil alır. Kültürü oluşturan yapının bir 
parçası olan halk oyunları da hem işlevsel hem 
de yapısal olarak bu değişimden etkilenir. Köy 
yaşamının yanı sıra şehir hayatına da geçen oyun-
lar bu ortamlardaki yaşam biçimi farklılıklarına 
bağlı olarak farklı işlevler üstlenmiş, oynayanlar 
açısından da farklı algılar oluşturmuştur

İçe dönük oynanma şekli ile nispeten daha az 
bilinir olan oyunların, dışa dönük olarak daha 
yaygın bir şekilde icra edilmesi, kent yaşamının 
getirdiği fiziksel ve teknolojik imkânları da 
kullanarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

Halk Oyunları sadece müzik eşliğinde yapılan 
bedensel hareketler ve eğlence içeren bir olgu 
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olarak düşünülmemeli, kültürel, sanatsal ve top-
lumsal boyutu ile ele alınmalıdır. Geniş kitleler 
üzerinde oldukça etkisi olan oyunlar toplumsal 
yapıdan etkilenmekte ve etkilemektedir. Oyun-
ların, toplumların kültürel yapısında ve yaşam 
tarzında meydana gelen değişimler sonucu doğal 
ortamı dışında sahnede gösteri ve yarışma amaçlı 
oynanmaları doğal ve olması gereken bir süreç-
tir. Ancak oyunlar geleneksel yapısından sahne 
ortamına geçerken, bu işlem konusuna hâkim 
uzman kadrolar eliyle yapılmalıdır. Kuralları son 
derece az olan otantik yapının sahneleme için 
gerekli kurallara uyumu ve gelişen teknolojiden 
yararlanması, oyunların yapısal özelliklerini boz-
madan eğitimli ve uzman kadrolarca gerçekleşti-
rilmelidir. Bu düzenlemenin konunun uzmanları 
tarafından yapılması dışa dönük oynanma şekline 
geçerken yaşanan olumsuzlukları önemli ölçüde 
azaltacaktır. Burada önemli olan halk oyunlarının 
temel kaynağı ile yani halk kültürü ile bağlarının 
koparılmamasıdır. Halk oyunlarının sahneleme 
çalışmalarının anlamını koruyabilmesi için de 
oyunların dışa dönük olarak oynanması için 
yapılan gayret ve çalışmalar kadar, içe dönük 
olarak da oynanmaya devam edebilmesi için 
yapılması gereklidir.
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MÜZİK VE RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ NAMUS ADINA 
KADINLARA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

(KTÜ ÖRNEĞİ)

MUSIC AND ART TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES DIRECTED TO 
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF HONOR

( KTU SAMPLE )

Şefika İZGİ TOPALAK 1

Tarkan YAZICI 2

1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
2 Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü

Özet: Kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayanan, fiziksel/cinsel/
ruhsal biçimlerde kadına zarar veren, aile içerisinde/işyerinde/
toplumda baskıcı bir tutumla, kadın özgürlüklerinin ve yaşam 
alanlarının keyfi olarak kısıtlanmasına yönelik gerçekleştirilen, 
anti demokratik, insan haklarına aykırı her türlü davranıştır ve 
tüm dünyada varlığını sürdürmekte olan en önemli insan hakları 
ihlallerinden biridir.  Bu araştırmanın amacı; müzik ve resim 
öğretmeni adaylarının çağdışı bir uygulama olan “namus adına 
kadınlara uygulanan şiddete yönelik tutumları”nın saptanması ve 
değerlendirilmesidir. Araştırma konusu ile ilgili bir araştırmanın, 
çalışma grubu ile hiç gerçekleştirilmemiş olması araştırmanın 
önemini artırmaktadır. Araştırma; 2013-2014 eğitim/öğretim 
döneminde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde eğitim görmekte 
olan 204 “Müzik Öğretmenliği” ve “Resim-İş Öğretmenliği” 
bölüm öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci tutumlarının 
saptanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ruşen Işık ve 
Nuray Sakallı Uğurlu (2009) tarafından hazırlanan “Namus 
Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği 
(NKUŞTÖ)” kullanılmıştır.  Araştırmada elde edilen veriler 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değer-
lendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. İki çalışma grubuna 
ait niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular; erkek katılımcıların kadın 
katılımcılardan daha düşük puanlar aldığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni, Resim öğretmeni, 
Namus, Şiddet.

Abstract: Violence against women is any kind of anti democratic 
behaviour against human rights,  depending on sex, harming 
women physically/sexaully/spiritually, being conducted for 
the intention of arbitrarily restricting freedom and life space 
of women in family, society and at work with an oppressive 
attitude; and it is one of the most significant human rights 
violations that keep maintaining its existence all over the 
world.  The purpose of this study is to evaluate and determine 
attitudes of music and art teacher candidates about violence 
against women  in the name of honor, which is a primitive 
practise. That any study related to research topic has never 
been realised by working group  increases the importance of 
the research. The researchs have been done by 204 students 
who study at Fatih Faculty of Education in 2013/14 education 
term from the department of Music Training and Art Teach-
ing. For the purpose of determining and evaluating attitudes 
of students, “Attitudes toward Violence against Women for 
Protecting Honor Scale (AVWPHS) prepared by Rusen Isık 
and Nuray Sakallı Ugurlu  has been used.  Data gained is the 
research is analysed by using Statistical Package for Social Sci-
ences (SPSS) for Windows 17.0 program. Defining statictical 
method (number, percentage, average, standard deviation) has 
been used. T test has been utilised in comparing quantitative 
data that belongs to two working groups.  Findings gained in 
the research show that men participants get lower points than 
women participants. 

Key Words: Music Teacher, Art Teacher, Honor, Violence 
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1. GİRİŞ

Namus; Türkiye’de yaşamsal değere sahip, birçok 
kadının yaşamını ve yaşam biçimini etkileyen, 
ölüm nedeni olabilen önemli bir kavramdır. 
Medyada, hemen hemen her gün “namus” adına 
işlenen cinayetler yer almaktadır. Bunu en önemli 
nedeni ise namus suçlarının genellikle aile içinde 
gerçekleştirilmesi, toplumun büyük kısmının ka-
bul ettiği ve desteklediği bir şiddet biçimi halini 
almış olmasıdır. 

Genel olarak namus, bir ailenin ya da bir bireyin 
sosyal itibarı ile ilişkili olarak ahlaki bütünlüğü 
içerse ve farklı anlamlar taşıyabilse de; Türkiye’de 
genellikle, cinsel saflık ile eş değer tutulmaktadır. 
Kadının cinselliği olarak ele alınabilecek dav-
ranışlar ise sadece cinsel birleşme değil giyiniş 
tarzı, karşı cinsle el ele tutuşma, radyodan bir 
erkek için şarkı isteme, öpüşme ve flörtleşme gibi 
çok çeşitli davranışları içerebilmektedir. Kadın, 
cinsel davranışlarını kontrol ederek sadece kendi 
namusu hakkında değil ailesinin namusu ve şerefi 
hakkında da topluma bilgi vermektedir. Başka bir 
ifade ile bir ailenin ya da erkeğin namusu aile 
içindeki kadınların cinsel içerikli davranışları 
ile oldukça ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu 
durumda bir kadın kendi namusunu korurken 
ailesinin namusuna da söz getirmemek için ça-
balamaktadır. Kısacası, namus kavramı kadının 
cinselliği kontrol altında tutulmaya çalışılarak 
anlamlandırılmaktadır. Kadının evlenmeden 
önceki yükümlülüğü herhangi bir cinsel içerikli 
davranışta bulunmamak iken, kadın evlendikten 
sonra cinselliğini yalnızca kocasına sunmakla 
yükümlüdür. Diğer cinsel içerikli ilişkilerin tümü 
namusun kirlenmesi anlamına gelmektedir. Hatta; 
küçük ve kapalı toplumlarda, radyoda aşk şarkısı 

istemek ve çarşıda yalnız başına dolaşmak gibi 
davranışlar bile kadının “saflığı” ile ilgilidir (Işık 
ve Sakallı Uğurlu, 2009: 17).

Pervizat (2005)’a göre; böyle bir durumda kirlenen 
yalnızca kadının değil, ailenin erkek üyelerinin ve 
tüm ailenin namusudur. Namusu kirlenmiş (!) bir 
kadının ailesi toplum içinde küçük düşebilmekte 
ve utanç içinde yaşadıkları düşünülebilmektedir. 
Dolayısıyla, namusun korunması adına kadına ve 
erkeğe düşen görevler farklıdır; “namuslu” kadın 
cinsel saflığını korurken “namuslu” erkek kadın 
akrabalarının cinsel saflığını korur ve diğer erkek-
lerin “namusuna el uzatmaz.” Koçtürk (1992)’e 
göre; erkekleri kadınların “namus”unu korumak 
ile sorumlu tutan namus etiğinin altında yatan 
inanç, ataerkil sistem içinde iffetlerini korumaları 
konusunda kadınlara güvenilemeyeceği inancıdır. 
Bu anlayışla, özellikle namusa daha fazla önem 
verilen erkek egemen toplumlarda kadınların 
sosyal ilişkileri kısıtlanarak ailenin namusunun 
korunmaya çalışıldığı görülebilmektedir (Aktaran: 
Işık ve Sakallı Uğurlu, 2009: 17).

“Namus” kavramının tanımlanmasını zorlaştıran 
bazı etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler şu şe-
kilde sıralanabilir:

•	 Kavramın ahlaki bir boyut içermekte, kendini 
bireye ve topluma dayatmaktadır. 

•	 Hem toplumsal olarak algılanmakta hem de 
kişiselleşebilmektedir. 

•	 Kavram olarak, toplumdan topluma değiş-
mektedir. 

•	 Her iki cins için geçerli olsa da erkek egemen 
bir toplumda, kadının bedeni/teni olarak kabul 
edilmektedir (Bağlı, 2008: 17).
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 Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin 
Önlenmesi Bildirgesi; kadınlara yönelik şiddeti; 
“ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gel-
sin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı 
veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete 
dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit 
etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten 
yoksun bırakma, kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan 
yoksun bırakmak” şeklinde tanımlamaktadır 
(Aktaran: Özkara ve Can, 2012: 343).

Şiddet; bazı toplumlarda “terbiye amaçlı ve doğal 
bir olgu” olarak anlamlandırılmaktır. Özellikle 
ataerkil toplumlarda; erkek kendisine bir hak 
olarak öğretildiği için, aile fertlerinin davranışları, 
ahlakı ve “namus”u hakkında kendisini söz sahibi 
olarak görmektedir.  

Ayrıca McKenry (1995); toplumsal geleneklerin 
arasında “gelinlikle babanın evinden çıktın, ancak 
kefenle geri gelirsin” mantığının da güçlü bir 
yere sahip olmasından dolayı ailelerin kız ço-
cuklarına sahip çıkmadıklarını; kadının namusu 
artık kocasınındır mantığını benimsediklerini; 
şiddetin istikrarlı bir biçimde devam ettiğini; şiddet 
mağduru bir kadının kocasından şiddet gördüğü 
için utanıp, ev dışına çıkamadığını dolayısıyla 
önlem alamadığını vurgulamaktadır (Aktaran: 
Fraim, 2012: 4).

Kadına yönelik şiddet, erkeğin egemenliğine dayalı 
toplumsal yapılarda görülen, evrensel bir olgu, 
uzun bir tarihselliğin sonucu ve erkek ve kadın 
arasındaki tarihsel eşitsizliğin bir göstergesidir. 

Erkekler, bu eşitsizlikten güç alarak kadınlar 
üzerinde hakimiyet kurmuşlar, onlara karşı ay-
rımcılık uygulamışlar ve onların gerçek anlamda 
ilerlemesini önlemeye çalışmışlardır. Kadına yö-

nelik şiddet, kadınları erkeklere göre daha aşağı 
bir statüde var olmaya zorlayan en önemli sosyal 
mekanizmadır (Mojab, 2006: 26).

Kadının herhangi bir davranışı kendisinin veya 
ailesinin namusuna zarar getirirse birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de kadın çeşitli şekillerde 
cezalandırılmaktadır. Bu cezalar sözel ya da fi-
ziksel olabilmektedir. Fiziksel cezalar bir uzvun 
kesilmesinden, kadının öldürülmesi ya da intihara 
zorlanmasına kadar varmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu’nun yürüttüğü bir araştırmaya göre 
dünyada her yıl beş binden fazla kadın namusa 
bağlı nedenlerle öldürülmektedir. Türkiye’de ise, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bir 
rapora göre 2000 ile 2005 yılları arasında 1091 töre 
ve namus vakası kaydedilirken bunların 322’sini 
namus adına işlenen cinayetler oluşturmaktadır 
(Aktaran: Işık ve Sakallı Uğurlu, 2009: 17).

Dünya Sağlık Örgütü (2005)’ne göre kadınların 
%59’u eşi tarafından şiddet görmekte; Heisse, 
Ellsberg ve Gottemoeller (1999)’e göre kadınla-
rın 1/3’ü hayatlarının belli bir noktasında en az 
bir kez karşı cins tarafından şiddet görmektedir. 
Ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda 
Güler, Tel ve Özkan (2005) tarafından yapılan 
bir araştırmanın sonuçlarında ise kadınların 
%40,7’sinin eşi ya da eşinin yakınları tarafından 
şiddet gördükleri tespit edilmiştir. Arat ve Altınay 
(2007)’da Türkiye’de her üç kadından birinin 
fiziksel şiddete maruz kaldığını ve bu kadınların 
eğitim düzeyleri yükseldikçe bu oranın düştüğü-
nü ortaya çıkarmıştır. Buna göre, okuma-yazma 
bilmeyen kadınların fiziksel şiddet görme oranı 
%43 iken yükseköğrenim görmüş kadınlarda 
bu oran %12’dir (Bugay ve Develi, 2012: 14).
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Toplumun yaşadığı, geleneksellik ile modernliğin 
arasında çelişkilerin daha hissedilir ve görünür 
olmasından dolayı Türkiye’de kadına yönelik 
şiddet artmaktadır. 

Toplumda erkek halen geleneksel rolünü sürdür-
mektedir. Buna karşın, sosyal değişimle birlikte 
kadının kamusal alana katılımında sergilediği 
birtakım “gelenek dışı davranışlar” (erkeğe 
boşanma davası açması gibi) erkeğin gözünde 
kendi geleneksel rolünü yerinden oynatan, onu 
değersizleştiren, onurunu zedeleyici eylemler olarak 
algılanmaktadır. Örneğin, boşanma davası açan 
bir kadın kocası tarafından öldürülebilmektedir. 
Kadının bu davranışı bir irade beyanıdır. Erkek 
ise; toplumun ondan beklediğini düşündüğü için 
ona yüklenen geleneksel erkek rolünü korumak 
amacıyla kadının bu gelenek dışı davranışlarını 
cezalandırmaktadır. Zihninde taşımış olduğu 
geleneksel erkek kodlarına göre bu rolünü koru-
ması aynı zamanda onurunu koruması anlamına 
gelmektedir (Çetin, 2012: 6).

Aile içi şiddet tüm toplumlar ve sosyoekonomik 
gruplardaki kadınları etkileyen önemli bir sağlık 
sorunudur. Aile içi şiddet kadınlarda fiziksel ve 
psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar 
arasında sakatlıklar, cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar, perinatal komplikasyonlar, HIV/AIDS gibi 
fiziksel ve depresyon, intihar, anksiyete, ilaç-alkol 
bağımlılığı, travma sonrası stres bozukluğu gibi 
ruhsal sorunlar yer almaktadır. Şiddet sonucu 
kadınların genel sağlık durumu kötüleşmekle 
birlikte yaşam kaliteleri düşmekte ve sağlık hiz-
meti kullanma oranları da artmaktadır (Yaman 
Efe ve Ayaz, 2010: 24).

2. Sanat Eğitiminin Önemi 

Bir duygunun, bir tasarının ya da bir güzelliğin 
ifadesinde kullanılan metotların tümü olan sanat 
(Meydan Larousse, 1972: 153); birey için zi-
hinsel bir etkinlik olduğu kadar, hem birey hem 
de toplum için kendilerini ifade edebilecekleri 
doğal bir gereksinim ve estetik bir araçtır. Sanat 
sayesinde toplum; duyarlı, düşünen, sosyal ve 
yaratıcı bireylere sahip olmaktadır.

Fisher (1974)’e göre; kendi potansiyelinin ya da 
farklılıklarının farkında olan bir insan, bireysel 
yaşamından kopup, bireyselliğini toplumsallaş-
tırmak, çevresini keşfetmek ister. Bu isteğine de 
ancak başkalarının yaşantılarında kendi yaşan-
tısının da olabileceğini görüp onları kendisinin 
kılmakla varabileceğini sezer. Sanat, bireyin 
bütünle kaynaşabilmesi için vazgeçilmez bir 
araçtır. E.Abraham Maslow’un dediği gibi; sahip 
olduğunuz tek araç çekiç ise, var olan her şeyi çivi 
sanmaya başlarsınız (Aktaran: Yazıcı, 2009: 7).

Demokratik ve çağdaş ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de yüzyılın en önemli konularından 
biri, sanat ve sanat eğitimi olmuş ve sanatın 
eğitim aracı olarak kullanılması tüm dünyada 
yaygınlık kazanmıştır. Bu eğitim sayesinde, insan 
ve toplum şekillenmeye, değişmeye ve gelişmeye 
devam etmiştir.

Sanat eğitimi, bireyin sanatsal davranışlarında, 
değişim oluşturma ve bu değişimi bireye kazan-
dırma dönemidir. Bu dönem içerisinde bireyin 
ruhu aydınlanacak, kendisini ve hayatı farklı 
algılayacak, kafasındaki kalıpları kırarak, dün-
yaya daha geniş bir açıdan bakabilecek, bunun 
sonucunda da daha iyi algılamaya, düşünmeye, 
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eleştirmeye, empati kurmaya ve yorum yapmaya 
başlayacaktır (Yazıcı, 2009: 8).

“Sanat; aklın ve duyguların eğitimi açısından bilin-
cin tüm fonksiyonlarını harekete geçiren en etkili 
araçtır. Sanat eğitimi, bu nedenle temel anlamda 
bir eğitim gerektirir. Resim, müzik, dans, drama 
gibi sanatın dalları aracılığı ile bireyin yaşantısına 
girilir” (Etike, 1995: 32).

Çağdaşlık; sanatın gelişimi ile eş gider çünkü 
sanat, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu 
daima iyiye, doğruya, güzele iter. Sanat eğitimi-
nin en önemli amacı, çocuk ya da ergenin kişilik 
özelliklerinden biri olan yaratıcılığı geliştirmektir. 
Yaratıcı insan da eleştirel bir kimlikle, sanatı ürete-
cek ya da tüketecektir. Bu sayede birey yaratıcı ve 
özgür bir kimlikle toplumda var olacak, toplumun 
gelişimine katkıda bulunacaktır.

Sanatların insanın eğitimindeki önemi ve gerek-
liliği ile ilgili yazılı ve sözlü düşüncelere antik 
devirlerden (en başta Platon ve Aristoteles olmak 
üzere) bu yana rastlanmaktadır. Ussal-duyuşsal 
olan ve bir birlik gösteren sanat eseri, insanın 
uyum sağlamasını ve gelişimini sağlamaktadır. 
Schiller (1795)’de “İnsanın Estetik Eğitimi Üze-
rine Mektuplar”ında; sanat yoluyla insanların 
eğitilmesini ön görmekte, “estetik insanlığa doğru 
eğitim” düşünüsünü kurmaktadır (Aktaran: San, 
2010: 55-56). 

Çağımız ussallaştırmaya yönelmiş, usçu, bilim-
sellik ve teknolojiye önem veren bir çağdır. Bu 
yadsınamaz bir gerçektir. Sanat eğitimi de çocuğa, 
ergeni, genci ve yetişkiniyle, karşısına aldığı çağdaş 
bireyleri, çağın yabancısı durumuna getirmeden, 
çağının gereği bilimsellikle ve yöntemlerle, sanat 
hakkında yoğun bilgiler vererek tümel yaşamındaki 

sanat gerçekliklerine geniş bir kapsam ve kaplam 
içinde yönelmelidir (San, 2010: 203). 

Çünkü sanat eğitimi; tüm dünyada, eğitimde gittikçe 
daha çok önem kazanan kavram ve uygulamalardan 
biridir ve bireyleri bedensel, bilişsel, duyuşsal, 
devinişsel yönleriyle birer bütün halinde en uygun 
ve ileri düzeyde yetiştirmeyi amaçlar; onları yapıcı, 
yaratıcı, üretici, koruyucu, geliştirici, taşıyıcı ve 
sağlıklı birer tüketici olmalarını öngörür; her birinin 
uyumlu, doyumlu ve güvenli olmalarını amaçlar. 
Sanat eğitimi aracılığıyla birey; içinde yaşanılan 
gerçekliği bütünüyle yeterince algılama, anlama, 
betimleme, açıklama, yorumlama, değerlendirme, 
denetleme, değiştirme ve geliştirme becerisine 
sahip olacaktır (Uçan, 2005: 169-171). 

3. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada; müzik ve resim öğretmeni aday-
larının “namus adına kadınlara uygulanan şiddete 
yönelik tutumları”nın saptanarak, değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma konusunun, çalışma 
grubu ile hiç çalışılmamış olması araştırmanın 
önemini artırmaktadır.

3. 1. Araştırmanın Problemi

Araştırmanın problem cümlesi; “Müzik ve resim 
öğretmeni adaylarının namus adına kadınlara 
uygulanan şiddete yönelik tutumları nasıldır?” 
şeklinde düzenlenmiştir. 

3. 2. Araştırmanın Alt Problemleri

Araştırmanın alt problemleri şu şekildedir:

 Müzik ve resim öğretmeni adaylarının namus 
adına kadınlara uygulanan şiddete ilişkin tu-
tumları nedir?
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 Namus adına kadınlara yönelik şiddete ilişkin 
tutumlarda kadın öğrencilerle, erkek öğrenciler 
arasında farklılık bulunmakta mıdır?

 Namus adına kadınlara yönelik şiddete iliş-
kin tutumlarda müzik öğretmeni adayları ile 
resim öğretmeni adayları arasında farklılık 
bulunmakta mıdır?

 Namus adına kadınlara yönelik şiddete ilişkin 
tutumlarda yaş değişkenine bağlı bir farklılık 
bulunmakta mıdır?

4. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, 
araştırmada kullanılan veri toplama aracı ve veri 
analizleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

4. 1. Araştırmanın Modeli

Araştırma, betimsel bir araştırma olup; müzik 
ve resim öğretmeni adaylarının, “namus adına 
kadınlara uygulanan şiddet”e yönelik tutumlarının 
saptanabilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, 
tarama yöntemi seçmiştir. Araştırmacılar, elde 
edeceği nicel verilerin istatiksel çözümlemeleri 
doğrultusunda araştırma konusunun genel bir 
görünümünü elde edebilmek için anket yöntemi 
ile örneklemine ulaşmıştır.

4. 2. Çalışma Grubu

Çalışma, 2012-2013 eğitim/öğretim döneminde, 
KTÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü “Müzik 
ve Resim-iş Öğretmenliği” anabilim dallarında 
öğrenim görmekte olan 204 öğrenci ile gerçek-
leştirilmiştir. Araştırmaya katılanların 123>ü 
(%60,3) kadın, 81>i (%39,7) erkektir.

Tablo 1. Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı

Gruplar Frekans (f) Yüzde (%)

Cinsiyet Kadın 123 60,3

Erkek 81 39,7

Toplam 204 100,0

Yaş 17-20 95 46,6

20 ve üzeri 109 53,4

Toplam 204 100,0

Bölüm Müzik 123 60,3

Resim-iş 81 39,7

Toplam 204 100,0

4. 3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada; müzik ve resim öğretmeni adaylarının 
namus adına kadınlara uygulanan şiddete yönelik 
tutumlarının saptanması ve değerlendirilmesi 
amacıyla Ruşen Işık Nuray Sakallım Uğurlu 

(2009) tarafından hazırlanan “Namus Adına 
Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar 
Ölçeği (NKUŞTÖ)” kullanılmıştır. Aşağıda araş-
tırmada kullanılan ölçme aracıyla ilgili bilgilere 
yer verilmiştir.
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4. 4. Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete 
Yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ) 

Bu ölçeğin amacı namus adına kadına uygulanan 
sözel ve fiziksel şiddet yanı sıra namus cinayetleri 
hakkında tutumların belirlenmesidir. Bu konuda 
maddelerin yazılabilmesi için yine literatür bilgisi 
ve araştırma raporları kullanılmıştır. Namusun 
korunması adına sözel şiddetin ya da fiziksel 
şiddetin uygulanabilirliği, namus cinayetlerinin 
haklılık cezalandırması gibi çeşitli konuları 
kapsayan 30 madde oluşturulmuştur. Bu mad-
delerin üzerinde çalışılarak tek anlamlılık, içerik 
bütünlüğü, cümle düzgünlüğü, uzunluğu, olumlu 
ve olumsuz madde sayısı gibi çeşitli kuralların 
sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Bu 30 
madde ile toplanan verilerle yapılan analizler 
sonucunda NKUŞTÖ’nun en son halinde 14 
madde olması uygun bulunmuştur.

Katılımcılardan her bir madde ile ne derecede 
hemfikir olduklarını 6 dereceli Likert tipindeki 
ölçekte belirtmeleri istenmiştir. Bu ölçekte 1 “hiç 
katılmıyorum”, 6 ise “çok katılıyorum” anla-
mındadır. Ölçekte orta nokta bulunmamaktadır. 
Katılımcılar katılmıyorum ya da katılıyorum 
derecelemelerinden birini seçmeleri sağlanmıştır. 
Ölçekten elde edilen yüksek puanlar namus adına 
kadına uygulanan şiddete ilişkin olumlu tutumu 
yansıtmaktadır.

Araştırmacılar; Işık ve Sakallı Uğurlu’dan farklı 
olarak tanımlayıcı özelliklerin dağılımında yaş, 
cinsiyet ve bölüm karşılaştırması yapmışlardır..  

4. 5. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences for Windows 17.0) 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın 
güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ile 
irdelenmiş ve .0,804 olarak bulunmuştur. Kline 
(2000)’e göre; güvenirlik katsayısının .70 üzerinde 
olması, iç tutarlık açısından mükemmel bir değere 
sahip olunduğunun göstergesidir (Aktaran: Işık 
ve Sakallı Uğurlu, 2009: 19).

Çalışmada “normallik dağılım testi” yapılmış, 
dağılımın “normal dağılıma” uygun olmadığı 
görülmüştür. Bu sebeple Parametrik Olmayan 
testlerin yapılması uygun görülmüştür.

Yaş, cinsiyet ve bölümlere göre karşılaştırmalı 
ölçümler yapılmış ve yapılan karşılaştırmalı öl-
çümlerde anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. 
Sadece anlamlı fark çıkan maddelere göre değer-
ler yazılmıştır. Yaş değişkenine göre U testinde 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre yaş 
değişkenine göre görüşlerde bir farklılık yoktur.
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5. BULGULAR ve YORUM

5. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 2. Müzik ve Resim Öğretmeni Adaylarının Namus Adına Kadınlara Uygulanan Şid-
dete İlişkin Tutumlarına Yönelik Bulgular

Maddeler 1 2 3 4 5 6

1. Başına ne gelmiş olursa olsun 
namusunu koruyamamış olan kadınların 
kınanması gerektiğini düşünüyorum.

%82,8 %7,4 %1,5 %3,4 %3,4 %3,4

2. Namusun temizlenmesi için kadının 
öldürülmesine karşı değilim.

%89,1 %1,0 %0,5 %2,5 %1,5 %5,4

3. Akrabaların/ailenin kadın namusuyla 
ilgili cezalar vermelerine kızıyorum.

%10,3 %7,4 %7,9 %3,9 %7,4 %63,1

4. Namus uğruna kadınların 
öldürülmesine karşıyım.

%5,9 %1,0 %1,0 %2,9 %4,4 %84,8

5. Namusun korunması için gerekirse 
kadına sözel şiddet uygulanabilir.

%66,0 %9,4 %5,9 %5,9 %2,5 %10,3

6. Erkek akrabaların namus adına kadına 
şiddet uygulaması beni rahatsız eder.

%5,4 %2,9 %3,9 %3,4 %5,4 %78,9

7. Ne yapmış olursa olsun namus adına 
bir kadının şiddete maruz kalmaması 
gerektiğini düşünüyorum.

%7,8 %2,5 %4,9 %5,4 %7,8 %71,6

8.Toplumsal düzenin korunması için 
toplumsal kurallara uymayan kadınların 
cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

%48,5 %13,2 %10,8 %7,8 %3,9 %15,7

9. Namusu neden göstererek kadınlara 
zarar verenleri kınıyorum.

%5,4 %3,4 %3,4 %1,5 %5,4 %80,8

10. Namusu kirlenmiş bir kadın ailenin 
şerefinin korunması adına öldürülmelidir.

%88,7 %1,5 %3,4 %1,5 %2,0 %3,0

11. Namus cinayetlerinin toplumsal bir 
terbiye aracı olarak işlevsel olabileceğini 
düşünüyorum.

%85,8 %1,0 %5,4 %3,4 %2,9 %1,5

12. Toplumsal kurallara aykırı davranan 
kadınların toplum veya ailesi tarafından 
cezalandırılmasını haklı buluyorum

%58,8 %11,3 %9,8 %7,4 %5,4 %7,4

13. Namus adı altında kadınlara şiddet 
uygulanmasına karşıyım.

%6,4 %2,0 %5,4 %2,5 %5,9 %77,9

14. Namus adına işlenmiş cinayetlerde 
haklılık payı olduğuna inanıyorum.

%70,6 %11,3 %8,3 %3,4 %2,5 %3,9
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Tablo 2’de; çalışma grubunun büyük çoğunluğunun 
namus adına kadınlara uygulanan şiddete yönelik 
tutum eğilimlerinin olumlu yönde olduğu ve şiddet 
eğilimlerinin de düşük düzeyde olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca genel olarak bakıldığında; 
1. maddede yer alan “Başına ne gelmiş olursa 
olsun namusunu koruyamamış olan kadınların 
kınanması gerektiğini düşünüyorum” ifadesine 

çalışma grubunun %82,8’isinin; 2. maddede yer 
alan “Namusun temizlenmesi için kadının öldü-
rülmesine karşı değilim” ifadesine %89,1’inin 
hiç katılmadığı; 9. maddedeki “Namusu neden 
göstererek kadınlara zarar verenleri kınıyorum” 
ifadesine katılımcıların “çok katıldığı” ve diğer 
maddelerde de olumlu yönde tutumlara sahip 
oldukları saptanmıştır.

5. 2. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo3. Namus Adına Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlarda Cinsiyet Değişkenine 
Yönelik Bulgular

Maddeler Gruplar N X̄ U P
1. Başına ne gelmiş olursa olsun namusunu 
koruyamamış olan kadınların kınanması 
gerektiğini düşünüyorum

Kadın 123 96,59 4255,0 ,007
Erkek 81 111,47

3. Akrabaların/ailenin kadın namusuyla ilgili 
cezalar vermelerine kızıyorum.

Kadın 122 96,30 4245,0 ,049
Erkek 81 110,59

4. Namus uğruna kadınların öldürülmesine 
karşıyım.

Kadın 123 97,78 4401,5 ,024
Erkek 81 109,66

5. Namusun korunması için gerekirse kadına sözel 
şiddet uygulanabilir.

Kadın 123 88,10 3210,5 ,000
Erkek 80 123,37

6. Erkek akrabaların namus adına kadına şiddet 
uygulaması beni rahatsız eder.

Kadın 123 91,22 3594,0 ,000
Erkek 81 119,63

7. Ne yapmış olursa olsun namus adına bir 
kadının şiddete maruz kalmaması gerektiğini 
düşünüyorum.

Kadın 123 94,26 3967,5 ,002
Erkek 81 115,02

8. Toplumsal düzenin korunması için toplumsal 
kurallara uymayan kadınların cezalandırılması 
gerektiğine inanıyorum.

Kadın 123 94,14 3953,0 ,008
Erkek 81 115,20

9. Namusu neden göstererek kadınlara zarar 
verenleri kınıyorum.

Kadın 122 94,77 4059,5 ,002
Erkek 81 112,88

10. Namusu kirlenmiş bir kadın ailenin şerefinin 
korunması adına öldürülmelidir.

Kadın 122 94,75 4056,0 ,000
Erkek 81 112,93

11. Namus cinayetlerinin toplumsal bir terbiye 
aracı olarak işlevsel olabileceğini düşünüyorum.

Kadın 123 98,50 4489,5 ,049
Erkek 81 108,57

12. Toplumsal kurallara aykırı davranan kadınların 
toplum veya ailesi tarafından cezalandırılmasını 
haklı buluyorum

Kadın 123 93,78 3909,0 ,004
Erkek 81 115,74

14. Namus adına işlenmiş cinayetlerde haklılık 
payı olduğuna inanıyorum.

Kadın 123 95,38 4106,0 ,008
Erkek 81 113,31
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Tablo 3’de; araştırmaya katılanların namus adına 
kadınlara uygulanan şiddete yönelik tutumlarının 
belirlenmesinde anlamlı farklılık bulunan maddeler 
tablolaştırılmıştır. Cinsiyet değişkenine yönelik 2. 
ve 13. maddelerde anlamlı farklılık bulunmadı-
ğından, bu maddeler tablodan çıkartılmıştır. Diğer 
maddelerde anlamlı farklılık (p<,05) bulunmuş ve 
bu farklılıkların sıra ortalamalı değerleri dikkate 
alındığında erkek öğrenciler yönünde gerçekleştiği 
ortaya çıkmıştır. 

Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin, kadın 
öğrencilere göre daha az sayıda olmasına karşın; 
“namus adına kadına yönelik şiddete karşı olma 
düzeyleri” kadın öğrencilerden daha yüksek 
bulunmuştur. Bu bulgulara göre; kadın öğrenci-
lerin “namus uğruna kadına uygulanan sözel ya 
da fiziksel şiddete yönelik yaklaşımları” daha 
olumsuzdur. 

5. 3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 4. Namus Adına Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlarda Bölüm Değişkenine 
Yönelik Bulgular

Maddeler Gruplar N X̄ U P

1. Başına ne gelmiş olursa olsun namusunu 
koruyamamış olan kadınların kınanması 
gerektiğini düşünüyorum

Müzik 123 96,79 4279,0 ,009

Resim-iş 81 111,17

5. Namusun korunması için gerekirse kadına 
sözel şiddet uygulanabilir.

Müzik 123 95,69 4144,0 ,024

Resim-iş 80 111,70

6. Erkek akrabaların namus adına kadına şiddet 
uygulaması beni rahatsız eder.

Müzik 123 98,07 4437,0 ,064

Resim-iş 81 109,22

7. Ne yapmış olursa olsun namus adına bir 
kadının şiddete maruz kalmaması gerektiğini 
düşünüyorum.

Müzik 123 95,33 4099,5 ,007

Resim-iş 81 113,39

8. Toplumsal düzenin korunması için toplumsal 
kurallara uymayan kadınların cezalandırılması 
gerektiğine inanıyorum.

Müzik 123 94,96 4054,5 ,016

Resim-iş 81 113,94

9. Namusu neden göstererek kadınlara zarar 
verenleri kınıyorum.

Müzik 122 96,59 4280,5 ,019

Resim-iş 81 110,15

12. Toplumsal kurallara aykırı davranan 
kadınların toplum veya ailesi tarafından 
cezalandırılmasını haklı buluyorum

Müzik 123 96,60 4255,5 ,048

Resim-iş 81 111,46

Çalışma grubunun, namus adına kadınlara uygula-
nan şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesinde 
anlamlı farklılık bulunan maddeler, Tablo 4’de 
tablolaştırılmıştır. Bölüm değişkenine yönelik 

2., 3., 4., 10., 11. ve 13. maddeler, anlamlı fark 
oluşturmadığından dolayı tablodan çıkartılmıştır. 
Maddelere yönelik oluşan anlamlı fark (p<,05) 
düzeyine göre anlamlı bulunmuş ve oluşan 
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bütün anlamlı farklılıkların sıra ortalamalı de-
ğerleri dikkate alındığında resim-iş öğretmenliği 
anabilim dalı öğrencileri yönünde anlamlı fark 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 
resim-iş bölümü öğrencilerinin, müzik bölümü 
öğrencilerine göre daha az sayıda olmasına karşın; 
“namus adına kadına yönelik şiddete karşı olma 
düzeyleri” daha yüksek bulunmuştur. 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

6. 1. Sonuçlar;

Bu araştırmada örneklem grubundan elde edilen 
veriler neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 Müzik ve resim öğretmeni adaylarının;

•	 %82,8’i; başına ne gelmiş olursa olsun namusu-
nu koruyamamış olan kadınların kınanmaması 
gerektiğini düşünmektedir.

•	 %89,1’i;  namusun temizlenmesi için kadının 
öldürülmesine karşıdır.

•	 %63,1’i; akrabaların/ailenin kadın namusuyla 
ilgili cezalar vermelerine kızmaktadır.

•	 %84,8’i; namus uğruna kadınların öldürül-
mesine karşıdır.

•	 %66,0’sı; namusun korunması için gerekirse 
kadına sözel şiddet uygulanmasına karşıdır.

•	 %78,9’u; erkek akrabaların namus adına kadına 
şiddet uygulamasından rahatsız olmaktadır.

•	 %71,6’sı; ne yapmış olursa olsun namus 
adına bir kadının şiddete maruz kalmaması 
gerektiğini düşünmektedir.

•	 %48,5’i; toplumsal düzenin korunması için 
toplumsal kurallara uymayan kadınların ce-
zalandırılması gerektiğine inanmamaktadır.

•	 %80,8’i; namusu neden göstererek kadınlara 
zarar verenleri kınamaktadır.

•	 %88,7’si; namusu kirlenmiş bir kadının, aile 
şerefinin korunması adına öldürülmesine 
karşıdır.

•	 %85,8’i; namus cinayetlerinin toplumsal bir 
terbiye aracı olarak işlevsel olabileceğini 
düşünmemektedir.

•	 %58,8’i; toplumsal kurallara aykırı davranan 
kadınların toplum veya ailesi tarafından ceza-
landırılmasını haklı bulmamaktadır.

•	 %77,9’u; namus adı altında kadınlara şiddet 
uygulanmasına karşıdır.

•	 %70,6’sı; namus adına işlenmiş cinayetlerde 
haklılık payı olduğuna inanmamaktadır.

Çalışma grubunun; namus adına kadınlara uy-
gulanan şiddete yönelik tutumlarının yüksek 
oranda olumlu çıkmasının en önemli nedeni, 
kuşkusuz sanat eğitimi alıyor olmalarıdır. Çünkü 
sanat eğitiminin; bireyin, bireysel ve toplumsal 
yaşamda, “gerçeğe, doğruya, yararlıya, iyiye” 
ulaşabilmesinde; davranışlarında, algılamasında, 
yorumlamasında, çözümlemesinde önemli rolleri 
bulunmaktadır (Uçan, 2005: 122-123). Birey olarak 
insan, yaşamının belirli dönemlerinde az ya da 
çok, bazı eksiklik, yetersizlik vb. olumsuzluklar 
içinde bulunabilmektedir. Birey, durum, konum 
ve işlev yönünden tüm devingenlik, karışıklık, 
belirsizlik ve karmaşıklığına karşın, sanat eğitimi 
aracılığıyla hem bedensel, devinişsel, bilişsel, du-
yuşsal, cinsel, toplumsal, törel, kültürel ve kişilik 
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gelişimini sağlayacak hem de önceki dönemden 
kaynaklanan olumsuzlukları giderecektir (Uçan, 
2005: 170).

 Erkek öğrenciler; namus adına kadına yönelik 
şiddete, kadın öğrencilere oranla daha fazla 
karşı çıkmaktadır.

 Resim-iş bölümü öğrencileri, namus adına 
kadına yönelik şiddete, müzik bölümü öğren-
cilerine oranla daha fazla karşı çıkmaktadır.  

6. 2. Öneriler;

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
aşağıdaki önerilerin dikkate alınması önem ka-
zanmaktadır:

•	 Toplumun; namusun kanla temizlenemeyeceği, 
her ne sebeple olursa olsun bir erkeğin bir 
kadını öldürmeye hakkı olmadığı bilincine 
varması sağlanmalıdır. 

•	 Erkeğin bilinç, duyarlılık anlamında eğitilmesi 
gerekmektedir. 

•	 Erkek bireylerin yoğun olarak bulunduğu me-
kanlarda namus ve şiddet ile ilgili seminerler 
verilmelidir.

•	 Eğitim kurumlarında, toplumsal cinsiyet 
dersleri verilmelidir.

•	 Kadın çalışmaları bölümlerinin, her üniver-
sitede yer alması sağlanmalıdır.

•	 AVM gibi yoğunluğun olduğu yerlerde, top-
lumun bilinçlenmesi için stantlar açılmalıdır.

•	 Kadını koruyan, erkeklerin şiddete başvura-
mayacağı ve ağır biçimde cezalandırılacağı 
yeni yasaların yapılması gerekmektedir.  

•	 Medya, kadına yönelik şiddeti “daha yüksek 
sesle” dile getirmeli ve hiçbir sebebin şiddete 
gerekçe olamayacağını vurgulamalıdır.

•	 Şiddete uğrayan kişinin, kendi gerçeğini bil-
mesi sağlanmalıdır.

•	 Kadınların, yasal haklarını öğrenebilecekleri 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

•	 Anneler, kız ve erkek çocuklarını geleneksel 
değerlerle yetiştirmenin yanlış yönleri hakkında 
bilgilendirilmelidir.

•	 İşlevleri bakımından tüm eğitim kurumlarında, 
öğrencilerin sanatla tanışması ve sanat eğitimi 
alabilmeleri sağlanmalıdır.

•	 Sanat okuryazarlığının artırılması için lisans 
programlarında sanat eğitimi kapsamında 
çeşitli derslere yer verilmelidir.

•	 Çeşitli kurs ve seminerler yoluyla sanat eğitimi, 
toplumun tüm kesiminde yaygınlaştırılmalıdır.

•	 Sanat aracılığıyla, bireylerin iyiye, güzele ve 
doğruya yönlenebilecekleri gerçeği vurgu-
lanmalıdır.

•	 Sanat hassasiyetinin ve sanatsal faaliyetlerinin 
insan davranışları üzerindeki olumlu etkileri-
nin farkına varılması ve eğitim kurumlarında,  
müzik ve resim derslerine hak ettikleri değerin 
verilmesi sağlanmalıdır.
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMAYA 
DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN TUTUMLARI

SCIENCE AND TECHNOLGY TEACHERS’ ATTITUDE TOWARD IN-
QURY BASED LEARNING

Aydın KIZILASLAN

Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü 

Özet: Kimya bilimi, bir disiplin olarak fen bilimlerinin 
çekirdeğini oluşturmaktadır. Ama bu disiplinin pek 
çok kavramlarının hafızada tutulması ve kavraması 
zahmetli bir iştir. Bu sözü edilen zorluğun en büyük 
sebepleri; kavramları zihinde canlandırma sorunu ve 
var olan kavramlar arasında ilişki kurma sorunudur. 
Bu problemin çözümüne dair geliştirilen yöntemlerden 
biride öğrenenin kendi öğrenmesinde sorumlu olduğu 
yapılandırmacı yaklaşıma dayanan sorgulamaya dayalı 
öğrenme yöntemidir. SDÖ yöntemi bir aktif öğrenme 
yöntemi olmakla birlikte öğrencilerin sorgulama beceri-
lerini üst seviyeye çıkaran ve öğrencinin öğrenirken bir 
bilim adamı edasıyla öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir.  
Bu çalışmanın amacı analitik kimya laboratuvarı der-
sinde yapılan deneysel aktiviteler sonunda öğrencilere 
Kimya laboratuvarı tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu 
amaçla 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz dönemi 
analitik kimya dersini alan fen ve teknoloji eğitimi 
öğrencilerine geleneksel laboratuvar yöntemi olarak 
bilinen “cookbook” ve daha sonra sorgulamaya-dayalı 
laboratuvarı uygulanmıştır. Deneyler sonunda öğrencilerin 
bu yöntemlere karşı tutumlarında ne şekilde olduğunu 
araştırılmıştır. Bu amaçla “kimya laboratuvarı tutum 
ölçeği” uygulanmıştır. Sonuç olarak sorgulamaya-da-
yalı laboratuvar etkinliğinin öğrencilerin bilimsel süreç 
becerilerinin gelişmesine ve ayrıca fen bilimine karşı 
yaklaşımlarında, kendilerini bilim adamı gibi probleme 
cevap aradıklarını hissettiklerinden dolayı tutumlarında 
olumlu yönde önemli bir değişikliğe sebep olmuştur. 
Anahtar kelimeler: kimya eğitimi, sorgulamaya-dayalı 
öğrenme, tutum ölçeği  

Anahtar Kelimeler: Kimya Eğitimi, Sorgulamaya-Dayalı 
Öğrenme, Tutum Ölçeği

Abstract: Chemistry is a one of core science discipline, 
but many of the concepts of this discipline are difficult 
for many students. The reasons for these difficulties 
should be summarized as visualizing concepts, and 
making connection with other concepts. How to help 
student overcome this difficulty is main focus of scholar 
therefore, new teaching strategies are developed to 
enhance students understanding to get over that dif-
ficulties arise in understanding concepts of chemistry. 
One of the most recommended method to teach science 
is inquiry-based learning (IBL) which is embedded in 
constructivism by which, knowledge is constructed in 
the mind of the learner and useful knowledge is never 
transferred intact. IBL enhances students’ critical thinking 
abilities and help students to act as a scientist with using 
scientific method while learning.  The purpose of this 
study was to analyze students’ attitude toward the effects 
of the IBL activities held in analytical chemistry labora-
tory. For this purpose, students who engage analytical 
chemistry laboratory were chosen and the data about 
students’ attitude toward guided- inquiry based learning 
were collected after performing laboratory experiment 
through “attitude toward chemistry laboratory scale”. 
Consequently, the inquiry based learning activities were 
seen to contribute the development of students’ skill of 
scientific process and also develop students’ attitude 
toward science. 

Key Words: Chemistry Education, Inquiry-Based Learn-
ing Laboratory, Students’ Opinion Towards 
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1. GİRİŞ

Sorgulamaya-dayalı öğrenme (SDÖ) öğrenciyi 
pasif alıcı konumunda çıkarıp onları soru soran, 
sorgulayan ve karşılaştıkları sorunlara bilim 
adamının izledikleri metotları uygulayarak cevap 
arayan birey konumuna getirmesinden dolayı 
pek çok önemli kurum ve kuruluş tarafından 
önemle sahiplenilmektedir (National Council 
for the Social Studies [NCSS], 1994; National 
Research Council [NRC], 1996). The National 
Science Education Standards [NSES], 1996 ve 
proje 2061 kapsamında (AAAS, 1990)  belirtil-
diği gibi öğrencilerin günlük yaşamdaki doğal 
fenomenleri anlamasında, bilimsel okur-yazar 
(scientific literacy) bireylerin sayısının arttır-
masında SDÖ’ ye dayalı programların pek çok 
katkısı vardır. Bilimsel okur-yazar bireylerin en 
önemli özelliği; karşılaştıkları problemlere cevap 
arama noktasında bilim adamı gibi düşünmesi 
ve probleme çözüm bulma noktasında bilim 
adamının izlediği metotları izlemesidir (Wallace, 
1982; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Krajcik, 
Mamlok, & Hug 2001).

SDÖ öğrencilere bilgiye kendi yetenekleri kulla-
narak ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü bu yöntem 
öğrencileri gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları 
çözmeleri için motive ederek risk almayı öğretir 
(Minstrell & van Zee, 2000; Krajcik, Czerniak, 
& Berger, 2002).  Aynı zamanda öğrencilere üst 
düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında 
yardımcı olur (Germann, Haskins & Auls, 1996). 
Ayrıca verileri grafikler ve kavram haritaları 
yardımıyla bilgileri analiz, sentez ederek soyut 
düşünme becerilerini gelişmesinde katkıda bulunur 
(Lunsford, Melear, Roth, 

Perkins, & Hickok, 2007). Bunu yanında bilimsel 
bilginin sabit olmayan ve sürekli dinamik olarak 
değişebileceğinin farkındalığını yaratarak onların 
bilimin doğasını anlamalarına yardımcı olur 
(Lederman, 1992). 

[NRC], SDÖ ile öğrencilerin model ve kavram 
oluşturarak,  yaşadıkları tecrübeler ile ilgili bir 
anlam yaratma fırsatına sahip olancağını belirtir. 
Ayrıca öğrencilerin beceri ve yetenek kullanarak 
bilimsel bir soruyu oluşturma ve sahip olma, 
hipotezi biçimlendirme ve dizayn etme, bu hipo-
tez doğrultusunda bilimsel araştırma yapabilme, 
araştırma sonuçlarını bilimsel bir dille açıklama 
ve yaptığı bilimsel araştırmayı savunabilme ve 
tartışabilme süreçlerinin kazanımı sahip olacakla-
rını belirtilir (Hofstein &  Lunetta, 2004; Bybee, 
2000; Lunetta, 1998). Yani bilim aktif bir süreçtir 
ve öğrenciler bu süreçte el becerileri (hands on) 
ve zihinsel (minds on) becerilerini birleştirerek 
bu sürecin bir parçası olurlar (NRC, 1996).

SDÖ, Luft (2010)’ nin de belirttiği üzere eğitim 
için daha liberal bir ortam oluşturmaktadır. Dola-
yısıyla öğrencilerin kendilerini özgür hissetmesini 
sağlamaktadır. Bu yaklaşım yapılandırmacılığın 
temel felsefesinde de belirttiği gibi öğreneni 
anlam yapan veya yaratan birer bireyler olarak 
görmesinden kaynaklanmaktadır (Lipman, 1991).

Olgular dünyasında bireyler sürekli var olabile-
cek problemlerle yüzleşmekte ve bunlara çözüm 
bulmak zorundadır. Bireylerin sosyal hayatta 
karşılaştıkları problemlere çözüm arayış çabasını 
sınıf ortamında sistematik bir şekilde de yapmaları 
gerektiği fikrini ilk olarak John Dewey ortaya 
atmıştır (Burgh & Nichols, 2011). Bu şekilde 
öğrencilerin sistematik ve bilimsel düşünme yani 
bilimsel sorgulama becerileri gelişir (Gillies, 
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Nichols & Burgh, 2009). Bilimsel sorgulama 
becerisi literatürde genelde bilimsel süreç, problem 
çözme, bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri-
nin toplamı olarak ta kabul edilmektedir (Gauld, 
1982; Zachos, 2000). SDÖ modelinde öğrenci 
pek çok becerilerini bir arada zihinsel becerileri 
bir arada kullanabilmelidir. Bu beceriler; olayları 
gözlemleme ve olguları analiz ve sorgulama ye-
tisi, değişkenleri seçme ve kontrol etme, süreci 
tasarlama, olgular arasında ilişkiyi yorumlama 
şeklinde sıralanabilir.(Wu & Hsieh, 2006). SDÖ,  
öğrenenin merak duygusu ile sorgulama becerile-
rinin ortak paydada birleştirerek bilim adamının 
problem karşısında izlediği yöntemleri izleyerek 
probleme sahip olma ve ona çözüm üretme be-
cerilerini kullanmalarını öğretir (Deboer, 2004). 
Çünkü öğrenen, öğrenme sürecinin merkezinde 
olduğu için bilgiyi hatırlayandan ziyade bilgiyi 
yorumlayan ve açıklayandır yani anlam üretendir 
(Giles, 2011).  Bundan dolayı öğrenen, öğreteni 
takip eden bir birey değildir olmaktan ziyade 
öğrenci merkezli sınıf ortamında anlam üreten ve 
bilgiyi yorumlayandır ve bunu yaparken grupla 
beraber problemin çözümü için veri toplayan ve 
gerektiğinde bilimsel tartışma yaparak sosyalleşen 
bir bireydir (Anderson, 2007; Tseng, Tuan & 
Chin, 2012; Qing, Jing & Yan, 2010).

SDÖ’ de araştırılan problemin birden çok ceva-
bı olmasından dolayı ve öğrencilerin araştırma 
ve sorgulamaya olan isteklerini arttırmasından 
dolayı, öğrenci bu süreç boyunca pek çok bilgi, 
beceri ve davranış kazanır ( Lee, 2004). Aktif 
öğrenme stratejisinin alt bir başlığı olan SDÖ, 
pek çok tümevarım sal öğrenme-öğretme me-

totları ile ilişkilidir. Probleme dayalı öğrenme 
sorgulamanın ve probleme çözüm aramanın çok 
özel yöntemlerinden biridir ve daha ziyade tıp ve 
mühendislik alanlarında uygulanan bir öğretim 
metodudur ve SDÖ ile iç içedir. İyi yapılandırılmış 
lisans çalışmaları aynı şekilde SDÖ’ nün etkin 
kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Şekil 1 de (Lee, 
2004) bunun şematik olarak gösterimine SDÖ’ nün 
aktif öğrenme içerisindeki yeri gözlemlenebilir.

SDÖ’ nün bu kadar olumlu görüşlere rağmen mi-
nimal düzeydeki yardım yani öğrencinin öğrenme 
sürecinde yalnız bırakılması, öğrencinin kavram-
ları yalnız başına öğrenmesi ve bilimsel sürecin 
basamaklarını tam olarak kavrayamaması gibi 
sorunları da bünyesinde barındırabilir(Kirschner, 
Sweller, & Clark, 2006; Mayer, 2004).   Öğren-
cileri yalnız bırakarak ve az yardım (minimal 
guidance) edildiğinde aslında iki temel şey he-
deflenmektedir. Birincisi onların doğal soruları 
çözmeleri istenerek sorular ve bilgilerle yüz yüze 
bırakarak bilgiyi kendilerinin yapılandırmaları 
istenmektedir. İkinci olarak bilginin belirli bir 
disiplin çerçevesinde edinile bilineceği kavra-
maları sağlamaktır.  Ama Kirschner vd. buna 
karşı olarak çoğu bireyin bilginin nasıl yapılan-
dırılması gerektiği konusunda pek fazla bilgi 
ve deneyime sahip olmadığı olmadığı için az 
miktardaki yardımla (minimal guidance) onları 
bilgiye ulaşma ve bilgiyi yapılandırma sürecinde 
yalnız bırakmak, istenilen öğrenmenin tam olarak 
gerçekleşmeyeceğini belirtirler.
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SDÖ’ nün hangi tür ve şekilde uygulanacağı 
öğrencilerin sorgulama sürecine katılım dere-
cesine, öğrencilerin bilimsel bilgi alt yapılarına, 
öğretmenlerin sorgulama sürecine müdahale 
derecesine bağlı olarak değişmektedir ( Sadeh & 
Zion, 2009).  Bu manada SDÖ genel olarak üç 
farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Spronken-Smith 
(2000)’ e göre sorgulamaya dayalı öğrenmenin 
yapılandırılmış sorgulama (structured inquiry) 
, kılavuzla sorgulama (guided inquiry) ve açık 
sorgulama (open inquiry) olmak üzere üç ana 
çeşidi vardır. Yapılandırılmış sorgulamada öğreten 
sorun ya da problemi belirtir ve izlenecek yolu 
sunar. Kılavuzla öğrenmede ise öğreten sorgu-
lanacak veya araştıracak problemi sunar ancak 
problemin çözümünde izlenecek yolu öğrenen 
kendisi belirler. Son olarak açık sorgulamada ise 
öğrenen problemi kendisi belirler ve sorgulama 
döngüsündeki (konu ile ilgilenme, problem 
geliştirme, bilinmesi gerekenleri belirleme, veri-
leri toplama ve analiz etme, verileri birleştirme, 
verileri aktarma ve değerlendirme) basamakları 
kendisi tamamlar.

 Fen öğretiminin etkili olduğu ortamlardan biride 
laboratuvar ortamıdır. Çünkü SDÖ’ ye dayalı fen 
laboratuvarı faaliyetleri öğrencilerin kavram ve 
kavram çerçeveleri geliştirmelerine yardım eden 
öğrenme fırsatları sağlayabilir (Duru vd. 2011). 
Fen laboratuvarlarının olayların veya olguların 
analiz ve sentez edilebilmesi için deney ortamı 
hazırlama ve gözlemlerle sonuçların elde edilmesi 
ve bu sonuçlarından anlamlı bir bilgi birikimi 
çıkarılarak probleme cevap aranma ortamını 
hazırlamak gibi misyonu vardır. Laboratuvar 
kullanımın amaçları eğitimin üç temel bileşeni 
olan duyuşsal, bilişsel ve devinişsel becerileri 
kapsamaktadır (Erökten, 2010). 

Fen laboratuvarlarının fen öğrenimine bu kadar 
katkısının olmasına rağmen fen laboratuvarları 
olguların veya olayların analiz sentez yapılarak 
verilerin toplandığı yani bilginin keşfedildiği 
problem çözme becerilerinin geliştirildiği yer 
olmaktan ziyade öğrenenin var olan bilgiyi analitik 
olarak irdelendiği yer değil bilakis onayladığı yer 
olmuştur (Cooper & Kerns, 2006). Bu tür bilgi-
nin keşfedilmediği yani hazır olarak sunulduğu 
laboratuvar çeşidi genel olarak “cookbook” ve 
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“recipient” laboratuvarlar olarak bilinir. Cookbook 
türü laboratuvarlar öğrencinin analitik düşünme 
ve sentez yapma becerilerinin gelişimini hiçbir 
katkısı olmaz. Bilakis öğrenci sadece tavsiye 
edilen prosedürleri takip eder adım adım takip 
eder, sonuç olarak çok az planlama ile deneysel 
düzenle var olan sonuca ulaşılır. Ayrıca öğrenci 
genellikle deneyi bitirmeden önce deney sonucunu 
tahmin ettiğinden veri toplayarak deneysel sonuca 
varma basamaklarını hiçbir şekilde uygulamaz. 
Bundan dolaydır ki cookbook türü laboratuvar-
ların öğrencinin zihinsel ve bilişsel becerilerine 
olumlu bir katkı sunmaz. Çünkü öğrencinin 
problem tanımlama ve bu problemle ilgili hipotez 
kurup, bu hipotez doğrultusunda veri toplama 
ve verileri yordama becerileri gelişmediği için 
eleştirel düşünme becerilerini kullanamamaktadır. 
Sonuç olarak cookbook türü laboratuvarlarından 
istenen düzeyde verimlilik elde edilememektedir 
(Domin, 1999).

Laboratuvarların verimliliğini istenen düzeyde 
yani öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve zihinsel 
gelişimine olan olumlu etkisini arttırmak için 
uygulanan yöntemlerden biride kılavuza-dayalı 
sorgulamalı öğrenme (guided-inquiry based le-
arning) yöntemidir. Kılavuza dayalı sorgulama 
laboratuvarı sınıfta problem hakkında tartışma 
ve hipotez kurmakla başlar, öğretmen burada 
kılavuz rolünü üstlenir yani öğrencilere problemin 
belirlenmesinde ya da oluşturulmasında yardımcı 
olur (Farrell, Moog, & Spencer 1999). Labora-
tuvarlar saatleri çok kısa olduğu için belirlenen 
hipotezin uygulanabilir ve sınanabilir olması 
gerekmektedir. Öğrencilere laboratuvarda hangi 
basamakların takip edilerek veri toplanacağı 
hakkında kılavuzluk edilmesi şarttır. Son olarak 
öğrencilere laboratuvar ortamında topladıkları 

veriler üzerine fikir alışverişinde bulunmalarına 
ve bu verilerden anlamlı bir sonuç çıkarmalarına 
fırsat verilmelidir (Luft, 2001; Minner, Levy & 
Century, 2010). 

ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmada amaç sorgulamaya-dayalı öğretim 
yöntemi esas alınarak hazırlanan laboratuvar et-
kinlikleri sonucunda öğrencilerin kimya dersine 
ve kimya laboratuvarlarına karşı tutumlarında 
değişikliğin olup olmadığını irdelemektir. Bu 
amaçla bahar dönemi analitik kimya dersini 
almakta olan 2. Sınıf Fen ve teknoloji öğretmen 
adaylarının çalışmanın örneklemini oluşturmak-
tadır. Genel kimya III laboratuvarların geleneksel 
“cookbook” yöntemi ile laboratuvar çalışmalarını 
yürüten öğrencilerin alternatif yöntem olan kıla-
vuza-dayalı sorgulamalı (guided-inquiry based) 
laboratuvarlarına uygun olarak hazırlanan deney 
çalışması sonunda kılavuza-dayalı sorgulamalı 
laboratuvar etkinliğine ilişkin tutumları analiz 
edilmiştir.  Araştırmada, SDÖ laboratuvar etkinli-
ğinin öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları 
üzerinde etkisini belirlemek amacıyla Akınoğlu 
(2001) tarafından geliştirilen 20 maddelik “Fen 
Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulan-
mıştır. Akınoğlu tarafından geliştirilen ölçeğin 
güvenilirliği α=0,89’dur. Belirtilen tutum ölçeğinde 
öğrencilerin fen dersine karşı tutumlarına yönelik 
20 yargı vardır. Belirtilen tutum ölçeği 5’li likert 
tipindedir. Bu ölçek araştırmanın başında ve 
sonunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 
hepsine uygulanmıştır. Ölçekteki yargıların ce-
vaplandırılması için öğrencilere deney bitiminden 
hemen sonra 30 dakika zaman verilmiştir.



35

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014 Jel Kodu: I-Y-Z

April / May / June Spring Semester Volume: 3 Issue: 8 Year: 2014
ID:12 K:96

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma deneysel desene bir örnektir. Deneysel 
desen; değişkenler arasındaki neden sonuç ilişki-
lerini ortaya çıkarmak ile kullanılan desenlerdir 
(Büyüköztürk, 2001). Bu tür çalışmalar bilimsel 
değeri yüksek denemelerdir. Gerçek deneme 
modellerinin ortak özelliklerinden biri iki veya 
ikiden çok grup kullanılması ve grupların yansız 
(random) atama ile oluşturulmasıdır. Bu çalışma 
yarı deneysel bir çalışma olmakla beraber, deney 
ve kontrol gruplarını barındırmaktadır. 

BULGULAR

Bu bölümde, deneysel çalışma sonunda öğrenci-
lerin kimya dersine yönelik tutum test puanlarının 
istatistiksel analizi yapılacaktır. Geleneksel yöntem 
(GY)  ve sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ) 
yönteminden deney sonunda fen laboratuvarlarına 
yönelik tutumlarından elde edilen veriler analiz 
edilerek araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının 
etkililiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın uygulama basamakları;

- Çalışma analitik kimya laboratuvarı dersi alan 
öğrencilere uygulanmıştır.

- Çalışma analitik kimya dersinde asit-baz 
titrasyonları ünitesini öğrendiği amaçlanan 
öğrencilerin laboratuvar dersinde uygulanmıştır.

- Laboratuvar dersinde ilk hafta titrasyon konusu 
ile ilgili deney geleneksel yöntem (cookbook) 

uygulayarak öğrencilerin ilgili deneyi yapmaları 
için fırsat tanınmıştır.

- Laboratuvar etkinliği sonunda öğrencilere 
tutum ölçeği uygulanmıştır.

- Aynı deney SDÖ yöntemine uygun olarak 
değiştirilmiş ve gerekli olan deney düzeneği 
ve deney için gerekli olan materyaller hazır-
lanmıştır.

- İkinci hafta öğrencilerin aynı deneyi SDÖ 
yöntemini uygulayarak öğrencilerin ilgili 
deneyi yapmalarına fırsat tanınmıştır.

- Laboratuvar etkinliği sonunda öğrencilere 
tutum anketi uygulanmıştır.

- Tutum ölçeğinden elde edilen sonuçlar uygun 
veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Tablo 1 de GY ve SDÖ deneylerine katılan 
öğrencilerin kimya dersine yönelik tutum 
ölçeğini dolduran öğrencilerin frekansları, 
cinsiyetleri ve cinsiyetlerinin yüzdelik dilim 
değerleri verilmektedir.

Tablo 1. Deney etkinliklerine katılan öğren-
ciler dair betimsel istatistik sonuçları

Cinsiyet Frekans Frekans yüzdeleri
Erkek
Kız
Toplam

28
32
60

46.6
53.8
100.0

Tablo1 incelendiğinde toplam 32 öğrencinin 
katıldığı laboratuvar etkinliğininde örneklemin 
14’ ü erkek, 18’ i kız öğrenciden oluşmaktadır.  
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Tablo 2.Geleneksel yöntem esas alınarak yapılan deney sonunda öğrencilerin “kimya labora-
tuvarlarına karşı tutum ölçeği” t- Testi sonuçları

Grup N X S sd t p
Erkek 13 72.48 12.648

30 0,342 .642
Kız 16 72.02 13.452

Tablo 2’ e göre; geleneksel yönteme göre uygu-
lanan laboratuvar etkinliği sonunda kız ve erkek 
öğrencilerin cinsiyetlerine göre kimya dersine karşı 
tutumlarında anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur 

(t(30)= 0,342, p>.05). Bu verilere göre, geleneksel 
yöntemde erkek (X=72,48) öğrencilerin ile kız 
(X=72,02)öğrencilerin kimya laboratuvarına karşı 
tutumları çalışmanın amaçlarına uyuşmaktadır.

Tablo 3.  SDÖ yöntemi esas alınarak yapılan deney sonunda öğrencilerin “kimya laboratu-
varlarına karşı tutum ölçeği” t- Testi sonuçları

Grup N X S sd t p
Erkek 15 79.88 13.558

30 0,387 .742
Kız 16 79.64 13.943

Tablo 3’ e göre; SDÖ’ ye göre hazırlanan labora-
tuvar etkinliği sonunda kız ve erkek öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre kimya dersine karşı tutumlarında 
anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur (t(30)= 0,387, 

p>.05). Tablodan elde edilen göre, geleneksel 
yöntemde erkek (X=79,88) öğrencilerin ile kız 
(X=79,64)öğrencilerin kimya laboratuvarına karşı 
tutumları çalışmanın amaçlarına uyuşmaktadır.

Tablo 4.SDÖ ve GY esas alınarak yapılan deney sonunda öğrencilerin “kimya laboratuvar-
larına karşı tutum ölçeği” t- Testi sonuçları

Grup N X S sd t p
SDÖ 30 78.48 13.

62 2.432 .003
GY 30 72.28 15.617

Tablo 4’ e göre; SDÖ ve GY’e göre hazırlanan 
laboratuvar etkinliği sonunda uygulanan öğretim 
yönteminin öğrencilerin tutumları üzerindeki 
anlamlı bir etkiye sahiptir (t(30)= 0,387, p>.05). 
Tablodan elde edilen göre, SDÖ’ de (X=78,48) 
öğrencilerin ile GY’ de ise tutumların ortalama 
değeri (X=72,28).  

SONUÇ VE TARTIŞMA

SDÖ yöntemi ülkemizde henüz yeni bir çalışma 
alanı olduğundan bu öğretim yöntemi etkileri 
üzerine henüz elle tutulur fazla çalışma literatürde 
rastlanılmamıştır. 2001 ile 2011 yılları arasında 
yapılan literatür taramasında SDÖ yöntemine 
dair ülkemizde yurtiçi veya yurtdışı gerek ma-
kale gerekse tezler olsun toplamda 43 yayın 
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tespit edilmiştir (Kızılaslan, Yaşar & Sözbilir, 
2012). Bunların sadece beş tanesi kimya eğitimi 
alanında yapılmıştır. Bu yapılan çalışmada ise 
kimya eğitimi öğrencilerin geleneksel yöntem 
(GY) ve SDÖ kullanılarak hazırlanan laboratuvar 
etkinlikleri sonucunda öğrencilerin uygulanan 
öğretim yöntemine bağlı olarak, kimya dersi 
laboratuvarlarına dair tutumlarındaki değişiklik 
analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışmanın sonuçları; GY esas alınarak 
yapılan deney etkinlikleri sonucunda öğrencilerin 
cinsiyete bağlı olarak tutumlarında herhangi bir 
farklılık gözlenmemiştir. Yani GY’ de öğrencilerin 
tutumların ortalama değeri erkeklerde (X=72,48), 
kızlarda ise (X=72,02) dir. Bu sonuç bize cinsi-
yete bağlı olarak klasik yöntemin uygulandığı 
laboratuvar etkinliklerinde tutumlarda herhangi 
bir farklılık olmadığını göstermektedir.

SDÖ yöntem esas alınarak hazırlanan laboratuvar 
etkinliklerinde uygulanan yöntemin cinsiyete 
bağlı olarak tutumda herhangi bir değişikliğe 
sebebiyet verip vermediği noktasında istatistiksel 
Sonuçlar bize SDÖ yönteminin uygulandığı la-
boratuvar deneyleri sonunda uygulanan yöntemin 
öğrencilerin cinsiyetine bağlı olarak tutumların-
da herhangi değişikliğe sebebiyet vermediğini 
göstermektedir. Yani SDÖ yöntem esas alınarak 
hazırlanan laboratuvar deneyi sonunda uygulanan 
tutum ölçeği sonunda cinsiyete göre tutumların 
ortamlama değerleri erkeklerde (X=79,88), kız-
larda ise (X=79,64) olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu sonuçlar bize uygulanan öğretim yönteminin 
değişmesi halinde farklı cinsiyetler üzerinde 
tutumlarda harhangi bir değişiklik olmadığını 
göstermektedir.

Çalışmanın asıl amacını teşkil eden problem 
sorusuna dair istatistiksel sonuçlar bize öğretim 
yönteminin tutumlarda anlamlı bir farklılığa 
neden olduğunu göstermektedir. SDÖ yöntemi 
esas alınrak hazırlanan laboratuvar etkinlikleri 
öğrencilerin tutumları üzerinde geleneksel yön-
teme kıyasla anlamlı bir etkiye bir etkiye sahiptir. 
SDÖ’ de öğrencilerin tutumlarının ortalama değeri 
(X=78,48) iken  GY’ de (X=72,28). Bu istatistiksel 
sonuç çalışmadan beklenen ile örtüşmektedir.

Sonuç olarak, SDÖ yöntemi ülkemizde pek 
fazla uygulanan bir öğretim yöntemi olmadığı 
için öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yönteme 
adaptasyonunda sıkıntı yaşana bilmektedir.

SDÖ yönteminde öğrencilerin ilgisini canlı 
tutmak için hipoteze konu olacak soru cümlesi 
öğrencinin dikkatini çekecek cinsten olmalıdır.

Öğrenciler laboratuvar ortamında kendilerini daha 
özgür hissettikleri için kendilerine olan güveni 
daha da artmaktadır.

Öğrencilere SDÖ’ ye yönelik etkinlikler ha-
zırlanması onların bu öğretim yöntemine olan 
aşinalıklarını arttıracaktır.
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HATAY İLİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN VE ADLİ MUAYENESİ 
YAPILAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATİON OF SUBJECTS WHO REFERRED TO HATAY COUR-
THOSE WITH A COMPLEINT OF SEXUAL ABUSE

Ayşe Neslin AKKOCA¹, Vedat AKKOCA², Gökhan DEMİRKIRAN1, Serkan ÖZLER3, 
Erhan YENGİL1,  Fikret YEŞİLOĞLU4, Raziye KURT5

1 MKÜ Tayfur Ata SÖKMEN Tıp Fakültesi, E.A.H Aile Hekimliği A.B.D.
2 MKÜ, Antakya MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

3 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği
4 T.C Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü

5 MKÜ Tayfur Ata SÖKMEN Tıp Fakültesi, E.A.H, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Özet: Cinsel istismar tipleri içerisinde saptanması en zor 
olanıdır. Çoğunlukla gizli tutulan cinsel istismar eylemi 
kişide kısa ve uzun dönemde fiziksel ve ruhsal yönden 
önemli hasarlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada Hatay 
İlinde 2012-2013 yılları arasında cinsel istismar yönünden 
adliyeye başvuran olguların öyküleri ve muayene sonuçları-
nın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu 
amaçla 2012-2013 yıllarında Hatay Adliyesine gönderilen 
cinsel istismar iddiası nedeniyle muayeneye gönderilen 
olguların hakkında düzenlenen raporlar retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir.  Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 248 
olgunun 210’u (%85) kız,  38’i (%15) erkek olduğu tespit 
edildi. Olguların yaşı; kız olgularda 11-15 yaş grubu 80 kişi 
(%38), erkek olgular ise 11-15 yaş grubu 22kişi (%58) tespit 
edildi.(.p< 0,004***). Bu oranları takiben kız olguların tanıdık 
olmayan kişi grubunda 146(%70)’inin , birinci derece akraba 
grubunda ise 30’unun (%14) cinsel istismara uğratıldığı 
tespit edildi(p<0,679). Kız olguların hymen muayenesinde 
71’sinin (%34) bakire olduğu, 68’inin (%32) bakire olmadığı 
görüldü(p<001). Muayene bulgularında kız olguların 16’sında 
(%7) fiili livata olduğu, erkek olguların ise 4’sinde (%10) 
fiili livata olduğu görüldü(p<0,84).  Sonuç: Cinsel saldırı 
mağdurlarının değerlendirilmesi multidisipliner bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Cinsel istismar mağduru insanların daha 
hızlı yardım alabileceği merkezlerin kurulması tıbbi ve adli 
yönden daha faydalı bir yaklaşım sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Posttravmatik Stres, İstismar, Hymen, 
Fiili Livata

Abstract: Sexual abuse is the most difficult detected one 
in types of abuse. Sexual abuse is mostly kept secret and 
it causes physical and psychological disturbances in the 
person . This study aimed to assess the history and physical 
examination of subjects who referred to courthouse with a 
complaint of sexual abuse between 2012 - 2013 in Hatay. 
Materials and methods: The reports of subjects who refer-
red to Hatay Courthouse with a complaint of sexual abuse 
between 2012-2013 are assessed retrospectively. Results: 
Two hundred fourty eight subjects were included the study, 
of these 210 (%85) were females, 38 (%15) were males. 
80 of (%38) female subjects, 22 of (%39) male subjects 
were between ages 11 to 15(p<0,04). The examination of 
hymen in female subjects revealed that 146 (%70) were 
virgin and 88 (%42) were not virgin. 56 of (%27) female 
subjects, 7 of (%18) male subjects had on act of buggery. 
Conclusion: The assessment of victims of sexual abuse 
necessitates multidisciplinary approach. The establishment 
of centers that supplies faster help to victims of sexual abuse 
in our country will be a beneficial approach medically and 
forensically. 

Key words: Post-Traumatic Stress, Abuse, Hymen, Act 
Of Buggery
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GİRİŞ

Bir toplumun gelişebilmesi ve etik değerlerini 
koruyabilmesi için o toplum içinde büyüyen 
çocukların bedensel, sosyal ve psikolojik yön-
den sağlıklı olması gerekir. Çocukların sağlıklı 
bir insan olabilmesi için toplumun en önemli 
yapıtaşı olan aile içinde büyütülmesi gerekir. 
Ebeveynler çocuk yetiştirme esnasında bilerek 
veya bilmeyerek çocuklarının kişiliğini olumsuz 
etkileyebilecek davranışlar sergileyebilmektedir. 
Bu yüzden ebeveynlere çok görev düşmektedir.

Dünya sağlık örgütü çocuk istismarı veya çocu-
ğa yapılan kötü muameleyi; çocuğu sağlığına, 
yaşamına, gelişimine zarar verebilen fiziksel ve/
veya emosyonel kötü davranışı, ihmali, her türlü 
ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren 
davranışlar olarak tanımlamışlardır (Runyan, 
D., Corrine, W. Ve Ikeda, R.,2002:57-86). Ço-
cuğa yönelik yapılan kötü muamele yada cinsel 
istismar çok eski bir sorun olup ancak meydana 
gelen olay sayısı, tespit edilen olay sayısından 
daha fazla olduğu bilinen bir konudur. Bir cinsel 
istismar olgusunun saptanması tıbbi ve psikolojik 
müdahalelerin dışında yasal işlemleri de gerekli 
kılar. Çocukların cinsel istismarı 26/9/2004 tarihli 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun da;

Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar 
eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış 
olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı 
olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

Anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair 
bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/12 md.) Cinsel 
istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede 
kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma 
ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler 
tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı 
nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden 
fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi 
hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
yarı oranında artırılır.

Çocukluk çağı travmaları içinde yer bulan çocuk 
istismarı, çocuğa genellikle en yakınları tarafından 
yada tanıdık kişiler tarafından yapılıyor olması 
sebebiyle de tanımlanması ve tedavi edilmesi en 
zor olan travma şekillerindendir. Bu dönemde 
tanı koyulamayan çocukların adolesan dönemde 
ve hayatının ileri ki dönemlerinde fizyolojik ve 
psikolojik sorunları devam edecek ve toplumda 
sorunlu bir insan olarak hayatına devam edecektir.

Adolesanlar arasında fiziksel büyüme ve geliş-
me sürecinde olan farklılıklar gibi psikososyal 
gelişimde de birçok farklılıklar yaşanmaktadır. 
Fiziksel, sosyal, ruhsal ve entelektüel büyüme 
birbirleriyle aynı döneme rastlamamaktadır. 
Adolesanlar eğer sağlıklı bir çocukluk dönemi 
geçirmişlerse sorunları ile baş edebilmektedirler. 
Fakat çocukluk döneminde tanıdık veya tanımadık 
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kişiler tarafından cinsel istismara uğradılarsa bu 
durum onların psikolojisinde hasara yol açacak 
ve adolesan dönemin getirmiş olduğu ruh hali de 
eklendiği zaman içinden çıkılmaz bir tablo ortaya 
çıkacaktır. İleri yaşlarda kişilik bozuklukları, madde 
bağımlılığı, duygu durum bozuklukları, disosiyatif 
bozukluklar ve somatoform bozukluklar ortaya 
çıkabilmektedir (Özen .Ş, Antar S., Özkan M., 
ve Ark., 2004:316; Yılmaz G., İşiten N., Ertan 
Ü., ve Ark., 2003:295-302). Toplumun temel taşı 
olan ailenin doğan çocuklarını aile içinde sağlıklı 
bir biçimde yetiştirilmez ve başıboş bırakılırlarsa, 
cinsel istismar vakalarından dolayı zarar gören 
birey sayısında artış bir görülebilir. Çocuğun is-
tismar edilmesinde anne ve babanın kişilik yapısı, 
yoksunluğu, medeni durumunun önemli olduğu 
bildirilmiştir (Yılmaz G., İşiten N., Ertan Ü., ve 
Ark., 2003:295-302). Bölünmüş ailede, ailesine 
destek olmak amacıyla veya okuyamadığı için 
çalıştırılan çocuklar çalışma hayatının ortasında 
risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Çalışma ortamı ve yapılan işler genellikle ço-
cuklar için uygun olmayıp, çocukların fiziksel ve 
ruhsal sağlığını tehdit eder. Ferguson ve arkadaş-
ları yaptığı çalışmada kalabalık ve parçalanmış 
ailelerde çocuk veya ergen kötüye kullanımı 
daha sık olduğu belirtilmiştir (Fergusson Dm., 
Lynskey Mt., 1997:617). Sağlıklı bir aile içinde 
yetiştirilen çocuklar, çocukluk döneminde yaşa-
ması gerekenleri zamanında yaşar ve ailesiyle 
iletişimi de iyi olacağı için, yaşadığı bir sıkıntıyı 
ebeveynleriyle paylaşabilir. Bundan dolayı da 

saklı kalınmasından korkulan cinsel istismar 
vakalarının tespit edilmesi kolay olur. 

Bu çalışmaya 2012-2013 yılları arasında Hatay 
ili adliyesine başvuran cinsel istismar olguları-
nın sosyo-demografik özellikleri, adli muayene 
bulgularının fiziksel ve psikolojik açıdan değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu amaçla 2012-2013 yıllarında Hatay Adliyesine 
gönderilen cinsel istismar iddiası nedeniyle adli 
muayeneye gönderilen olgular hakkında düzenlenen 
raporlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

 İstatistiksel değerlendirmeler için “SPSS paket 
programı” kullanıldı. Parametrik varsayımları 
sağlayan grupların ortalamaları “student t” testi 
ile karşılaştırıldı. “Ki-kare testi” uygulandı. Tüm 
istatistiksel veriler için p<0.05 anlamlı olarak 
kabul edildi

BULGULAR

Çalışmaya dâhil edilen 248 olgunun 210’u (%85) 
kız,  38’i (%15) erkek olduğu tespit edildi. Ol-
guların yaşı; kız olgularda 11-15 yaş grubu 80 
kişi (%38), erkek olgular ise 11-15 yaş grubu 15 
kişi (%39) tespit edildi. 

Olgularda travma bulgularına; kız olguların 
161’inde (%71), erkek olgularda ise 36’sında 
(%95) rastlandı. Travması olan kız olguların 
49’unda (%23) erkek olguların ise 2’sinde (%5) 
yabancı cisim kullanıldığı tespit edildi.
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OLGULARIN VERİ ANALİZLERİ

Tablo-1. YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

0-10 YAŞ

  

n           %  

11-15 YAŞ

  

n           %

16-18 YAŞ

  

n           %

18 YAŞ ÜSTÜ

   n           %

Ki KARE/P

KIZ  27          13   80        38            64        30    39        19     13  /    0,004

ERKEK  9            24   22        58   6          16     1          3

Tablo-2. MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

   İŞSİZ

n         %  

ÇALIŞAN

n          %

ÖĞRENCİ

n            %

EV HANIMI

n           %

Ki KARE/P

KIZ 52       25   17        8 115       55 26        12 10   /   0,419
ERKEK 5         13   2           5 31         82         -  

Tablo-3. ŞÜPHELİNİN YAKINLIK DERECESİ

1.

DERECE

AKRABA

n           %  

2. DERECE

  AKRABA

n           %

TANIDIK

n           %

TANIDIK

  DEĞİL

n           %

Ki KARE/P

KIZ 30       14 7            3 27        13 146     70 3   /    0,679

ERKEK 3           8 1            3  2          5  32      85

Tablo-4. KIZ OLGULARIN MUAYENE BULGULARI

 BAKİRE

n           %  

BAKİRE 
DEĞİL

n             %

MUAYENE 
YAPILMAMIŞ

    n           %

Ki KARE / P

KIZ 71        33 68           31    70          34 10   /   0,001
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Tablo-5. FİİLİ LİVATA

   VAR

n           %  

    YOK

n           %

  MUAYENE 
YAPILMAMIŞ
   n              %

   Ki KARE /  P

KIZ 16         8  110      53     84            39 5   /   0,084

ERKEK 4          11  26        68     8             21

Tablo-6: DARP/CEBİR

VAR

n           %

YOK

n              %

Ki KARE / P

KIZ 31         15 179           85 2   /    0,190

ERKEK 2            6 36             94

Tablo-7. YABANCI CİSİM KULLANIMI

VAR

n           %

YOK

n           %

Ki KARE / P

KIZ 9            4 201       95 0   /   0,678

ERKEK 2           6 36         94

Tablo-8: MAĞDURUN SALDIRI ÖNCESİ RUH HALİ

BOZUK

n           %

BOZUK 
DEĞİL

n              %

Ki KARE / P

KIZ 4           2 206           98 0   /    0,568

ERKEK 1           3 37             97

Tablo-9. MAĞDURUN SALDIRI SONRASI RUH HALİ

BOZUK

n         %

BOZUK 
DEĞİL

n           %

MUAYENE 
YAPILMAMIŞ

n         %

Ki KARE /  P

KIZ 45         22 136         64 29      14 0  /  0,843

ERKEK 9           24 25           65 4         11
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TARTIŞMA

Cinsel istismar bireyin tüm hayatını etkileyecek 
ve etkisini sürdürebilecek bir konudur. Her yaş 
grubundan insan cinsel istimara tanıdığı veya 
tanımadığı kişiler tarafından maruz kalabilir. 
Çocukların ve adolesanların istismara maruz 
kalma yaşları daha küçük yaşlarda olduğu için, 
henüz fizyolojik ve psikolojik yönden olgunlaşma 
sürecini tamamlamadıkları için cinsel istismarın 
izlerini silmek mümkün olmayabilir.

Cinsel istismarı ve bunun göz ardı edilmesi 
gerçek sınırları çizilemeyen bir konu olup ciddi 
toplumsal problemlere yol açtığı gibi topluma ve 
toplumda yaşayan insanlara ciddi bir yük getiren 
sağlık sorunudur.

Amerika’da cinsel saldırıya en çok maruz kalanların 
16-19 yaş grubu olduğu, cinsel istismara ve saldı-
rıya maruz kalma oranlarının kadınlarda 2,1/1000, 
erkeklerde 0,1/1000 olduğu belirtilmektedir(Csorba 
R., Araanyosi J., Borsos A., Balla L., Major T., 
Poka R., 2001). Ülkemizde de yapılan çalışmalar-
da kadın cinsiyetinin erkeklerden çok daha fazla 
olduğu ve ayrıca mağdurların 11-18 yaş aralığında 
yoğunlaştığı bildirilmektedir (Aydın B., Çolak B., 
2004:11-18;   Çekin N., Hilal A., Bilgin N., Alper 
B., Gülmen Km., Savran B., Sarıca Ad., 1998:81; 
Özarslan A., Akkuş İ., Yavuz F., Koç S., 2002:13-
20). Bizim çalışmamızda; çalışmaya dâhil edilen 
248 olgunun 210’u (%85) kız,  38’i (%15) erkek 
olduğu tespit edildi. Olguların yaşı; kız olgularda 
11-15 yaş grubu 80 kişi (%38), erkek olgular ise 
11-15 yaş grubu 15 kişi (%39) bulundu(p<0,004). 
Bu sonuçlar literatür ile uyumlu bulundu. Erkek 
olguların oranının yüksek olması, adli makamların 
ve ailelerin çocuğa yönelik cinsel şiddeti kabul 
edilemez olarak algılaması nedeniyle konunun 

bizzat üzerine gitmesi ile ilişkilendirildi. Mağdur-
ların küçük yaşlarda ki çocuk olmasının nedeni; 
genelde çocukların küçük yaşlarda psikososyal 
gelişimlerini tamamlamadıkları için korku veya 
tehdit gibi durumlarda fiziksel olarak karşı koyma 
güçlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Adolesan dönemdeki kız çocukların ise genel-
likle yaşça büyük olan erkekler tarafından sevgili 
olma ve evlilik gibi gerekçelerle kandırılmaları 
ön plandadır.

Literatürde, cinsel saldırı sanıklarının genellikle 
erkek ve tanıdık çevreden olduğu bilinmektedir 
(Fergusson Dm., Lynskey Mt., 1997:617; Girardin 
B., Faugno D., Howitt J., 2003:409-451). Ülkemiz-
de yapılan çalışmalarda da sanıkların çoğunlukla 
erkek oldukları bildirilmiştir (Dirlik M., Özkök 
M., Katkıcı U., Erel Ö., 2002:97-104; Erkol Z., 
1994:375; Zeren C., ve Ark., 2002:387-405). 
Bizim çalışmamızda cinsel istismar şüphelilerinin 
yakınlık derecesine bakıldığında; kız olgulardan 
118’i (%56) tanıdıkları kişi tarafından cinsel is-
tismara uğradığı, erkek olguların ise 21’i (%55)  
tanıdık olmayan kişi tarafından cinsel istismara 
uğradığı bulundu(p<0,679). Bu oranları takiben 
kız olguların tanıdık olmayan kişi grubunda 
35’inin (%17), birinci derece akraba grubunda ise 
30’unun (%14) cinsel istismara uğratıldığı tespit 
edildi. Ayrıca bu durum; şüphelilerin cinsel saldırı 
amaçlı eylemlerini, önceden planlayarak, tanıdık-
larına karşı gerçekleştirdiklerini göstermektedir. 

Yapılan bir çalışmada sanıkların %29 ‘unun (18 
sanık) ceza aldığı ve bu ceza alanların 12’sinin 
fiili livata sanıkları olduğu görülmüştür (Arslan 
M.M., 2008:2). Fiili livata eyleminde rıza oranını 
çok düşük olması ve zor kullanılması, olayın 
daha erken çıkmasına neden olmaktadır. Yapılan 
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çalışmalarda fiili livata ya maruz kalan erkek oranı 
fazlayken bizim çalışmamızda;  kız olguların 
16’sında (%9) fiili livataya maruz kaldığı, erkek 
olguların ise 4’sinde (%11) fiili livataya maruz 
kaldığı görüldü(p<0,084).

Literatürde cinsel istismara uğramış çocuk ve 
gençlerde en sık gözlenen patolojilerin Travma 
sonrası stres bozukluğu ve depresyon olduğu 
belirtilmektedir (Famularo R., Kinscherff R., 
Fenton T., 1992:863; Kaufman J., 1991:257). 
Bizim çalışmamızda da olguların psikolojik 
muayenelerinde, kız olguların 206’sında (%98) 
herhangi bir psikolojik hastalığının olmadığı fa-
kat cinsel istismar sonrasında ise 45’inde (%22) 
posttravmatik stres bozukluğu tespit edildi.  Er-
kek olgularda ise 37’inde (%100) herhangi bir 
psikolojik hastalık bulunmadığı fakat istismar 
sonrasında 9’unde (%24) posttravmatik stres 
bozukluğu olduğu gözlendi(p<0,843).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çocuk istismarı ve ihmali ailelerin sosyo-kültürel 
ve sosyo-ekonomik düzeyleriyle ilişkili olabile-
ceğinden bunlara yönelik çözüm önerilerinin ve 
eğitim danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması gerekmektedir. Bu açıdan istismara uğrayan 
kişilerin erken tespit edilmesi çok önemlidir. Okul 
çağındaki çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi 
için uygun eğitimlerle cinsel istismar hakkında 
bilgilendirilmesi uygun olur. Ülkemizde aile he-
kimliği uygulaması mevcut olduğu için çocukların 
sağlık sorunları nedeniyle karşılaşacağı ilk kişi 
aile hekimidir. Aile hekimleri bireylerin sağlık 
problemleri ile ilgilenirken cinsel istismar sonrası 
olabilecek muayene bulgularına da dikkat etme-
lidir. Şüphe duyduğu hastalarına zaman ayırarak 
yeterince ilgilenmelidir. Bu açıdan istismarının 

tedavisi ve istismara uğrayan kişilerin rehabili-
tasyonu multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
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MEDENİ KANUN KAPSAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

WOMAN – ORIENTED VIOLENCE UNDER CIVIL CODE

Kemale ASLANOVA

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Özet: Kadınların toplumda ve aile içinde eşitlik arayışları 
asırlardır sürmektedir. Günümüzde kadına yönelik şiddet 
en önemli toplumsal sorunlardan ve kuşkusuz insan hakkı 
ihlallerindendir. Şiddet olgusunun ortaya çıkış anını insan-
lık tarihine kadar geri götürebilmek mümkün. Yapılan bir 
araştırmaya göre arkeologlar kadınların fiziksel şiddet yaşa-
malarının kökenini 3000 yıl öncesine kadar götürmektedir. 
Buluntular erkek mumyaların kemiklerinde %9-20 kırığa 
rastlanırken, kadın mumyalarda bu oranın  %30-50 olduğunu 
göstermiştir. Eski Roma yazıtlarında yazılanlara göre ise, bir 
erkek kendinden izinsiz oyunlara katılan, zina yapan eşini 
boşamak ve hatta öldürmek hakkına sahipti. Ortaçağda da 
kadına yönelik şiddet olağandışı olarak kabul edilmemiş 
ve kadınların şiddete maruz kalmaları engellenememiştir.  
Kadına yönelik şiddetle ilgili yasal ve tıbbi çalışmalar 1800’lü 
yıllarda ortaya konmaya başlamıştır. Kadına karşı şiddeti 
suç sayan ilk kanun ise Maryland’de 1883’te yapılmıştır.
Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili hareketlenmeler daha 
geç başlamıştır. Ülkemizde, 1980’lerin ortalarından itibaren 
tartışılmaya başlanan kadına yönelik şiddet sorununa karşı 
ilk tepki, 17 Mayıs 1987’deki  “Dayağa Hayır” yürüyüşü 
ile ortaya konmuştur. Kadın hareketleri de bu yürüyüşten 
sonra hız kazanmaya başlamıştır.Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından “4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu 
ve Pekin Deklarasyonu”nda kadına yönelik şiddet, “kadı-
nın fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya 
acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel 
olan bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlü-
ğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde 
ister özel hayatta meydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı 
her türlü şiddet” olarak tanımlanmaktadır.Çalışmamızda 
Kadına yönelik şiddeti Türk Medeni Kanunu kapsamında 
değerlendireceğiz. Bunu yaparken, üzerinde duracağımız 
konular; boşanma, velayet, tazminat ve nafakadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Kadına Yönelik 
Şiddetin Hukuksal Boyutu, Medeni Kanun Çerçevesinde 
Kadına Yönelik Şiddet, 4320 Sayılı Kanun, 6284 Sayılı Kanun

Abstract: The quests for equality to the women in society 
and family have been maintained for centuries. Today, the 
woman – oriented violence is one of the most important social 
issues and surely violence’s of human rights. It is possible 
to be able to date back the first emergence violence event 
can be dated back to the history of mankind. According to 
a study conducted, the archeologists take the root of why 
the women experienced physical violence down to 3.000 
years ago. While the findings revealed that the male mum-
mies had broken bones at the rate of 9 – 20%, the female 
mummies had 30-50% broken bones. According to what 
were written in the ancient Roman inscriptions, a male was 
entitled to the right to divorce, and even kill his wife who has 
participated in the games without prior consent, committed 
adultery. Even in the middle age, woman-oriented violence 
has not been considered to be unusual event and the women 
to be exposed to violence have failed to be prevented. The 
legal and medical studies on woman-oriented violence have 
been put forth in 1800s. The first ever law considering the 
woman-oriented violence to be a crime has been enacted 
in the State of Maryland in 1883. The movements’ related 
to woman-oriented violence has commenced later. In our 
country, the first response against the woman-oriented 
violence initiated to be discussed in mid-1980s has been 
put forth with “No Beating” marching on May 17th, 1987. 
After this marching, also the women’s movement began to 
gain momentum. As for the “4th World Women Confer-
ence Action Platform and Beijing Declaration” by UN, the 
woman-oriented violence has been defined to be “all types 
of violence based on gender which results in or might result 
in physical, sexual damages or suffering agony including 
threat, pressure of actions of this nature arbitrary detention 
of freedom, no matter it took place in private or public 
life”.In our study, we shall evaluate the woman – oriented 
violence within scope of our Civil Code. The matters we 
shall stress on while doing so; will be divorce, child custody, 
compensation and alimony. 

Key Words: Violence Against Women, The Legal Dimension 
Of Women-Oriented Violence, Law No 4320, Law No. 6284
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GİRİŞ

Şiddet; bireyin kendisine, bir başka bireye, bir 
gruba ve/veya topluma yönelik sözel, duygusal, 
fiziksel veya cinsel yolla, doğrudan veya dolaylı 
olarak uygulanan, kişi veya kişilerin fiziksel, 
ruhsal, cinsel bütünlüğünün zarar görmesinden, 
yaralanmasına, giderek sakat kalmasına ve hat-
ta hayatlarını kaybetmelerine neden olan aynı 
zamanda mallarına, kültürel değerlerine veya 
hareket özgürlüğüne zarar verme olasılığı bulu-
nan her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır 
(Gürkan 1998: 2).

Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında yayınladığı 
raporda, şiddetin en fazla aile ortamında ve kadına 
yönelik olduğu bildirilmektedir (Güler, Tel ve 
Tuncay 2005: 11). Aile içi şiddet her ülkede, her 
ırkta, bütün dini ve etnik gruplarda görülebilen 
evrensel bir sorundur (Karınca 2008: 22). İnsan-
lık tarihi boyunca var olduğu düşünülen aile içi 
şiddet, sağlığı tehdit eden-bozan durumlar içinde 
en önemlilerinden biri olup, içinde yaşadığımız 
yüzyılda ve özellikle son yirmi yıldır en fazla 
üzerinde durulan toplumsal sorunlardan birisidir 
(Acar 1998: 6)

Kadına karşı şiddet, dünyada çok yaygın olan, 
fakat en az bilinen insan hakları istismarıdır. Bu 
aynı zamanda, kadının enerjisini tüketen, fiziksel 
sağlığını tehlikeye atan ve öz-saygısını kemiren bir 
sağlık. Dünyada her beş kadından biri yaşamlarını 
paylaştıkları erkekler tarafından fiziksel ve/ya da 
cinsel şiddete maruz kalmaktadır (Ateş 2007: 21).

Bu çalışmamızda kadına yönelik şiddet ile müca-
dele konusunu Türk Medeni Kanunu kapsamın 
değerlendirilecektir. Öncelikle kadına yönelik 
şiddet ile mücadelenin tarihçesinden bahsederek 

şiddet türlerine yer verilecek, devamında kadına 
yönelik şiddetin hukuksal boyutu ve Medeni 
Kanun düzenlemelerinden bahsedilecektir.

1. Kadına Yönelik Şiddet ve Uygulanan Şiddet 
Türleri

Birleşmiş Milletlerin 1993’te yayınladığı “Kadına 
Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi” bildirisinde şiddet, 
“cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, 
psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu 
doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel 
yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşen her 
türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi 
biçimde engellenmesidir” şeklinde tanımlanmak-
tadır (Ünal 2005: 43). Yine bu tanımın açılımı 
olan “hırpalama, dayak, ailedeki kız çocukların 
cinsel istismarı, evlilik içinde tecavüz, kadınların 
cinsel organlarını sakatlamak ve kadına zarar 
veren diğer geleneksel uygulamalar, evlilik dışı 
ilişkilerde şiddet ve istismara yönelik şiddet; iş 
yerinde, eğitim kurumlarında ve başka yerlerde 
tecavüz, cinsel istismar, cinsel saldırı, gözdağı 
ve tehdit de dahil olmak üzere, fiziksel, cinsel 
ve psikolojik şiddet, kadın ticareti ve fahişeliğe 
zorlamak; nerede olursa olsun devletler tarafın-
dan işlenen ya da görmezlikten gelinen fiziksel, 
cinsel ve psikolojik şiddet” oldukça geniş bir 
alanı kapsamaktadır (Subaşı ve Akın 2003: 62).

Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını, 
inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla 
sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde 
ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve 
özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden 
olan her türlü davranıştır. Kadın olmak şiddete 
maruz kalma açısından ele alındığında, daha 
konsepsiyon öncesi dönemde başlamaktadır. Aile 
içinde sahip olunacak çocuğun cinsiyetinin kız 
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çocuklar aleyhine belirlenmesi, kız bebeklerin 
öldürülmesi, kız çocuklarının cinsel istismarı, 
dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus cinayet-
leri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak, 
tecavüz, ekonomik ve psikolojik baskı, cinsel 
organlara zarar verici uygulamalar, iş yerinde 
ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet, 
kadın ticareti, fahişeliğe zorlama, yaşlılıkta fiziksel, 
cinsel ve psikolojik saldırıya uğrama, cinayete 
kurban gitme şeklinde gerçekleşmektedir (Subaşı 
ve Akın 2003: 41).

Cinsel şiddet evli olduğu kişi bile olsa tecavüz, 
yani istemediği yer ve zamanda cinsel ilişkiye 
zorlamak, istemediği şekilde cinsel ilişki kur-
mak, başka insanlarla cinsel ilişkiye zorlamak, 
ensest, fuhşa zorlamak, zorla evlendirmek, çocuk 
doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak, kür-
taja zorlamak, cinsel organlarına zarar vermek, 
telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel 
içerikli tacizlerde bulunmak, kadınlığına laf 
söylemek, namus gerekçesiyle öldürmek ya da 
öldürmeye zorlamak şeklindeki davranışlarıdır 
(Karınca 2008: 32).

Fiziksel şiddet, başka bir insanı kontrol etmek 
için kullanılan fiziksel saldırı ve tehditlerdir. Tokat 
atmak, dövmek, tekmelemek, saçını çekmek, 
itmek yumruklamak, kol kıvırmak, odaya-eve 
kilitlemek, bir yerini kırmak, silah, kesici-delici 
bir alet ya da kezzap gibi kimyasal bir madde 
ile yaralamak, yakmak veya öldürmek, gerektiği 
halde tedavi olmasına engel olmak gibi davranışlar 
örnek alarak verilebilir (Karınca 2008: 32-33).

Sözel şiddet, kişinin öz değerliliğini zayıflatıcı 
kötü muameleleri kapsar. Bağırmak, hakaret 
etmek, küfretmek, tehdit etmek, korkutmak, 
aşağılamak, alay etmek, karar vermesine izin 

vermemek, başka kadınlarla kıyaslamak, kendini 
geliştirmesine izin vermemek, ailesi, arkadaşları, 
komşuları ile görüşmesine izin vermemek, evden 
dışarıya çıkmasına izin vermemek, her an nerede 
olduğunu kontrol etmek, inançlarını, köklerini, 
işini, maaşını küçümsemek, başkalarının önünde 
sürekli sözünü kesmek  şeklindeki davranışlarda 
gerçekleştirilmektedir (Karınca 2008: 33).

Ekonomik şiddet, çalışmaya ya da çalışmamaya 
zorlamak, parasını veya banka kartını alıp geri 
vermemek, işe gitmesine izin vermemek, hiç 
para vermemek, Şahsi mallarını-ziynet eşyalarını 
almak, ailenin parası ve tasarrufları için fikrini 
sormamak, işten atılmasına yol açacak olaylar 
yaratmak gibi davranışlardır (Karınca 2008: 34).

2. Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelenin 
Tarihçesi

Şiddet, insanlık tarihi kadar eski, nitelik ve niceliği 
toplumun yapısına ve geçen zamana göre farklılık 
gösteren, günlük yaşamda duygusal, sözel, fiziksel, 
ekonomik, siyasal ya da terör boyutları ile sık-
lıkla karşılaşmak zorunda kaldığımız, alınan tüm 
yasal önlemlere rağmen gelişmesini tamamlamış 
ülkelerde bile önü alınamayan sosyal bir gerçeği 
ifade etmektedir (Akın 2007: 21).

Kadına yönelik şiddet ve istismar ise, ülkeler 
ve bireyler arası kültürel, ekonomik ve sosyal 
farklılıklara bağlı olarak değişimler göstermekle 
birlikte tarih boyunca her toplumda karşımıza 
çıkmaktadır (Subaşı ve Akın 2003: 52).

Kadınların fiziksel şiddetle karşı karşıya kalmaları 
3000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Arkeologlar 
erkek mumyaların kemiklerinde %9-20 oranında 
kırığa rastlarken, bu oranın kadın mumyaların 
kemiklerinde %30-50 olduğu bildirilmiştir. Bu 
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kırıkların savaştan çok, bireysel şiddete bağlı 
olduğu dikkat çekmiştir (Ateş 2007: 27)

Kadına yönelik şiddet, yüzyıllar boyu yaşamın 
bir parçası olarak görülmüştür. Kadına yönelik 
şiddet hakkında ilk karşı çıkışlar 15.yüzyılda 
görülmüştür 16.yüzyıl başlarında Pakistan’da 
kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması 
gerektiği fikri ilk kez ortaya atılmıştır. 19. yüzyıl-
da İngiliz filozof ve ekonomist olan John Stuart 
Mill, oy hakkını ilk kez gündeme taşımıştır (Ateş 
2007: 28).

Güç eşitsizliği ve “aile meseleleri”nin karışılmaması 
gereken özel hayat sayılmasının yanında sağlık 
ve adalet sisteminde görev yapanlar da 1960’lı 
yıllara kadar kadına yönelik şiddeti görmezden 
gelmiştir.

Uluslararası alanda kadına yönelik şiddetle müca-
delenin en önemli olaylarından biri 1979 yılında 
BM Genel Kurulu’nun Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (Convention 
on Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women-CEDAW) kabul etmesi olmuş-
tur. 1980 yılında imzaya açılan CEDAW 1981 
yılında 20 ülkenin onaylaması ile uluslararası bir 
sözleşme olarak uygulamaya girmiştir.

1993’de Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına 
Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Beyanname-
si” imzalanmış; ilerleyen yıllarda bu beyanname 
çerçevesinde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır 
(Akın 2007: 22).

3. Türkiye’de Kadına yönelik Şiddet ile Mü-
cadele

Türkiye CEDAW sözleşmesini 1985 yılında im-
zalanmış ancak Medeni Kanun’un bazı hükümleri 

ile çeliştiği gerekçesi ile 15. ve 16. maddelerine 
çekince koymuştur. Daha sonraki yıllarda Medeni 
Kanun’da yapılan değişiklikler ile bu çekinceler 
1999 yılında tümü ile kaldırılmıştır (Subaşı ve 
Akın 2003: 61).

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadınların 
talepleriyle ülke gündemine giren kadına yönelik 
şiddet, 1988 yılı ve sonrasında açık oturumlar, 
konferanslar ve araştırmalarla öncelikli kadın 
sorunları arasına girmiş ve yavaş yavaş ülke 
gündemindeki yerini almıştır (Bıçak 1998: 72). 

Ülkemizde kadına yönelik aile içi şiddetin ortadan 
kaldırılması için yürütülen çalışmalar son yıllarda 
yoğunlaştırılmış ve 2006/17 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi’nin yayınlanması ile kadına yönelik 
şiddetle mücadele bir devlet politikası haline 
gelmiştir (Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 2007: 3). 

4. Kadına Yönelik Şiddetin Hukuksal Boyutu 
ve Türk Medeni Kanun Kapsamında Kadına 
Yönelik Şiddet ile Mücadele

Medeni Kanun’un 1926 yılında kabulü, Türk 
kadınının toplumsal ve yasal statüsünün tümüyle 
değişip çağdaşlaşması yolunda izlenen politikanın 
doruğunu oluşturur. Bu kanun ile kadın, açıkça kişi, 
yani hukuk süjesi kimliğini kazanmış, bu kimliği 
ile haklar ve yükümlülükler bakımından erkeğe 
eşit kılınmıştır. Artık çocuk yaşta evlenmeler, 
çok eşlilik yasaklanıyor, resmi nikâh sayesinde 
kadın, evlenme iradesini devletin resmi görev-
lisi önünde ve tanıklar huzurunda açıklayarak 
eşini özgürce seçme özgürlüğüne kavuşuyor, 
eşit koşullarda boşanma ve çocuklar üzerinde 
velayet hakkına sahip oluyordu. Özetle ilk kez 
bir İslam ülkesinde kadının yasal statüsü, hak ve 
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yükümlülükleri, taşınır - taşınmaz mal edinmesi, 
yetkileri, miras hakları bakımından erkekle eşit 
konuma getiriliyordu (Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu 2000: 41). 

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu ise, 1926 tarihli kanundan 
da öte aile hukukunda kadın erkek eşitliğini yasa 
önünde sağlamıştır. Örneğin kadın, soyadını, 
kocasınınkinden önce gelmek üzere kullanma 
hakkına sahiptir (m.187). Diğer yandan, konutu 
seçme hakkı eşlere birlikte tanınmıştır (m.187). 
Eşler, evlilik birliğini birlikte temsil ederler 
(m.188). Eşler çocukların velayetini birlikte 
kullanırlar (m.336).

Uygulamada yine kadın lehine olan bir düzenleme 
de boşanmadan sonra açılacak nafaka davaların-
da nafaka alacaklısının yerleşim yerinin yetkili 
kılınmasıdır (m.177).

Ekonomik anlamdaki en önemli düzenleme ise, 
edinilmiş mal rejiminin yasal mal rejimi olarak 
kabul edilmesidir (m.202). Böylece kadının ev 
işlerindeki emeği değerlendirilmiş ve boşanma 
halinde eşlerin birlikteyken edindikleri kişisel 
olmayan mallarının yarısı üzerinde kadının hak 
sahibi olması sağlanmıştır (Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu 2000: 42).

Bunların ötesinde Medeni Kanun’da hâkime geniş 
yetkiler tanınmıştır. Bu yetkilerin aile içi şiddet 
halinde de uygulanması olanaklıdır. Örneğin 
4320 sayılı Kanun’da 5636 sayılı Kanun’la ya-
pılan değişikliklerde 1. maddeye son fıkra olarak 
eklenen, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin, 
bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için 
gönderilmesi, koşulları varsa, Medeni Kanun’la 

da olanaklı olup bununla ilgili 432. madde bu 
şekildedir:

“Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuş-
turucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden 
bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden 
biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin 
kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlana-
maması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için 
elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonabilir. 
Görevlerini yaparken bu sebeplerden birinin 
varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu 
hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zo-
rundadır. Bu konuda kişinin çevresine getirdiği 
külfet de göz önünde tutulur. İlgili kişi durumu 
elverir elvermez kurumdan çıkarılır.”

Türk Medeni Kanunu uyarınca eşler, evlilik 
birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine geti-
rilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir 
konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, ayrı ayrı 
veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. 
Evlilik birliğini korumaya yönelik bu düzenlemeler 
Türk Medeni Kanunu’nun 195. maddesinde yer 
almıştır. Buna göre:

“Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; 
onları uzaklaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası 
ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Hâkim 
gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine 
kanunda öngörülen tedbirleri alır.”

Eşler birlikte yaşarken, eşlerden birinin istemi 
üzerine hâkimin, ailenin geçimi için her birinin 
yapacağı parasal katkıyı belirleyeceği hususu da 
196. maddede yer almıştır. Ailenin ekonomik 
varlığının veya evlilik birliğinden doğan mali 
bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, 
eşlerden birinin istemi üzerine diğer eşin mal 



54

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014 Jel Kodu: K36

April / May / June Spring Semester Volume: 3 Issue: 8 Year: 2014
ID:117 K:240

varlığıyla ilgili tasarruf yetkisinin kısıtlanması 
da 197. ve 198. maddeler kapsamında hâkimden 
istenebilir. Görüldüğü üzere tüm bu istekler 
için eşlerin birlikte veya ayrı ayrı başvuruları 
gereklidir. Üçüncü bir kişi veya makamın buna 
yetkisi yoktur.

Medeni Kanun’da yetersiz de olsa eş şiddetine 
değinilmektedir. Örneğin 197. maddede, “Eşlerden 
biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik gü-
venliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye 
düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.” 
denilmektedir. Burada da şiddete uğrayan eşin 
başvurusu gereklidir. 

197. maddenin sonraki fıkralarına göre de haklı 
bir sebebe dayalı olarak birlikte yaşamaya ara 
verilmesi halinde, yine eşlerden birinin istemi 
üzerine hakim eşlerden birinin diğerine yapacağı 
parasal katkıyı belirler. Eşlerin konut ve ev eşya-
sından yararlanma ve mallarının yönetimine ilişkin 
önlemleri alır, çocuklarla ana-babası arasındaki 
ilişkiyi düzenler ve borçlulara ait önlemleri de alır. 

Yeni Kanun’da ailenin reisi artık koca değildir. 
Eşler evlilik birliğinde eşit haklara sahiptir ve 
evin seçimi de kocanın tekelinde değildir. Eşler 
birlikte seçeceklerdir. Çocukların velayetini 
de eşler birlikte kullanacaklardır. Meslek ve iş 
seçiminde eşler birbirinin iznini almak zorunda 
değildir ve eşler evin giderlerine güçleri oranında 
emek ve mal varlıklarıyla birlikte katılacaklardır. 
Bunun doğal sonucu olarak evin ve çocukların 
geçiminden artık sadece kocalar sorumlu değildir. 
Örneğin çalışan ve geliri olan bir kadın da artık 
askerliğini yapan ve geliri olmayan eşine karşı 
açtığı boşanma davasında, TMK’nın 169. maddesi 
uyarınca nafaka vermekle yükümlü tutulmuştur.

Medeni Kanun zorla evlendirmeye izin vermez. 
Herkes evleneceği kişiyi kendisi seçer. Alda-
tılarak (m. 149), ya da korkutularak (m. 151) 
gerçekleştirilecek evliliklerin iptali öğrenme ya 
da korkutmanın ortadan kalktığı andan itibaren 
5 yıl içinde istenebilir (m. 152).

5. Medeni Kanun’da Boşanma, Velayet, Taz-
minat ve Nafaka Hükümleri

Kadına yönelik şiddet, Medeni Kanun kapsamında 
değerlendirilirken üzerinde durulacak konuların 
başında boşanma, velayet, tazminat ve nafaka 
gelmektedir. Medeni Kanun aile içi şiddetin 
önlenmesi, şiddete uğrayanların korunması için 
boşanma sürecinde de yararlanılabilecek birçok 
düzenlemeye sahiptir.

TMK’nın 161-164. maddeleri arasında boşanma 
sebepleri düzenlenmiştir. Bu sebepleri özel ve 
genel sebepler olarak ayırabiliriz. Özel sebepler 
zina (TMK m. 161); hayata kast, pek kötü veya 
onur kırıcı davranış (TMK m. 162); suç işleme 
ve haysiyetiz hayat sürme (TMK m. 163); terk 
(TMK m. 164) ve akıl hastalığıdır (TMK m. 
165). Genel boşanma sebebi ise evlilik birli-
ğinin temelinden sarsılmasıdır (TMK m. 166). 
Fiili ayrılık ve anlaşmalı boşanma halleri de bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Bildiğimiz üzere, 
evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi şartını 
arayan boşanma sebepleri nispi; bu şartın aran-
madığı sebepler ise mutlak boşanma sebebi kabul 
edilmektedir (Öztan 2004: 373; Akıntürk 2002: 
234; Dural, Öğüz, ve Gümüş 2005: 103).

Zina, evlilik içi psikolojik şiddet türlerinden biridir 
ve özel-mutlak boşanma sebebidir. Evlilik birliği 
devam ederken eşlerin karşı cinsten başka biriyle 
bilerek ve isteyerek cinsel ilişki kurmaları zina 
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anlamına gelir. Zinadan söz edilebilmesi için, kişinin 
evli olması, eşinden başka ve karşı cinsten biriyle 
tek bir kez bile olsa cinsel ilişkide bulunması ve 
kusurlu olması gerekir. Zinaya dayanarak boşanma 
davası, eşlerden birinin sadakatsizliği nedeniyle 
de açılabilir, bu eylemin doğurduğu çekilmezlik 
nedeniyle de açılabilir. Davacı hem zinayı, hem 
evlilik birliğinin sarsıldığını ileri sürerek dava 
açabilir (Y. 2.H.D., 31.05.1983, 3732/4974, Özuğur 
2000: 80). Zina sebebiyle boşanma davası açma 
hakkı TMK m. 161 uyarınca, eşin affetmesi veya 
sürenin geçmesi ile ortadan kalkar. Duygu veya 
düşüncenin açıklanması olan af, zinadan sonuç 
çıkarılmayacağının beyanıdır. Açık veya zımni 
olarak, eşe ya da üçüncü kişilere karşı yapılabilir. 
Affın şarta bağlanması da mümkündür (Zevkliler, 
Acabey ve Gökyayla 2000: 859; Öztan 2004: 380).

TMK m. 162’de özel ve mutlak boşanma neden-
lerinden biri olan “hayata kast, pek kötü veya 
onur kırıcı davranış” düzenlenmiştir. Aslında tek 
başlık altında üç ayrı boşanma sebebi sayılmıştır. 
Bunlardan ilki olan hayata kast, eşlerden biri 
tarafından bilerek ve isteyerek diğerinin hayatına 
karşı yapılan ve öldürme amacı taşıyan eylemlerdir. 
Bu eylemin, diğer eşi fiilen öldürmeye teşebbüs 
şeklinde ortaya çıkması evlilik içi fiziksel şiddet; 
diğer eşi intihara teşvik etme, zorlama ve yardım 
olarak ortaya çıkması ise evlilik içi psikolojik 
şiddet sayılmaktadır. Pek kötü davranış, eşlerden 
birinin diğerinin bedensel ve ruhsal sağlığını 
tehlikeye düşürecek maddi nitelikteki her türlü 
davranışıdır (Dural, Öğüz ve Gümüş 2005: 108). 
Eşi aç bırakma, hapsetme, cinsel ilişkiye zorlama 
pek kötü davranış olarak nitelendirilir.

TMK m. 163’de düzenlenen küçük düşürücü 
suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme de özel 

boşanma sebeplerindendir. Küçük düşürücü suç 
belirlemesini hakim, ceza hukuku anlamında değil, 
toplumsal anlayışa dayanarak utanç vericilik ve 
yüz kızartıcılık kriterlerini dikkate alarak yap-
maktadır. Haysiyetsiz hayat sürme ise, toplumun 
anlayışına göre sürekli ve kusurlu olarak namus, 
şeref ve haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak 
şekilde yaşamaktır (Akıntürk 2002:  244; Öztan 
2004: 391). 

TMK m. 164’de özel boşanma sebebi olarak 
terk de düzenlenmiştir. Terk, evlilik içi psikolojik 
şiddet oluşturur. Terki, eşlerden birinin evlilik 
birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemek amacıyla ortak hayata son vermesi 
olarak tanımlayabiliriz. Ortak hayata son verme, 
ortak konutu terk etme şeklinde de ortaya çıka-
bilir, diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlama 
şeklinde de oluşabilir.

Evlilik süresince kadına yönelik fiziksel şiddettin 
yaşandığı birçok olayda, Yargıtay evlilik birliğinin 
temelinden sarsıldığını kabul etmiştir (TMK m. 
166, Evlilik birliğinin temelinden sarsılması). 
Kadına yönelik evlilik içi fiziksel şiddettin en 
yaygın örneği kadının dövülmesidir. Cinsel şid-
det de TMK m. 166/1 uyarınca boşanma sebebi 
olarak değerlendirilmektedir.

En önemli hukuksal korumalardan biri de, boşan-
ma veya ayrılık davası sürecinde alınacak geçici 
önlemlere ilişkindir. Boşanma davasının açılması 
halinde hâkim bir istek beklemeksizin dosya 
kapsamına göre, “Dava süresince gerekli olan, 
özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin 
mallarının yönetimin eve çocukların bakım ve 
korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır” 
(TMK m. 169). Böylece halk arasında bir yıkım 
süreci olarak algılanan boşanma davası süresin-
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ce, taraflardan güçsüz konumda olanının zarar 
görmemesi sağlanmaya çalışılır. Dava sırasında 
da çocukların velayet hakkının verilmesi ya da 
çocuklarla kişisel ilişki kurulmasını isteme olanağı 
vardır (TMK m. 182). Ancak her durumda hâkim 
çocukların üstün yararını göz önüne almalıdır. 
Velayet hakkının düzenlenmesi sırasında Çocuk 
Hakları Sözleşmesi uyarınca kendini ifade edebi-
lecek yaşta olan çocuğun mahkemece dinlenmesi 
zorunludur. Bu zorunluluğa karşı uygulamada 
özellikle anlaşmalı boşanma hallerinde çocuğun 
görüşünün sorulmadığı görülmektedir.

Boşanma, eşin kusurlu davranışları sonucu ger-
çekleşmişse, bir işi ve geliri olmayan diğer eş, 
sürekli ve düzenli olmak üzere nafaka bağlanma-
sını isteyebilir (m. 175). Uygulamada yoksulluk 
nafakası olarak bilinen bu nafakaya karar verilmesi 
için açık bir istek gereklidir (Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu m. 74). Ancak nafaka ve tazminat 
istekleri boşanmanın kesinleşmesinde itibaren bir 
yıl içinde zaman aşımına uğrar (m. 178).

Boşanmadan sonrası için istenebilecek nafakalardan 
çocuklar için olan, uygulamadaki adıyla iştirak 
nafakası için istek olmasa bile hâkim kendiliğinden 
karar vermelidir (m.182). Çünkü maddeye göre 
velayet hakkı verilmeyen eş, “çocuğun bakım 
ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak 
zorundadır”.

Medeni Kanun uyarınca kadın iş ve meslek 
seçiminde eşinin iznini almak zorunda değildir. 
Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yü-
rütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı 
göz önünde tutulur (m. 192). Eş, evin geçimine 
katkıda bulunmuyorsa, evde birlikte yaşarken 
dahi nafaka isteme olanağı vardır (m. 195). Eşin 
birlikte oturulan evi terk etmesi ve ailenin geçi-

mine katkı yapmaması halinde de aynı madde 
uyarınca mahkemeden istekte bulunabilir.

TMK’nın 198. maddesine göre, “Eşlerden biri, 
birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine 
getirmezse, hâkim onun borçlularına ödemeyi, 
tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını 
emredebilir. Yine eşin ailenin ekonomik varlığını 
tehlikeye düşürecek eylemleri söz konusu ise 
aile mahkemesinden onun tasarruf yetkisinin 
kısıtlanmasını isteme olanağı vardır (m. 199). 
Bu kararın alınmasından sonra eş, kendi üzerine 
kayıtlı mallarını bile diğer eşin rızası olmadan 
satamaz. Madde metni şöyledir:

“Ailenin ekonomik varlığının korunması veya 
evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden 
birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği mal 
varlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak 
onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.”

Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır. Ha-
kim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf 
yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütü-
ğüne şerh edilmesine karar verir.” Buna göre, 
ailenin ekonomik varlığının korunması ve evlilik 
birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin gerektirdiği ölçüde diğer eşin mal 
varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanabilir. 

Boşanmanın, boşanmaya neden olaylarda ku-
sursuz olan eş açısından ekonomik ve toplumsal 
anlamda bir yıkım oluşturmaması, onun evlilik 
birliğinin sağladığı destekten yoksun kalışının 
giderilmesi için maddi tazminat isteme olanağı 
vardır (m. 174/1). Mal paylaşımı ya da katkı pa-
yından kaynaklanan maddi tazminat istekleriyle 
buradaki maddi tazminat farklıdır. Buradaki taz-
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minat acısıyla tatlısıyla bir ömrü birlikte yaşama 
güvencesinin boşa çıkmasının karşılığıdır. 

Öte yandan, boşanmaya sebep olan olaylar 
yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, 
kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat ola-
rak uygun miktar para ödenmesini de isteyebilir 
(m.174/2). Manevi tazminata dayanak, Borçlar 
Kanunu 49. maddesinde yer alan, “Kişisel yarar-
ları zedelenen kimse, buna sebep olandan zarar 
ve ziyan isteyebileceği gibi, hatanın özel ağırlığı 
gerektirdiği takdirde manevi tazminat isteyebilir” 
hükmüdür. Yargıtay tedaviden kaçınarak karısına 
hastalık bulaştıran (evlilik içi fiziksel şiddet) 
kişinin kusurlu olduğuna ve kişisel hakları ihlal 
edilen eşine manevi tazminat ödemesi gerektiğine 
hükmetmiştir (Y. 2. H.D., 21.05.2002, 6157/6831).

Yasada dört çeşit mal rejimi yer almıştır. Bunlar: 
“Edinilmiş Mallara Katılma”, “Mal Ayrılığı”, 
“Paylaşmalı Mal Ayrılığı” ve “Mal Ortaklığı”dır. 
Mal ortaklığı dışındakiler, evlilik sona erdiğinde 
ortak malların paylaşımını gerektirir. 2002 tari-
hinden önce Medeni Kanun’da öngörülen yasal 
mal rejimi, mal ayrılığı idi. Bu rejimde eşlerden 
her birinin adına kayıtlı malları kişisel malları 
sayılmıştı. Yani, boşanma sonrasında, her eş 
evlilik öncesinde sahip olduğu ve evlilik süreci 
içinde kendi adına edindiği malların sahipliğini 
sürdürmekteydi. Bu da evliliğin boşanma ya da 
ölüm gibi bir nedenle sona ermesi durumunda 
kadın aleyhine ağır sonuçlar doğuruyordu. Yeni 
Medeni Kanun ile edinilmiş mallara katılma 
rejimine geçilmiş, (m. 202) evlilik birliği içinde 
edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel 
mallarının (m. 218) çıkarılmasından sonra tasfiye 
sırasında eşit paylaşımı sağlanarak bu haksızlık 
giderilmek istenmiştir. Başka bir deyişle, rejim, 

evlilik süresince edinilmiş tüm malların, boşanma 
durumunda eşit paylaşılması hükmünü getirmiştir.

SONUÇ

Aile kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan 
aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğun-
lukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan ve 
bireylerden cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik 
gereksinmelerinin karşılandığı temel bir toplumsal 
birimdir. Kişilerin beslenme ve bakım gereksin-
melerini karşılayan güven duygusu veren, beden 
ve akıl sağlığını koruyan ve geliştiren bir birim 
olması gereken aile, çoğu kez, her çeşit şiddetin 
beslendiği ve uygulandığı tek odak olmaktadır.

Türkiye’de aile içinde kadına yönelik şiddetin 
gündeme gelmesi 1980’lerin ortalarına denk 
düşmektedir. 1980’lerle birlikte, kadın hareke-
tinin öncülük ettiği kampanya, sokak eylemi, 
toplantı benzeri çalışmalarla aile içi şiddetin gö-
rünürlük kazanmasında önemli adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele 
çalışmaları, günümüzde ilgili tüm tarafların da 
destek ve işbirliğini alarak devletin sorumluluğunu 
üstlendiği bir konu olmuştur. Ülkemiz uluslararası 
taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korun-
ması amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirler 
alarak topyekûn bir mücadele başlatmıştır.

Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en 
önemli yansıması yasal alanda olmuştur. 2000’li 
yıllarla birlikte başta Anayasamız olmak üzere 
yasalarımızda kadın-erkek eşitliği ilkesi daha da 
güçlendirilmiştir. Medeni Kanun, İş Kanunu ve 
Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan 
eşitlikçi reformlarla, Türkiye’de tüm mevzuat, 
kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına 
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yönelik şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya 
kavuşturulmuştur. Bu temel Kanunların yanı 
sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacını 
taşıyan ve Türkiye’de aile içi şiddet kavramının 
da hukuksal bir metinde tanımlanmasını sağla-
yan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 
2012’de yürürlüğe girmiştir. 

Kadına yönelik şiddet, Medeni Kanun kapsamın-
da değerlendirildiğinde ise üzerinde durulacak 
konuların başında boşanma, velayet, tazminat 
ve nafaka gelmektedir. Medeni Kanun aile içi 
şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayanların korun-
ması için boşanma sürecinde de yararlanılabilecek 
birçok düzenlemeye sahiptir. En önemli hukuksal 
korumalardan biri, boşanma veya ayrılık davası 
sürecinde alınacak geçici önlemlere ilişkindir. 
Böylece halk arasında bir yıkım süreci olarak 
algılanan boşanma davası süresince, taraflardan 
güçsüz konumda olanının zarar görmemesi sağ-
lanmaya çalışılmıştır.
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BÜYÜYEN EKONOMİLERİN YOKSULLAŞAN KADINLARI* 

IMPOVERISHED WOMEN OF DEVELOPING ECONOMICS
(WOMEN AT ECONOMY FIELD)
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Özet: Kadına yönelik şiddet, genellikle erkekler tarafından 
kadını baskı altına alarak uygulanan psikolojik, fiziksel ve 
cinsel içerikli tepkisel bir tavır olmakla birlikte evrensel ve 
tarihi çok gerilere dayanan bir fenomendir. Dünya üzerinde 
yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görürken Türkiye’de 
kadınların %97’si şiddet görmektedir. Temel insan haklarının 
ihlali olarak tespit edilen kadına yönelik şiddet, erkek egemen 
bir kültürde kadının toplumsal değerinin sadece ev işleri ve 
çocuk bakımı gibi faaliyetler olarak görülmesi; kadın ve erkeğin 
arasında geleneksel ve eşit olmayan bir rol paylaşımına sebep 
olmaktadır. Kadına yönelik uygulanan şiddetin bir boyutunu 
da kadının ekonomide karşılaştığı sorunlara ve istihdam da 
kadının yeri ve önemine bakarak da incelemek mümkündür. 
Kadınların üretimde aktif ve önemli rol almalarına rağmen 
erkek işgücü kadar değerli görülmemeleri kadının istihdamda 
ki yeri açısından ciddi kayıplar yaratmaktadır.  Kadınlar aynı 
zamanda devletin uygulamalarındaki eksikliklerden kaynaklanan 
ekonomik şiddetle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Eşit işe eşit 
ücret ilkesinin ihlal edilerek birçok kadının düşük ücret ile sosyal 
güvenlik kurumuna kayıt olmadan çalışması ve cinsiyet eşitliği 
öneminin kavranamamış olması da temel sorunlar arasındadır. 
Kadının ekonominin genelinde karşılaşılan cam tavan etkisi 
nedeniyle giderek kötüleşen durumu, çeşitli veri tabanlarından 
alınan veriler ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, sektör, 
işteki statüsü açısından değerlendirerek tablo ve grafikler yardımı 
ile açıklanacaktır. Elde edilen verilere göre kadın istihdamının 
eğitim durumuna, yaş gruplarına, sektörlere, işteki statüye göre 
dağılımının ayrıntılı olarak incelenmesi, kadın istihdamının 
boyutlarını gösterecektir. Tüm bu kriterleri göz önüne alarak, 
kadına yönelik dolaylı ve doğrudan şiddetin önlenmesi için 
cinsiyet ayrımcılığı azaltan ve/veya ortadan kaldıran ekonomi 
politikaları ve bunu takip eden yasal düzenlemelerin ivedilikle 
oluşturulması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Kadın, Kadın İstihdamı, Cam Tavan 

Abstract: Violence for women is a psychological, physical 
and gender thematic reactional behavior which is generally 
applied by men by suppressing women; as well as it is a 
universal phenomenon whose history is based on very ancient 
times. As half of women worldwide experience violence from 
their spouses, 97% of women in Turkey experience violence.  
Violence for women which is determined as human rights 
violation causes to consider the social value of women just as 
activities such as housework and childcare; and a role sharing 
which is traditional and not equal between men and women.It 
is possible to examine one aspect of violence for women by 
considering the problems that women face in economy and 
place and significance of women in employment.  Although 
women have active and significant role in production, not 
considering them as valuable as men labor causes important 
losses in place of women in employment.At the same time 
women experience with economical violence caused by de-
ficiencies in governmental applications. Equal pay for equal 
work principal is violated and working of many women with 
lower salaries and without registering to social security insti-
tutions and not being able to apprehend the gender equality 
can be considered as basic problems.Gradually deteriorating 
situation of women because of glass ceiling effect which is 
experienced in general economy will be explained by informa-
tion taken from several databases  by evaluation with gender, 
age, marital status, education, sector, status at work, point of 
view by using graphics and tables. Detailed examination of 
distribution of women employment with respect to obtained 
information based on educational status, age groups, sectors 
and status at works shall show aspects of women employment.
It is urgently necessary to form economy policies and legal 
regulations following those   which decrease and/or remove 
this gender apartheid for preventing directly or indirectly 
violence for women. 

Key Words:  Women, Women Employment, Glass Ceiling

(*)  “Erkekler, genelde tüm kadınların haksızlığa uğradığını kabul eder, fakat sizin değil.” Sheila Rowbotham
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1.GİRİŞ

Şiddet, ülkemizde de olduğu gibi tüm dünyada 
süregelen toplumsal bir gerçekliktir. En basit 
tanımıyla şiddet, kişilere ya da nesnelere çeşitli 
boyutlarda zarar vermeyi içeren güçlü, kontrolsüz, 
aşırı, birdenbire, amaçsız olabilen, toplumsal ya da 
bireysel görülebilen bir olgudur. (Yıldırım 1998: 
24). Şiddet; bir kişinin diğerinin rıza ve arzusu 
dışında zor kullanarak kendi iradesine tabi kılması 
(Aziz 1994:7) ya da bir bireye zarar vermeye ya 
da onu yıkmaya yönelik, dolaylı ya da dolaysız 
bir eylem (Büker ve Kıran 1999: 15, akt. Tufan 
Yeniçıktı, 2012: 245) olarak tanımlanabilir. Şiddet; 
yalnızca insanoğluna özgü bir olgu olup tamamen 
toplumun yapısına ve eşitsizliklere dayalı bir 
kavram olarak karşımıza çıkar.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 
1993 yılında kabul ettiği “Kadına Karşı Şiddet 
Bildirgesi”nde  “kadına yönelik şiddet”, cinsiyete 
dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik 
herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran 
ve ya bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda 
ve ya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü 
davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi 
biçimde engellenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. 
(Arın 1996: 305). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ise aile içi şiddeti; kendini aile olarak tanımlamış 
bir grup içerisinde zorlamak, aşağılamak, cezalan-
dırmak, güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak 
amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen şiddet 
davranışı olarak tanımlar.

Şiddetin kaynağında birçok toplumun özünde 
görebileceğimiz erkek egemenliğinin yattığı dü-
şünülmektedir. Erkeklerin egemenliklerini tehdit 
altında görmeleri ya da mevcut egemenliklerini 
daha da güçlendirmek istemeleri, kadına yönelik 

şiddet davranışının temel nedenlerini oluşturmak-
tadır. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde 
kadınlar değişik biçimlerde şiddete mahkûm 
kalmaktadır. Eğitimden yoksun bırakılarak eve 
mahkûm edilmesi, ekonomik faaliyetinin yasal 
ve geleneksel engellerle kısıtlanması, çalışma 
yaşamında pek çok haksızlık ve ayrımcılıkla kar-
şılaşması, toplumun en fakir kısmını oluşturması 
gibi nedenlerle kadınlar şiddetin ilk hedefi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Kadının, evde başlayan şiddet öyküsü, ev dışında 
da sürmektedir. Kadının hem ev içinde hem ev 
dışında yaşadığı şiddetin en güzel örneklerinden 
birini ise kadının yaşamış olduğu ekonomik şiddet 
oluşturmaktadır. Kadınların ev içinde (ücretsiz ev 
işçiliği gibi) ve ev dışında maruz kaldığı ekonomik 
şiddet, toplumun gelenekselliğinden, o toplumda 
egemen olan ekonomik, yasal ve siyasal eril 
ideolojilerden etkilenmekte ve onlar tarafından 
belirlenmektedir.(Gökkaya 2011:102)

Birçok toplumda olduğu gibi ülkemizde de şiddet, 
toplumun yapısından kaynaklanan özelliklerden 
dolayı içselleştirilmekte ve meşru olarak kabul 
edilmektedir. Şiddetin meşru görülmesi, önce ailede 
sonra da toplumda tekrar tekrar üretilmesine ve 
bir sorun çözme yöntemi olarak kuşaktan kuşağa 
aktarılmasına yol açmaktadır (Tılıç:1997:5, akt. 
Gökkaya,2011:102). Ancak toplumların yapısından 
kaynaklanan bu meşruluk, her ne kadar kendini 
kronik olarak devam ettirse de yavaş yavaş ko-
nuşulmaya ve farklı platformlarda tartışılmaya 
başlanmıştır.

2. EKONOMİK ŞİDDET VE NEDENLERİ

Şiddet olgusu, çok farklı uygulama şekilleri 
ve boyutları ile tüm dünyada önemli bir sorun 
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oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın şekilde 
varlığını sürdüren şiddet, insanların iletişim ve 
etkileşim içinde bulunduğu tüm alanlarda karşı-
mıza çıkmaktadır.

Kadına karşı olumsuz ayrımcılık ve onun aracı olan 
aile içi şiddet bir insan hakkı ihlali olmasına karşın 
çağlar boyunca, hatta modern dünyada bile fark 
edilmemiştir. Örneğin 1789 Fransız İnsan Hakları 
Bildirgesi’nde bile kadına yönelik ayrımcılıktan 
söz edilmemiştir. Kadının cinsiyeti nedeniyle 
uğradığı eşitsizliğin ayırt edilebilmesi için Büyük 
Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi, yani kadının 
iş gücüne ihtiyaç duyulması gerekmiştir. Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşı’nda erkeklerin savaşta 
olmaları kadının iş gücüne duyulan gereksinimi 
artırarak bu farkındalığı pekiştirmiştir.

Kadınlar, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından olu-
şan göreceli barış ortamını iyi değerlendirmişler; 
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan komite 
aracılığıyla cinsiyet ayrımcılığının insan hakları 
bildirgelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere 
girmesini ve tüm dünyada fark edilmesini sağ-
lamışlardır. Soğuk savaş döneminde Komünist 
Blok ekonomik ve sosyal haklara önem vermiştir. 
Buna karşılık, Kapitalist Blok’un rekabet etme 
kaygısı ve bunu kadın haklarıyla dengeleme çabası 
yanında, kadın örgütlerinin ve feminist aydınların 
bilinçli katkıları süreci hızlandırmıştır.  Tüm bu 
gelişmelere rağmen kadına yönelik ayırımcılığın 
en etkili aracı aile içi şiddet ise son yirmi yıla dek 
hep gözden uzak kalmıştır.(Karınca 2011: 15).

Tarih boyunca her dönemde kadınların üretimde 
yer almalarına rağmen hüküm sürmüş olan ve 
bir gelir karşılığı çalışmanın erkeklere özgü bir 
görev olduğu, kadının asıl görevinin ise ev işleri 
ve çocuk bakımı gibi faaliyetler olduğunu kabul 

eden görüş; kadının çalışma hayatında iyi bir aktör 
olamamasına neden olmuştur. Bunun sonucunda 
ise erkeklerden ziyade kadın çalışma hayatında 
çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Kadınların insan hakları bildirisi olarak da ta-
nımlanan, kadına yönelik ayrımcılığın en önemli 
aracı olarak Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik 
Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi Sözleşmesi 
(Convention for the Eliminiation of All Forms 
of Discrimination Againts Women) kısa adıyla 
CEDAW, 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş, 
Türkiye ise sözleşmeye 19 Ocak 1986 tarihinde 
taraf olmuştur. Ancak çalışma hayatında bu ilkeler 
göz ardı edilmeye devam edilmiştir. 

Kadınların gerek aile içinde gerekse kamusal 
düzende karşılaştıkları ekonomik şiddet; eko-
nomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde 
bir yaptırım, tehdit ve kontrol etme aracı olarak 
kullanılmasıdır. Ekonomik şiddet davranışları 
kadının çalışmasına izin vermeme, istemediği işte 
zorla çalıştırma, çalışıyorsa iş hayatını olumsuz 
etkileyecek kısıtlamalar getirme, sık sık işyerinde 
olay çıkartarak çeşitli bahanelerle işe girmesine 
engel olma, çalışma yaşamında ilerlemesine engel 
olma, kişinin maaşına, gelirine, mal varlıklarına 
el koyma, az para verme, para harcama özgürlü-
ğünü elinden alma, çok az para verip yapılması 
mümkün olmayan şeyleri talep etme, yiyecek / 
giyecek gibi ihtiyaçlarını almasına izin vermeme, 
sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelleme, 
ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri konusunda 
bilgi vermeme, aileyi ilgilendiren ekonomik 
konularda kadının fikrini almadan tek başına 
karar verme, kadının ev ekonomisine katkısını 
kabul etmeme, ortak miras, mal-mülk konusunda 
ayrımcı davranışlar sergileme ve bu davranışları 
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boşandıktan sonra da devam ettirme, çalışmayı 
reddedip, kişinin (kadının) gelirini harcama gibi 
durumları içermektedir.(Casique ve Furegato 2006; 
Çivi ve ark. 2008; Fawole 2008; Köse ve Beşer 
2007; Riger ve Krieglstein 2000; Xu ve ark. 2005, 
akt. Can Gürkan ve Coşar, 2009:125) Özetle 
bireylerin çalışmalarının ve gelir sağlamalarının 
engellenmesi, çalışmaya zorlanmaları, kişisel 
kazançlarına veya malvarlıklarına el konulması, 
bunları yönetmelerine engel olunması, şeklinde 
ortaya çıkan davranışlar ekonomik şiddet olarak 
tanımlanmaktadır. (Karınca 2011: 25) Artık son 
yasal düzenlemelerle mahkeme kararlarında da 
ekonomik şiddet, boşanma veya şiddetten koruma 
kararlarına bile gerekçe oluşturmaktadır.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin temelinde, 
aslında kültürel birikimin etkili olduğu gerçeği 
vurgulanmaktadır. Şiddetin nedenleri arasında 
toplumun şiddeti hoş görmesi, şiddetin kuşakla-
rarası aktarımı, çocuğun sosyal öğrenme yoluyla 
ailedeki şiddet davranışını örnek alması, bireylerin 
stresörlerle baş etme, problem çözme becerisinin 
yetersiz olması, öfke ifadesinde şiddete alternatif 
geliştirememiş olması, hızlı kentleşme, parçalan-
mış aile, yoksulluk, işsizlik, kültürel değişimler, 
göçler, kadın ve erkeğin eğitim düzeylerinin düşük 
olması ve çocuk sayısının fazlalığı ilk sıralarda 
yer alan faktörlerdir. (Fawole 2008; Güler ve ark. 
2005; Casique ve Furegato 2006; Çivi, Kutlu ve 
Marakoğlu 2008; Kocacık ve Doğan 2006; Köse 
ve Beşer 2007; Vahip ve Doğanavşargil 2006, 
akt. Can Gürkan ve Coşar, 2009:125).

Kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinden biri 
olan ekonomik şiddet; kadınların çalışma hayatında 
kendilerini kabul ettirmeleri ile başlayan sorunlar, 
işgücü piyasasında yedek işgücü olarak kabul 

edilmeleri, işe alımlarda tercih edilmemeleri ve 
işten çıkarılan ilk grup olmaları gibi sorunlarla 
kendini göstermektedir. Eğitim ve mesleki eğitim 
olanaklarından erkeklere göre daha az yararlan-
dırılmaları, cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel 
taciz, ücretlendirmede eşitsizlik, sosyal güvenlik 
haklarından yararlanamama, kayıt dışı olarak 
çalışma, aile ve iş hayatını birlikte yürütebilme 
başta olmak üzere kadınlar çalışma hayatında 
birçok sorunla karşılaşmakta; bu sorunlar onla-
rın işgücü piyasasına girişlerini etkilemektedir. 
(Bolcan 2006: 19)

Kadının yaşamını önemli oranda etkileyen ve 
kadını bağımlı ve dolayısıyla fakir hale getiren 
şiddet türü ekonomik şiddettir (Fawole 2008, 
akt. Can Gürkan ve Coşar, 2009:125). Hatta 
ekonomik şiddet gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalkınmalarına 
engel olmaktadır (Köse ve Beşer 2007:118) 1,5 
milyar fakirin yaşadığı ve bunların %70’inin 
kadın olduğu dünyamızda fakirlik, ekonomik 
şiddetin hem sebebi hem de sonucudur. Aslında 
giderek büyüyen ekonomiler tam da sayılan bu 
nedenler sebebiyle giderek işgücü piyasasından 
uzaklaşan-uzaklaştırılan kadınlar nedeniyle sosyal 
adaleti sağlayamamakta ve giderek daha yoksul 
kadınlar yaratmaktadır.

3. EKONOMİK ŞİDDET GÖSTERGELERİ

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç 
ilişkilerinin (sosyo-kültürel, ekonomik vb. alanlarda) 
bir sonucu olarak ortaya çıkan şiddet, aslında kadın 
üzerinde güç ve kontrol kurmayı amaçlamaktadır. 
Kadının üzerinde kurulmaya çalışılan bu güç ve 
kontrol, kadının sadece fiziksel şiddete değil aynı 
zaman da başka şiddet (duygusal, cinsel, ekono-
mik vb. gibi) biçimlerine de uğramasına neden 
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olmaktadır. Bu şiddet biçimlerinden ekonomik 
şiddet, çok fazla üstünde durulmayan, dillendi-
rilmeyen şiddet biçimlerindendir. Oysaki kadının 
toplumsal yapı içerisinde ekonomik anlamda 
bir yer edinmesi, onun kimliğinin oluşmasında 
(bir birey olarak var olmasında) çok önemlidir. 
(Gökkaya 2011:110)

Örneğin Dünya Değerler Araştırması (The World 
Value Survey); sağlık bakımı, eğitim ve ev gider-
lerinin karşılanmasında erkeklerin gücü ellerinde 
tuttuklarını göstermiştir. Birçok ülkede erkeklerin 
bir kısmı eşlerinin çalışmalarına izin vermezken, 
diğer bir kısmı da kısmen çalışmasına izin ver-
mektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde şiddet 
uygulayan kişiler, para kazanmasını engellemek 
için kadının iş kıyafetlerine zarar verme, iş yerine 
giderek sorun çıkarma, fiziksel şiddet uygulayarak 
kadının işe gidemeyecek hale gelmesini sağla-
ma, şiddet mağduru kadının yaşadığı fiziksel ve 
psikolojik sıkıntılar nedeniyle iş göremez hale 
gelmesini sağlama gibi yöntemlere başvurmak-
tadırlar (Fawole 2008; Tolman ve Wang 2005, 
akt. Can Gürkan ve Coşar, 2009:126). 

Birçok az gelişmiş ülkede kadınlar ev harca-
malarıyla ilgili karar verememektedirler. Afrika 
ülkelerinde kadınların para harcamalarına izin 
verilmezken, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney 
Asya’da bu oran %24 ile %34 arasında, Doğu 
Asya ve Pasifik ülkelerinde ise %2 ile %9 ara-
sındadır.(Fawole 2008:171). Kadınlar hem az 
para kazanmakta hem de daha az miktarda da 
mala sahip olabilmektedirler. Yapılmış çok az 
istatistiksel çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde 
de benzer durumların olduğu belirtilmektedir. 
Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların malların 
çok az bir bölümüne sahip olduğu bulunmuştur. 

Kadınlar ayrıca zor, uzun süre çalışma koşulları, iş 
güvenliğinin olmaması ve yüksek oranda fakirlik 
gibi olumsuz koşullarda çalışmaktadırlar. Paraları 
erkek patronları tarafından tam ödenmemekte 
veya çalınmakta, satılacak ürünlere illegal olarak 
el konulmakta veya polis gücü gibi devlet eliyle 
de iş yerleri kapatılmaktadır. Daha genç ve dene-
yimsiz kadınlar erkek patronları tarafından daha 
fazla çalıştırılmakta, sözleşmenin dışında fazla 
mesai yaptırılmakta ve az para ödenmektedir.
(Fawole 2008:170). 

Tüm bu çarpıcı örnekler dikkate alındığında 
aile içi ekonomik şiddet göstergeleri şiddetin 
kaynağına göre aile içi şiddet göstergeleri ve 
kamusal kaynaklı şiddet göstergeleri olarak iki 
sınıfta toplanabilir. Aile içi şiddet göstergeleri;

 Kadının çalışmasına yahut işinde ilerlemesine 
engel olmak

 Zorla istemediği bir işte ya da iş kolunda ça-
lıştırarak maaşına, bankamatik kartına, gelirine 
veya mal varlıklarına el koymak,

 Çalışmayı reddedip kadının gelirini harcamak, 
kadının gelirini içkiye kumara yatırmak, Aile-
nin geçimini sadece kadının kazandıklarıyla 
sürdürmeyi istemek,

 Kendi parasını yatırım amaçlı biriktirirken 
kadının parasını harcamak,

 Kadını başlık parası, süt hakkı parası ile ya 
da mihir ile evlenmeye zorlamak

 Ekonomik imkanları kısıtlamak,

 Çalışan kadının ziynet eşyalarının tümünü ya 
da bir kısmını elinden almak,
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 Aileyle ilgili tüm maddi bilgileri eşinden 
saklamak,

 Kadın olduğu için mirastan mahrum edilmek, 
miras hakkından yönlendirilmiş bir gönüllü-
lükle vazgeçmek,

 Mal ve mülklerin sadece erkeğin üzerinde 
olmasını sağlamak, maldan (toprak) değil 
mülkten (ev, dükkan) – o da çok daha az bir 
kısım halinde- vermek,

 Miras malını çok ucuza elinden almak gibi 
haller bu türden şiddetin içinde sayılabir.

 Ekonomik şiddete kamusal alanda baktığı-
mızda ise;

 Eşit işe eşit ücret ödememe,

 Kadın işi erkek işi ayrımı yapma,

 Terfi kanallarını kadınlar için kapalı tutma,

 Torpil mekanizmasını işletmeme,

 Sigortasız çalıştırma,

 Her an işsiz kalma riskiyle çalışmak zorunda 
bırakma,

 İşyeri cinsel tacizi,

 İşyeri psikolojik tacizi,

 Kadınların daha çok enformel sektöre ve 
esnek, yarı zamanlı, ev eksenli çalışma pra-
tiklerine itilmesi

 Kimi sektörlerde kadınlar sözleşmelerle ha-
milelikten men edilmesi

 Hamilelik durumunda işveren tarafından 
işten çıkartılmaları en önemli unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de kadın istihdamı ve kadın emeğindeki 
mevcut durum, ülkedeki toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği tablosundan bağımsız değerlendirilemez.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal 
Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye dünyada 
toplumsal cinsiyet uçurumunun en derin olduğu 
ülkelerden biridir. Bu raporda ülkeler, toplumsal 
cinsiyet uçurumuna göre; “ekonomik katılım ve 
fırsatlar, eğitime erişim, siyasal güçlenme, sağ-
lık ve hayatta kalabilme” gibi dört temel kriter 
esas alınarak sıralanmaktadır. Raporda ülkelere 
0 ile 1 arasında bir puan verilmekte, puan 1’e 
yaklaştıkça uçurum kapanmakta, 0’a yaklaştıkça 
derinleşmektedir. 2011 yılı raporuna göre Türkiye 
135 ülke arasında 122. Sırada yer almaktadır. 
Türkiye’nin en geride kaldığı alan ise işgücüne 
katılımıdır.(WEF 2011)

Yukarıda bahsedilen tüm bu göstergelerin is-
tatistiki verilere yansımamış olması nedeniyle 
mevcut veriler ekonomik şiddetin aslında görünen 
yüzünün sadece kamusal alanla sınırlı olduğunu 
göstermektedir.

Kadının iş hayatında karşılaştığı diğer önemli 
bir tür şiddet ise cam tavan uygulamalarıdır. 
Yönetici pozisyonunda çalışan kadınların, belirli 
bir asamadan sonra yükselmelerini engelleyen 
faktörlerin toplamına “Cam Tavan” ya da “Cam 
Tavan Sendromu” adı verilir. Kavram 1986’da 
Hymovitz ve Schellard tarafından Wall Street 
Journal’ın “İş Yaşamında Kadın” konulu bir 
haberinde kullanılmış ve genel olarak “işletme, 
hükümet, eğitim ve kâr amacı gütmeyen organi-
zasyonlarda, üst kademe pozisyonlara ulaşmak 
için çabalayan kadınların karşılaştığı engeller” 
olarak tanımlanmıştır. Cam Tavan adından da 
anlaşılacağı gibi görünmez bir engeli tanımlamak-
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tadır. Cam tavan, bir kadın yönetici olarak belirli 
bir noktaya kadar yükseldikten sonra önemli bir 
terfi beklediği anda adını tam olarak ortaya koya-
madığı nedenlerden ötürü istediği terfii alamama 
durumu şeklinde de açıklanmaktadır (Siyve, 
2004, akt. Örücü vd. 2007:118). Kadınların iş 
hayatında giderek artan oranlarda yer almaları, 
çalışma yaşamında ve yönetimde kadınlarla ilgili 
araştırmaların da artmasını beraberinde getirmiş-
tir. Yapılan araştırma sonuçları özel sektördeki 
kadın yöneticilerin ancak orta kademeye kadar 
ilerlediklerini ve orada durduklarını göstermiştir.

Kadınların kariyer yapamamalarının ya da yetki 
sahibi olamamalarının (cam tavan açısından) 
altında yatan temel sebepler arasında; eğitimdeki 
fırsat eşitsizlikleri ve toplumsal yargılar da önemli 
etkenler olarak kabul edilmektedir.(Özbey 2004, 
akt.Örücüvd.2007:120)

Türkiye hala erkek egemen bir toplumsal yapıya 
sahiptir ve bu yapı yaşamın her alanında belirleyici 
olmayı sürdürmektedir.  Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin eğitim, siyasete ve karar 
alma mekanizmalarına katılım, çalışma yaşamına 
katılım ve kadına yönelik şiddet gibi istatistiklere 
dökülebilen göstergeleri, eşitsizliğin hala ne kadar 
derin olduğu konusunda fikir verebilir.

Kadınların kariyer yaşamlarını etkileyen en 
önemli unsurlardan birisi de erkeklerden farklı 
olarak toplum içerisinde benimsedikleri cinsiyet 
rolüdür. Cinsiyet rolü, hangi meslek ya da pozis-
yonun kadın işi, hangilerinin erkek işi olduğunun 
belirlenmesini sağlamakta hatta çalışma hayatına 
başlayabilmenin temel koşulu olan eğitim ortam-
larında da bunların yansımaları olabilmektedir. 
Nitekim toplumsallaşma süreci kadınları, yönetmeye 
yönelik işlerden (yöneticilik, başkanlık, idarecilik, 

müdürlük v.b) ziyade uzmanlık gerektiren işlere 
(doktorluk, öğretmenlik v.b) yönlendirmektedir. 
Böylece cinsiyet rolüne dayalı önyargılar pekiş-
mektedir. Kendisi de bu önyargıların var olduğu 
bir ortamda büyüyen kadın; önünde örnek alabi-
leceği rol modellerinin olmayışı, ileri bir kariyerin 
aile yaşamı üzerindeki olası olumsuz etkilerini 
düşünmesi, biraz da toplumsallaşma sürecinde 
öğrendiği roller ile iş hayatının beklentileri ara-
sında yaşadığı rol çatışmaları (anne-eş rolü ile 
işkadını rolü arasındaki ikilem) ile iş yaşamına 
ilişkin isteklerini şekillendirmektedir (Crampton 
ve Mishra 1999: 89).

Türkiye’de son 10 yılda okullaşma oranlarında 
her düzeyde kayda değer mesafe kat edilmiş 
ve yüksek-öğretim hariç her aşamada kadın ve 
erkekler arasındaki fark azalmıştır. Kadınların 
okullaşma oranı, 2010-2011 dönemi itibariyle 
yüzde 66,1 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların 
eğitime erişiminde son 10 yılda olumlu bir ge-
lişme yaşanmıştır.

Tablo 1: Net Okullaşma Oranı

Yıllar Net Okullaşma Oranı
Kadın Erkek

1995-1996 33.2 44.1
2000-2001 39.2 48.5
2001-2002 43.0 53.0
2002-2003 45.2 55.7
2003-2004 48.4 58.1
2004-2005 50.5 59.1
2005-2006 52.0 61.1
2006-2007 52.2 60.7
2007-2008 55.8 61.2
2008-2009 56.3 60.6
2009-2010 62.2 67.6
2010-2011 66.1 72.4
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Tablo 2:Yüksek Eğitim Öğrencileri

Yıllar Her İki Cins İçin Toplam 
Yüzde/Yüksek Eğitim 

Öğrencileri
Kadın Erkek

2000-2001 40.5 59.5
2001-2002 41.0 59.0
2002-2003 40.4 59.6
2003-2004 41.4 58.6
2004-2005 41.9 58.1
2005-2006 42.4 57.6
2006-2007 42.6 57.4
2007-2008 43.1 56.9
2008-2009 43.6 56.4
2009-2010 44.4 55.6

Tablo 2 de görüldüğü üzere kadınların yüksek 
eğitimdeki payları giderek artmakla birlikte cin-
siyet eşitsizliğinin büyük bir farkla devam ettiği 
görülmektedir. Kadınların eğitime katılımlarında 
yaşanan artışın, mezun olunan okula göre eğitim 
düzeyi göstergelerindeki kadın ve erkekler ara-
sındaki farkı kapatması, uzun vadede mümkün 
olacaktır. Bugün itibariyle bitirilen eğitim düzeyi 
esas alınarak, kadın ve erkeklerin eğitim durumları 
incelendiğinde, eğitim alanında toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin hala belirgin biçimde varlığını sürdür-
düğü görülmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, 
ilgili eğitim düzeyini bitirenler içinde kadınların 
oranı düşmektedir.

Tablo 3: Eğitim Türlerine Göre Mezunlar

Yıllar
Teorik ve İleri 

Araştırma 
Programları

Teorik Odaklı 
Programlar(5A)

Teorik Odaklı 
Programlar(5A)/Tüm 

Program Türlerine 
Karşılık Gelen Toplam 

Yüzde

İleri Araştırma 
Programları(6)

 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
1990-1991 35.8 64.2 36.0 64.0 97.2 96.3 30.0 70.0
1995-1996 38.8 61.2 38.9 61.1 97.6 97.1 34.3 65.7
2000-2001 40.2 59.8 40.3 59.7 97.3 96.8 36.3 63.7
2001-2002 40.6 59.4 40.7 59.3 97.4 97.0 37.0 63.0
2002-2003 41.1 58.9 41.2 58.8 97.7 97.1 35.4 64.6
2003-2004 44.1 55.9 44.2 55.8 97.8 97.1 37.6 62.4
2004-2005 44.6 55.4 44.8 55.2 97.7 97.2 39.7 60.3
2005-2006 45.5 54.5 45.6 54.4 97.4 97.0 41.6 58.4
2006-2007 46.1 53.9 46.2 53.8 98.1 97.7 40.8 59.2
2007-2008 45.6 54.4 45.7 54.3 98.0 97.7 41.4 58.6
2008-2009 46.4 53.6 46.5 53.5 97.7 97.3 42.6 57.4
2009-2010 46.0 54.0 46.1 53.9 97.5 97.2 43.4 56.6
2010-2011 46.1 53.9 46.1 53.9 97.2 97.1 44.6 55.4

Türkiye’de eğitimdeki cinsiyet eşitsizliği rakam-
larının gösterdiği bir diğer unsur ise kadınların 
ileri araştırma programı mezunlarının erkeklerle 
kıyaslandığında hala çok düşük olmasıdır. 2010-

2011 yılı için ileri araştırma programı mezunlarının 
oranı %44.6 iken erkeklerde bu oran 55.4’dür. 

Dünyanın birçok ülkesinde de olduğu gibi Türkiye’de 
de kadınların yönetmeye yönelik işlerden uzak 
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kaldığı görülmektedir. Öyle ki Türkiye’deki 
Devlet Bakanları’nın, ve milletvekillerinin kadın 
erkek oranına baktığımızda neredeyse %95’in-
den fazlasının erkek olduğunu, Merkez bankası 
yönetim kurulu üye oranlarına baktığımızda yine 

%100’e yakın oranda erkeklerden oluştuğu gö-
rülmektedir. Hakim sayıları ve büyükelçi sayıları 
dikkate alındığında büyük bir çoğunluğun yine 
erkeklerden oluştuğu görülmektedir.

Tablo 4: Yönetimdeki Söz Sahipliği (Her İki Cinsiyet İçin Toplam Yüzde)

Yıllar Devlet 
Bakanları Milletvekilleri Hakim Sayısı

Merkez Bankası 
Yönetim Kurulu 

Üyeleri
Büyükelçiler

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
1980 0 100.0 0.9 99.1 - - 0 100.0 - -
1990 3.2 96.8 1.3 98.7 - - 0 100.0 - -
1995 5.9 94.1 2.9 97.1 - - 0 100.0 - -
2000 0 100.0 4.2 95.8 - - 14.3 85.7 4.6 95.4
2001 0 100.0 4.2 95.8 - - 16.7 83.3 6.2 93.8
2002 4.0 96.0 4.2 95.8 - - 14.3 85.7 6.9 93.1
2003 4.5 95.5 4.4 95.6 - - 14.3 85.7 7.8 92.2
2004 4.5 95.5 4.4 95.6 - - 14.3 85.7 9.6 90.4
2005 4.5 95.5 4.4 95.6 - - 0 100.0 9.6 90.4
2006 4.5 95.5 4.4 95.6 28.2 71.8 0 100.0 9.8 90.2
2007 4.2 95.8 4.4 95.6 27.2 72.8 0 100.0 9.4 90.6
2008 4.2 95.8 9.1 90.9 27.8 72.2 0 100.0 10.8 89.2
2009 7.7 92.3 9.1 90.9 29.7 70.3 0 100.0 10.8 89.2
2010 7.7 92.3 9.1 90.9 31.3 68.7 0 100.0 11.0 89.0
2011 3.8 96.2 14.2 85.8 - - 0 100.0 11.9 88.1

Kadınların istihdamı ve terfilerinde sadece örgüt 
kültürünün değil, toplumsal - kültürel değerlerin, 
sosyal kalıpların ve normların etkileri de önemli 
bir engel olabilmektedir. Japon şirketlerinde ya-
pılan bir araştırmada kadınların ailelerine ilişkin 
sorumluluklarının önemli olduğu düşüncesiyle 
kadınların istihdamı ve terfileri ile ilgili olumsuz 
bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir (Appold 
vd. 1998: 555, akt. Örücü vd. 2007:120). Kadın-
ların çalışma hayatında karşılaştıkları bu sorunlar 
kadınların uluslararası düzeyde korunması ihti-
yacını ortaya çıkarmıştır. 

Kadınların iş dünyasındaki pozisyonları ile ilgili 
istatistiklere ulaşılabilen ülkelerin bazılarında, bu 
konu ile ilgili az bir artış olduğu ya da hiç olma-
dığı ve hatta bazı ülkelerde kadın yöneticilerin 
oranında bir düşüşün söz konusu olduğu görül-
mektedir. Daha fazla kadın yöneticinin olması 
beklenen ‘kadın odaklı’ sektörlerde bile, birçok 
erkeğin yönetici pozisyonuna yükseltildiğine 
rastlanılmaktadır.
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 Tablo 5:Mesleğe Göre İstihdam
 Toplam 

İstihdam
Milletvekili-
Üst Düzey 
Yetkililer

Profesyonel Teknisyen Tezgahtar
Hizmet 

Çalışanı-Satış 
Elemanı

Nitelikli 
Tarım ve 

Balık İşçileri
Vasıfsız 

Meslekler
Sanat ve 

İlgili İşlerde 
Çalışanlar

Yıllar K E K E K E K E K E K E K E K E K E

2006 25.7 74.3 8.2 91.8 35.8 64.2 31.5 68.5 38.9 61.1 19.7 80.3 44.5 55.5 - 69.6 10.6 89.4

2007 25.8 74.2 8.6 91.4 38.6 61.4 29.4 70.6 42.1 57.9 20.4 79.6 43.9 56.1 31.2 68.8 9.3 90.7

2008 26.4 73.6 9.8 90.2 39.5 60.5 31.3 68.7 41.5 58.5 21.5 78.5 43.4 56.6 32.1 67.9 9.5 90.5

2009 27.6 72.4 10.2 89.8 40.2 59.8 32.2 67.8 42.7 57.3 22.4 77.6 43.0 57.0 32.9 67.1 11.7 88.3

2010 28.4 71.6 10.0 90.0 39.3 60.7 32.5 67.5 43.1 56.9 23.0 77.0 44.6 55.4 34.9 65.1 12.3 87.7

2011 28.9 71.1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Türkiye’deki durum incelendiğinde ise, kadınlar-
da toplam ekonomik faaliyet oranı %35.9 iken 
tüm sektörler bazında kadınlar istihdamı oranı 
ise yalnızca %25.7’dir. Bu düşük oran sektörler 
bazında da değerlendirildiğinde diğer sektörlerde 
sağlanamayan cinsiyet eşitliğinin yapısı itibariyle 
sadece tarım sektöründe sağlandığının göstergesidir. 

Tablo 6: İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma 
Oranı

 İşsizlik Oranı İşgücüne Katılma 
Oranı

Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek
2004 11.0 10.8 23.3 70.3
2005 11.2 10.5 23.3 70.6
2006 11.1 9.9 23.6 69.9
2007 11.0 10.0 23.6 69.8
2008 11.6 10.7 24.5 70.1
2009 14.3 13.9 26.0 70.5
2010 13.0 11.4 27.6 70.8
2011 11.3 9.2 28.8 71.7
2012 10.8 8.5 29.5 71.0

Kadınlarda işsizlik oranları 2012 yılı itibariyle 
%10,8 iken erkeklerde bu oran %8,5’dir. İşsizlik 
oranındaki bu ciddi farlılığa rağmen dikkat çeken 
diğer bir gösterge ise işgücüne katılım oranıdır. 

2004-2008 yılları arası işgücüne katılım oranı çok 
yavaş artmasına rağmen son 5 yılda da hızlı bir 
artışın yaşanmadığı görülmektedir. Ayrıca kadın 
erkek cinsiyet farklılığının en yüksek olduğu istatis-
tiki göstergelerden birisi işgücüne katılım oranıdır. 
2012 yılında erkeklerin işgücüne katılım oranı 
%71 iken kadınlarda bu oran yalnızca %29.5’dir. 

Cinsiyet ayrımcılığı hem yatay hem de dikey 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yatay ayrımcılıkta; 
kadın ve erkek örgütte aynı mevkiye ve resmi 
role sahipken farklı görev ve sorumlukları üze-
rine almaları olasıdır. Bunun sebebi aynı işin 
eşit sorumluluk, meydan okuma ve fırsat (daha 
fazla ilerleyebilmek için) içermemesidir. Dikey 
ayrımcılıkta ise kadınlar daha düşük pozisyonlarda 
ve daha az sorumlulukla çalıştıklarından profes-
yonel anlamda büyümeleri ve terfi etmeleri için 
daha az fırsatları olacaktır. Bu yüzden erkekler 
örgütlerde daha yüksek yerlerde kadınlar ise daha 
alt kademelerde yer almaktadırlar.

Kadınların toplumsal yapı içerisinde görmüş olduğu 
ekonomik şiddet, diğer şiddet türlerine oranla daha 
az konuşulmasına rağmen kadınların maruz kaldığı 
birçok şiddet türünün temelinde yer alır. Diğer 
bir deyişle kadınların ekonomik anlamda bağımlı 
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kılınması, onların büyük oranda hem fiziksel hem 
psikolojik hem cinsel hem de ekonomik anlamda 
şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de, çalışma çağındaki her dört kadından 
sadece biri işgücüne katılmaktadır.  Bu kadın-
ların yarısı da tarım sektöründedir. Kadınların 
eğitim düzeyi yükseldikçe, işgücüne katılım 

oranı artmaktadır. Bu gelişmenin aksine işsizlik 
oranının yükseköğretim mezunlarında daha yük-
sek olması kadınların istihdama katılıma yönelik 
farkındalıkları ile ilişkilendirilerek açıklanabilir. 
Diğer bir ifadeyle,  yüksek eğitimli kadınlar daha 
fazla “iş arayan” konumundadırlar.  Bu bulgular 
kadın istihdamını arttırmanın yolunun eğitimden 
geçtiğini vurgular niteliktedir. 

Tablo 7: İstihdamdaki Statüsü ve Cinsiyete Göre İstihdam

Yıllar Çalışanlar İşverenler Kendi Hesabına Çalışanlar

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
1990 16,9 83,1 2,8 97,2 10,0 90,0
1995 18,1 81,9 3,6 96,5 9,8 90,2
2000 19,5 80,5 3,9 96,1 12,9 87,1
2001 19,5 80,5 3,5 96,6 14,3 85,7
2002 21,3 78,7 5,1 94,9 15,0 85,0
2003 21,0 79,0 4,0 96,0 13,6 86,4
2004 20,4 79,6 4,8 95,2 10,8 89,2
2005 20,9 79,1 4,5 95,5 14,2 85,8
2006 21,5 78,5 5,7 94,3 14,5 85,5
2007 22,4 77,6 6,3 93,7 14,0 86,0
2008 23,0 77,0 6,2 93,8 14,2 85,8
2009 23,5 76,5 6,4 93,6 16,9 83,1
2010 23,7 76,3 6,9 93,1 18,1 81,9
2011 24,2 75,8 7,0 93,0 17,4 82,6
2012 25,4 74,6 7,05 92,4 16,8 83,2

Ülkemizdeki kadın çalışanların profiline baktığımızda 
2012 yılı verileri ile yalnızca %25.4’luk bir kesim 
kendi hesabına çalışmaktadır. Kadın işverenler oranı 
ise bu oranın çok altında kalarak yaklaşık %7 iken 
erkek işverenlerin oranı %93 düzeyindedir. Bu 
istatistikler ülkemizde kadın girişimciliğin yeterli 
düzeyde olmadığını ifade etmektedir.

Ekonomik durumun iyi olması kadının refah içinde 
yaşamasına neden olur ve şiddet görme oranı azalır 
denilebilir. Ancak “ters tepki hipotezi” bu duruma 

farklı bir yaklaşım getirir. Ters tepki hipotezine göre 
özgürlüğü ve statüsü artan kadının şiddete uğrama 
oranı yükselir (Riger ve Krieglstein 2000,akt. Can 
Gürkan ve Coşar, 2009:125 )

İçli’ye (1994: 13) göre “ ekonomik faktörün 
şiddet ilişkisindeki etkinliği iki yönlü olabilir: 
Ya kadın erkeğe bağımlıdır ya da mesleksel statü 
açısından erkekten üstündür”. Birinci durumda 
erkek, kadını kendine bağımlı kılarak onu pasif, 
tehdit unsuru olarak görmezken ikinci durumda 



71

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014 Jel Kodu: Y-Z

April / May / June Spring Semester Volume: 3 Issue: 8 Year: 2014
ID:123 K:246

kadının kendinden daha fazla kazançla karşısına 
çıkmasını (gücü/erki elinde bulundurma) bir tehdit 
unsuru olarak görmekte ve bu durumu ortadan 
kaldırmak içinde şiddete yönelmektedir. Şiddeti 
uygulayan erkek bu sayede içinde bulunduğu 
duygusal baskıları ve hayal kırıklıklarını ortadan 
kaldırırken kadın, bireysel ve toplumsal anlamda 
derin yaralar almaktadır. 

Dünya ölçeğinde kadınlar ve erkekler arasındaki 
ücret eşitsizliğini gösteren detaylı istatistikler 
yoktur. Ancak çeşitli ülke ve bölgelerden derle-
nen istatistikler, küresel ölçekte kadın ve erkek-
ler arasında ücret eşitsizliğinin devam ettiğini 

göstermektedir. Örneğin Avrupa Komisyonu, 
kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkının 
süreklilik arz ettiğini, çalışılan her bir saat için, 
kadınların erkeklerden yüzde 15 daha az ücret 
aldığını belirtmiştir. ABD’deki Ücret Eşitliği Ulusal 
Komitesi’nin verilerine göre ABD’de 2008 yılı 
itibariyle kadınlar, erkeklerin elde ettiği ücretin 
ancak yüzde 77,1’ini elde etmektedir. Uluslararası 
Yoksulluk Merkezi’nin 2008’de yayınladığı bir 
makaleye göre Arjantin, Brezilya, Şili, El Salvador 
ve Meksika’da kadınlar, erkeklerin ücretlerinin 
yaklaşık yüzde 80’i kadar ücret elde edebilmek-
tedir. (Sosyal-İşSendikası2010:8)

Tablo 8: Eğitim Durumuna Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı

2006 yılı Yıllık Ortalama Brüt Ücret Yıllık Ortalama Brüt Kazanç
Cinsiyetler 
arası Ücret 

Farkı

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın  

Toplam - 17884 17837 18029 19694 19683 19728 -1,1

İlkokul ve altı                                 12237 12597 10519 13099 13526 11065 16,5

İlköğretim ve 
ortaokul                 

12192 12571 10470 13043 13505 10949 16,7

Lise                                                  15117 15531 13969 16414 16907 15049 10,1

Meslek lisesi                             18759 19442 15647 21280 22195 17109 19,5

Yüksekokul ve üstü                           31486 33574 28184 35383 37878 31437 16,1

Türkiye’de cinsiyetler arası ücret farklılıklarına 
ilişkin 2010 yılı verilerine göre yüksekokul 
ve üstü eğitime sahip erkek ve kadınlar arası 
ücret farkı 16.1’ dir. Kadınlar sadece bireysel 
faktörlerden ya da toplumsal yapıdaki mevcut 
kültürel ögelerden/faktörlerden dolayı ekonomik 
şiddete uğramamakta aynı zamanda devletin 
uygulamalarındaki eksikliklerden kaynaklanan 
ekonomik şiddetle de karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Karşılaşılan bu durum ise tahmin edileceği üzere 

kadın için çok yıkıcı ve yıpratıcıdır. Devletin 
yapısından ve uygulamalarından kaynaklanan 
kadına yönelik ekonomik şiddeti, Işık (2007:117) 
şöyle açıklamaktadır: 

 İşgücü piyasasındaki eşitsizlikler, eğitimdeki, 
siyasetteki, karar mekanizmalarındaki ayrımcılık 
ve eşitsizlikler, kadınları düşük gelirli işlere, 
kötü, statüsü düşük işlere mahkum bırakan, 
ekonomik güç elde etmesini engelleyici uy-
gulamalardır. 
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 Kadının kendine ait sosyal güvenliğinin ol-
mamasına yol açan uygulamalarla yaratılan 
sosyal güvencesizlik ve erkeğe bağımlılık‟ 
ekonomik şiddettir. Bu anlamda genel sağlık 
sigortasının yokluğu, çocuk yardımı vb. bazı 
ödemelerin kadına verilmemesi gibi devletin, 
kadına yönelik ekonomik şiddeti olarak de-
ğerlendirilebilir.

 Çalışan yoksulların önemli bir kısmını oluş-
turan örneğin ev eksenli çalışma gibi çalışma 
türlerinde çalışanlarla ilgilenmemek, onların 
işçilik haklarını ve sosyal güvenliklerini dü-
zenlememek ekonomik şiddettir. (Gökkaya 
2011:105)

3.1. EKONOMİK ŞİDDETİN MAKROE-
KONOMİK ETKİLERİ

Küreselleşme sürecinde, işgücü maliyetlerini asgari 
düzeylerde tutabilmenin en önemli araçlarından 
biri de kadın işgücünün piyasaya katılımının ar-
tırılmasıdır. Kadınların işgücüne katılımlarındaki 
artış sadece kayıtlı sektörlerde değil, aynı zamanda 
hem ücretli hem de ücretsiz olarak kayıt dışı 
sektörde de yoğunlaşmaktadır. Küresel düzeyde 
üretim, ihracata dayalı büyüme stratejileri, artan 
rekabet baskıları ve istihdam ilişkisinin değişe-
rek daha esnekleşmesi gibi etkenler kadınların 
işgücüne katılımını ve dolayısıyla istihdamını 
artırmaktadır. İşgücüne katılan kadın sayısındaki 
artış “istihdamın kadınlaşması” olarak nitelenir. 
Kadın işgücü önemli ölçüde geçici çalışma, kısmi 
süreli çalışma ve evde çalışma gibi standart dışı 
istihdam biçimleri ile istihdam edilmektedir. 
Küreselleşme ile birlikte hem gelişmiş, hem de 
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan işsizlik, özellikle 
kadın işgücü istihdamını olumsuz etkilemektedir. 

Kadın işgücü istihdamındaki artış, ekonomik 
durgunluk ya da ekonomik kriz dönemlerinde 
benzer biçimde kadın işgücünde artan işsizlikle 
sonuçlanabilmektedir. Bu durum özellikle ka-
dınların daha çok standart dışı iş ilişkisi içinde 
istihdam edilmelerinden ve işlerini daha kolay 
bir biçimde kaybedebilmelerinden kaynaklanır 
(Örtlek, 17.02.2006). İşsizlik anlamında; gençler, 
özürlüler, yaşlılar ve yabancılar gibi kadınlar da 
risk veya dezavantajlı gruplarda yer almaktadırlar. 
Türkiye>de kadınların çalışma yaşamı içindeki 
payları erkeklere kıyasla son derece düşüktür. 
Oransal olarak toplam istihdamın sadece %30’ü 
kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadınların istihdam 
içerisindeki paylarının sınırlı olmasının yanında, 
çalışan kadınların önemli bir bölümü de kayıt dışı 
çalıştırılmaktadır. Küreselleşme, ihracata dayalı 
endüstrileşmeye geçiş ve endüstrilerin gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru ye-
relleştirilmesi kayıt dışı istihdamın artmasına 
yol açarken, ucuz ve esnek işgücü olarak çoğu 
zaman kadınlar tercih edilmektedir.(Unni ve Rani 
2000, akt. Örtlek vd. 2012:102).

Kadınları kayıt dışı ekonomide çalışmaya zorlayan 
başlıca etkenlerden biri, yaşamak ve geçinmek 
için gerekli gelirden yoksunluktur. Gerçekten, 
hem düşük düzeyde ve düzensiz de olsa gelir 
elde etmeye muhtaç olduklarından, hem de 
çalışacak alan bakımından başka seçenekleri 
olmadığından giderek daha çok kadın kayıt dışı 
işgücüne katılmaktadır (Beneria, Floro 2003, akt. 
Örtlek vd. 2012:103). Bu iki temel baskı, gerek 
kayıtlı veya kayıt dışı ekonomide istihdam fırsatı 
oluşturulmasını, gerekse kadınların ücret düzeyi 
yüksek ve güvenceli istihdam biçimlerine erişimini 
engellemektedir. Kayıtlı istihdam beraberinde 
iş güvencesini, sosyal hakları, görece yüksek 
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ücretleri getirirken kayıt dışı istihdam tersine, 
güvencesizlik, sosyal korumadan mahrumiyet ve 
düşük ücretler demektir. (Örtlek vd. 2012:103)

Yasal düzenlemelerle kısmi de olsa kadının ekonomik 
hayattaki rolü konusunda iyileştirmeler sözkonusudur. 
Örneğin, 2001 yılında Türk Medeni Kanununda 
“ aile reisliği” kaldırılmıştır. 2003 yılında ise aynı 
ve eş değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı 
ücret ödenemeyeceği ve cinsel tacize karşı işçinin 
fesih yetkisi bulunduğu hükümleri getirilmiştir. 
Ancak, bu konularla ilgili uygulamalarda sorunlar 
yaşanabilmektedir.  Kadınlar genellikle sosyal 
güvenlik kapsamı dışında çalışmaktadır. Finansal 
destek politikaları, bankadan kredi alma, vergi 
indiriminden yararlanma gibi yasal müdahalelerle 
ilgili yaşanan sorunlar yine kadınların istihdamını 
engeller niteliktedir. (Bu durum her üç ilde de 
kadın girişimciliğinin önündeki bir engel olarak 
ortaya çıkmıştır.) Çoğu zaman son işe alınan 
ama ilk işten çıkarılan kadınlardır. Evlenmek, 
gebe kalmak, doğum iznine ayrılmak, emzikli 
olmak, çocukların sağlık,  okul gibi sorunları ile 
ilgilenme işten atılmak için bahane olabilmek-
tedir. Hatta bu nedenler işe alınmasının önünde 
engel olarak gösterilebilmektedir.  Özetle, aile 
içindeki kadına atfedilen roller, ataerkil ilişkiler 
ve işyerinde yaşanan ayrımcı uygulamalar kadının 
ekonomik faaliyetlere katılımını kısıtlamaktadır. 
(Ercan vd. 2010:9)

İstihdam önemli olduğu kadar, istihdamın hangi 
koşullarda olduğu da önemlidir.  “Korunmasız 
istihdam” kavramı, kendi hesabına çalışan ve 
ücretsiz aile işçileri gibi genellikle resmi iş dü-
zenlemelerinden ve dolayısıyla sosyal güvenlik ve 
etkin sosyal diyalog mekanizmalarından yoksun 
biçimde çalışan, yetersiz gelir elde eden, temel 

işçi haklarından yoksun olan istihdam kesitini 
ifade etmektedir. 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının 
son derece düşük olması önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. İşgücüne dahil olmayan kadınların, 
işgücüne neden dahil olmadıkları, bu soruna 
ilişkin önemli ipuçları verebilir. Kadınların iş-
gücüne dahil olmama nedenlerine bakıldığında, 
“ev işleriyle meşgul” başlığının 1989’da olduğu 
gibi 2008’de de birinci sırada yer aldığı ancak 
toplam içindeki oranının yüzde 80,6’dan yüzde 
62,4’e düştüğü görülmektedir. Son 20 yılda diğer 
nedenlerin toplam içindeki payı artış göstermiş, 
“iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar”ın oranı 
yüzde 1,4’ten yüzde 5,2’ye, mevsimlik çalışanların 
oranı yüzde 0,2’den yüzde 1,2’ye, “öğrenci’lerin 
oranı yüzde 5,6’dan yüzde 8,5’e, emeklilerin 
oranı yüzde 1,6’dan yüzde 3,5’e, “çalışamaz 
durumda”  olanların oranı yüzde 7,1’den yüzde 
11’e, “diğer” başlığının oranı ise yüzde 3,5’ten 
yüzde 8,1’e çıkmıştır. Kadınların verdiği yanıt-
lara göre “ev işleri ile meşguliyet” hala kadınları 
işgücünün dışında tutan en önemli etken olarak 
görülmektedir. (Sosyal- İş Sendikası 2010: 18)

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bir ülkenin ekonomik açıdan refahı ve kalkın-
mışlığı yönünden kadının işgücü piyasası içinde 
yer alması son derece önemlidir. Şüphesiz, işgücü 
piyasası içinde hangi pozisyonda yer aldığı da 
konunun bir başka önemli boyutudur. Türkiye’de 
kadın istihdamının son yıllarda düşüş gösterdiği 
gözönüne alındığında hükümetin ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu konuyla ilgili çalışmalarına hız 
kazandırması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 



74

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014 Jel Kodu: Y-Z

April / May / June Spring Semester Volume: 3 Issue: 8 Year: 2014
ID:123 K:246

Bu doğrultuda, ilk öne çıkan husus eğitim ol-
maktadır. Eğitim bölgesel dengesizlikleri giderme 
konusunda da son derece önemlidir. Özellikle geri 
kalmış bölgelerde yatılı okullar açarak, öğren-
cilere çeşitli burslar vererek eğitimin artırılması 
sağlanmaya çalışılmalıdır. Eğitimin artırılması, 
eğitimli bir kadının daha eğitimli ve bilinçli 
çocuklar yetiştireceği, daha az çocuk yaparak 
nüfus artış hızının denetim altına alınabilmesine 
yardımcı olacağı düşünüldüğünde sadece işgücü 
piyasası için değil, uzun vadede ülke ekonomisi 
için de son derece yararlı olacaktır. Eğitim tek 
yönlü olarak ele alınmamalıdır. Kadınları istihdam 
edecek işverenler de düzenlenen seminerlerle 
kadın işgücü çalıştırma konusunda eğitilmelidir. 
Yapılacak düzenlemelerle işverenlerin işyerinde, 
kadınlara erkeklerle eşit fırsatlar tanımaları sağ-
lanmalıdır. Özellikle kadınları ekonomik olarak 
güçlendirecek programlar oluşturulmalı ve kadına 
yönelik şiddet azaltılmaya çalışılmalıdır. Şiddet 
mağdurlarının gelişim ve eğitimi için destek 
servislerinin oluşturulması da çok önemlidir.

Ekonomik şiddetle ilgili araştırma yapılmalı ve 
veri toplanmalıdır. Kadının ekonomik haklarını 
düzeltmek için uzun vadeli, ülkesel bazda ve 
sektörler arası işbirliği sağlayacak stratejiler oluş-
turulmalı; geliştirilen stratejiler kadının iş, eğitim, 
kazanç ve yasal hakları gibi konularda politika 
ve reformları içermelidir. Kadın istihdamı ve 
kadınların iş kurmak için gereksinim duydukları 
kredi olanakları artırılmalıdır. Kadınların yerel 
ve ülke düzeyinde politik aktivitelere katılımı 
sağlanmalı özellikle maruz kaldıklarının şiddet 
olduğu fark ettirilmeli, şiddeti bildirmek üzere 
cesaretlendirilmelidir. İstihdam konusunda kadın 
erkek eşitliği geliştirilmelidir. 

Kadınlar için yeni iş sahaları yaratmaya çalı-
şılmalı, bu konuyla ilgili olarak hükümet ta-
rafından yatırımlar için teşvikler verilmelidir. 
Kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyen 
kadınlara yönelik geleneksel bakış açısını kır-
maya yönelik çalışmalara da olabildiğince yer 
vermek gerekmektedir. Bu konuyla ilgili çeşitli 
toplantılar, seminerler yapmanın yanında uzun 
dönemi kapsayan planlı reklam kampanyaları 
yürütülmelidir. Düzenlenen toplantılarda hem 
kadınlar çalışmaları için cesaretlendirilmeli hem 
de toplumun diğer fertlerine kadınların çalışmaları 
halinde ailelerine ve topluma yapacakları olumlu 
yansımalar kavratılmalıdır. Kadın istihdamını 
sektörel anlamda iyileştirmeye yönelik olarak, 
tarım dışı sektörlerdeki çalışma koşulları kadınlara 
uygun hale getirilmelidir. Özellikle part-time iş 
gibi esnek çalışma uygulamaları kadınları bu 
sektörlere çekmede son derece önemli olacaktır. 
Yine işyerlerinde açılacak kreşler, kadınların iş 
hayatına girmelerindeki en büyük sorunlardan biri 
olan çocuk bakımı sorununu ortadan kaldıracak 
ve kadın istihdamını olumlu olarak etkileyecektir. 
Kadınlar yanı sıra erkeklerin eğitilmesine önem 
verilmeli, onların alternatif davranış biçimlerini 
engellemeye yönelik programlar oluşturulmalıdır. 

Tüm bunların ışığında genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse; kadın istihdamını artırma 
konusunda hükümete ve sivil toplum örgütlerine 
önemli görevler düşmektedir. Bu konuyla ilgili 
olarak yürütülen çalışmalar çeşitlendirilmeli 
ve artırılmalı, kadın istihdamının artırılmasına 
hükümet politikalarında yer verilmeli, iyileştir-
melere yönelik olarak hükümet ve sivil toplum 
kuruluşları ortak hareket etmelidir.
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PRATİK VE STRATEJİK İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KADIN 
SIĞINMA EVLERİ VE KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ

WOMEN’S SHELTERS AND WOMEN’S COUNSELING CENTERS WITH-
IN THE FRAMEWORK OF PRACTICAL AND STRATEGIC GENDER 

NEEDS

Şenay LEYLA KUZU

Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Özet: Kadınların ihtiyaçlarına yönelik tartışmalar genellikle 
kadınlar arası farklılık tartışmalarıyla birlikte yapılmaktadır. 
Çünkü cinsiyete dayalı bir kimlik olarak ‘kadınlar’ söylemi 
çok tartışmalıdır (Bkz: Butler, 2008; Acar-Savran, 2004). 
Savran (2004: 193)’ın ifade ettiği gibi sınıf, ırk, cinsellik 
ve etnik aidiyetten soyutlanmış bir kadın kategorisi daha 
çok hakim sınıf ve değerleri yansıtmaktadır. Bu çerçevede 
hangi kadınlar için hangi ihtiyaçların tartışıldığı önemli 
olmaktadır. Aynı şekilde Fraser’ın üzerinde durduğu gibi 
mesele sadece ihtiyacın yerine getirilmesi değil, farklı ih-
tiyaçların kabul edilmesi ve bu ihtiyaçların yorumlanması 
meselesidir.  Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele 
eden merkezlere bakıldığında büyük bir kısmının bakanlığa 
(89) ait olduğu görülmektedir. Diğer bir kısmı ise beledi-
yelere (32) ve STK’lara (1) aittir. Toplam sığınma evi/
kadın konuk evi sayı ise bakanlığın verilerine göre 122’dir 
(bkz: KSGM). Bu çerçevede kadın sığınma evlerinin kısa 
ve uzun vadede ataerkil sistemle mücadele etme tarzları, 
potansiyelleri ve örgütsel yapıları kadının stratejik ihtiyaçları 
bağlamında önemli bir yere sahiptir. Bu bildiri, Gaziantep 
şehir merkezinde bulunan kadın danışma merkezleri, ve 
sığınmaevlerinde çalışan personel ile yapılan derinlemesine 
görüşmeleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Pratik ve 
Stratejik İhtiyaç, Kadın Sığınmaevi

Abstract: Discussions regarding the needs of women are 
generally carried out with the discussions on the differences 
between women. Because as a gender identity ‘women’ 
discourse is very controversial (See Butler, 2008; Acar-
Savran, 2004). A category of woman isolated from class, 
race, sexuality, and ethnic belonging, as stated by Savran 
(2004: 193), reflects the dominant class and values more. 
In this context, it is important to discuss which needs are 
for which women. In the same way, as emphasized by 
Fraser, the issue is not just the fulfillment of need; it is 
the adoption of different needs and interpretation of these 
needs. Looking at the centers struggling with violence 
against women in Turkey, the majority of them seems to 
belong to the ministry (89). While others seem to belong to 
municipalities (32) and NGO (1). According to data of the 
ministry, the number of the total shelter is 122 (see General 
Directorate on the Status of Woman). In this context, the 
styles, potentials and organizational structures of women’s 
shelters struggle with against patriarchal system in short and 
long-term has an important place in the context of women’s 
strategic needs. This paper includes in-depth interviews with 
personnel working in the women’s counseling centers and 
women’s shelters located in the city center of Gaziantep.

Key Words: Violence Against Women, Practical and Strategic 
Gender Needs, Women’s Shelter 
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GİRİŞ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli 
bir uğrak olan kadın sığınma evleri çoğu kez 
eleştirilere maruz kalmaktadır. Örneğin kalma 
süresinin kısalığı, kalınan süreçte kadının güçle-
nip güçlenmediği ve bunun takibi gibi konular 
eleştirilerin bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlara 
ek olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 
devletin rolü konusu da devam eden tartışmalar 
arasındadır. Fraser (2006: 29)’ın belirttiği gibi 
devlet, ihtiyaçların yorumlanması siyasetinde 
önemli aktörlerden biridir ve ihtiyaçlar toplumsal 
(ailesel ve ekonomik alanın dışına çıktıklarında) 
olarak adlandırıldıklarında devlet müdahalesinin 
odağı haline gelebilirler. İşte bu çerçevede kadına 
yönelik şiddetin görünürlüğü önemli olmakla 
birlikte şiddetle mücadele eden merkezlerin 
stratejik ihtiyaçları karşılama potansiyelleri de 
önemli olmaktadır. Dolayısıyla kadın sığınma 
evleri basit bir şekilde şiddet gören kadınlar için 
yardım sağlanan bir hizmet yeri olarak görülemez. 
Ancak çoğu kez örgütsel şeması ve bağlı olduğu 
kurum nedeniyle birer sosyal hizmet yeri olarak 
görülmektedir. Fraser, bu durumu ihtiyaçların idari 
ihtiyaçlara tercümesi şeklinde yorumlamaktadır. 
Ona göre “siyasallaşmış bir ihtiyaç tipik biçimde 
bürokratik olarak yönetilebilir bir tedarik etme 
biçimine –bir sosyal hizmete- eşdeğer olarak 
yeniden tanımlanır”(Fraser, 2006 :39). 

Maxine Molyneux, kadın çıkarları/ihtiyaçları tar-
tışmalarında pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet 
çıkarlarından söz etmektedir. Pratik ihtiyaçlar 
daha çok kadının toplumsal cinsiyet rolleriyle 
ilişkili olan gereksinimlerini (çocuk bakımı ve 
ulaşım gibi gündelik hayattaki gereksinimler) 
karşılamaya yöneliktir. Acil olarak karşılanması 

gereken bu ihtiyaçlar, cinsiyet eşitliği gibi stratejik 
ihtiyaçları hedeflemezler. Stratejik ihtiyaçlar ise 
‘gerçek kadın çıkarları’ olarak da adlandırılmakta-
dır. Stratejik ihtiyaçlar kadının bağımlı konumunu 
değiştirmeye yönelik ihtiyaçları içerir. Örneğin, 
cinsiyete dayalı işbölümünün, çocuk bakımı ve 
ev içi işlerin sorunsallaştırılması, kurumsallaşmış 
ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, doğurma 
konusunda seçim özgürlüğü ve kadına yönelik 
şiddet konusunda yeterli önlemlerin alınması 
gibi bir çok konu stratejik ihtiyaçlar kapsamına 
girmektedir (Molynex, 1985: 232-233). Ancak 
belirtmek gerekir ki bir ihtiyaç, örneğin pratik bir 
ihtiyaç süreç içerisinde kadının güçlenmesinde 
stratejik bir araca dönüşebilir. Bu çerçevede kadına 
yönelik şiddetle ilgili çalışmalarda üzerinde en 
çok durulan merkezler olan kadın sığınmaevleri 
ve danışma merkezleri önemli bir konuma sahip 
olmaktadır. İşte bu yerlerin kadının pratik ve 
stratejik ihtiyaçları bağlamında yeniden değer-
lendirilmesi gerekmektedir.

Fraser (2006: 43-45)’ın belirttiği gibi kadına yö-
nelik şiddet, ailesel veya özel bir sorun olmaktan 
çıkarılmış, sistemle ilişkilendirilmiş, siyasal bir 
mesele haline getirilmiştir. Bu çerçevede kadınla-
rın ihtiyaç duydukları birçok talep karşılanmaya 
başlanmıştır. Şiddetin kamusal görünürlüğünün 
ihtiyaçların meşruluğu, “ihtiyaçların kamusal 
olarak giderilmesi”ne zemin hazırlarken aynı 
zamanda şiddetin kişiselleştirilmesi sorununu 
gündeme getirmektedir. Böyle bir süreçte birçok 
aktör ve oluşum (dernek, vakıf ve platformlar 
gibi) kadına yönelik şiddetle mücadele zeminini 
oluşturmaktadır. Ancak Sirman’ın belirttiği gibi 
“...aile içi şiddeti toplumun gündemine taşımayı 
başardığımızı ama bunu ataerkillikle ilişkilendirme 
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konusunda pek de başarılı olmadığımızı söylemek 
zorundayız” (Sirman 2007: 15).

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 
Kadın Sığınmaevi ve Kadın Danışma Merkezi, 
6284 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren 
KOZA-ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) 
ile Gaziantep’te bulunan bağımsız bir STK’nın 
kadın danışma merkezi araştırmanın kapsamını 
oluşturmaktadır. Araştırma amacına uygun ola-
rak derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. 
Sığınmaevi ve merkezlerde çalışan personelin 
hemen hemen hepsi araştırma kapsamına dahil 
edilmiştir. 

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİD-
DETLE MÜCADELENİN GELİŞİMİNE 
DAİR

1986’da BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcı-
lığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) fiilen 
uygulanması için başlatılan imza kampanyası, 
1987’de İstanbul’da başlayan Dayağa Karşı Daya-
nışma Kampanyası1* ve bu hareketliliğin yayılması 
kadına yönelik şiddet tartışmasının kamuoyuna 
taşınmasını sağlamıştır. Kadına yönelik şiddet 
tartışmalarında inisiyatif alan ilk örgütlenmeler 
de kadın örgütleri olmuştur. Örneğin Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Dayanışma Vakfı, 
kadına yönelik şiddet konusunda ilk örgütlenme-
leri oluştururken daha sonra hareketin Mersin’e 
Diyarbakır’a yayıldığı vakıflaştığı, şirketleştiği 
görülmektedir (Işık 2007:49-51).

1 Bu kampanyanın en somut kazımı farklı kadın 
gruplarının bir sorun etrafında tek bir merkezi 
yapıya bağlı kalmadan faaliyet yapması, daha 
sonra farklı meselelerde de bir araya gelmenin 
yolunu açmış olmasıdır (Yüksel 1995:349).

Örneğin Mor Çatı kuruluşundan itibaren üç ayrı 
sığınak çalışması yürütmüştür. Bunlardan birincisi 
1995-1998 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 
2005 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı’nın Dünya 
Bankasından sağlanan krediyle kurduğu sığınağın 
Mor Çatı tarafından yürütülmesi sağlanır. Bu aynı 
zamanda kadın örgütü tarafından yürütülen örnek 
uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkar. 2008 
yılında finansal desteğin bitmesinin ardından Mor 
Çatı 2009 yılından başlamak üzere Şişli Beledi-
yesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 
ve gönüllülerden temin edilen desteklerle çalış-
malarına devam etmektedir (morcati.org.tr). Aynı 
dönem içinde yaşanan kurumsallaşmaya Kadın 
Dayanışma Vakfı’nın2* Altındağ Kadın Merkezi 
(1991) ve sığınmaevinin (1993) açılışı örnek 
olarak gösterilebilir. Kadın sığınmaevlerinin ve 
kadın danışma merkezlerinin kurumsallaştığı 90’lı 
yılların başından günümüze geçen 20-25 yıllık 
süre içinde finansman ve iç işleyişte bağımsızlık 
tartışmaları devam etmektedir. 

Işık (2007: 59)’ın belirttiği gibi 1990’lar, 1980’lerin 
öneri ve görüşlerine dayanarak ortaya koyulan 
ciddi kurumsallaşma dönemidir ancak tek başına 
kadın hareketinin eseri değildir3*. Uluslar arası 

2 Bu erken kurumsallaşma döneminin ortak özelliği 
ise finansal problemlerle karşı karşıya gelinmesi 
ya da belediyelerin el değiştirmesiyle faaliyetlerin 
devam ettirilmemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kadın Dayanışma Vakfı’nın da çalışmaları 1994 
yerel seçimlerinde belediyenin el değiştirmesiyle 
sona ermiş, 1999 yılında yeni bir merkezi, 2003 
yılında da Yenimahalle Belediyesi’yle sağlanan 
protokolle merkez ve sığınma evi faaliyete 
geçmiştir. 2004 yılı genel seçimlerle birlikte 
merkez bakıma alınmış daha sonra da proje 
kapsamında mülteci ve sığınmacılara hizmet 
vermeye başlamıştır (Sallan Gül, 2011: 89).

3 BM’nin 1975-1985 yılları arasındaki dönemi 
kadın 10 yılı olarak kabul etmesi, II. Dünya Kadın 
Konferansı, CEDAW’ın imzalanması, III. Dünya 
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sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan yükümlü-
lüklerin payı büyüktür. Dolayısıyla kadına yönelik 
aile içi şiddet ve genel olarak kadına yönelik 
şiddet kurumsal araçlarla desteklenmeye devam 
etmektedir. STK’ların belediyelerle kurdukları 
ilişkilere bakıldığında süreklilik göstermedikle-
rini ancak belediyelerin 1990’lardan sonra kadın 
sığınmaevlerine ilgisinin başladığı ve kadın 
danışma merkezlerine olan ilgilerinin devam 
ettiği görülmektedir. 1990’da Bakırköy’de sonra 
Şişli’de sığınaklar açılmıştır (Işık 2007: 63-64). 
1990 yılında SHÇEK’e bağlı ‘Kadın misafirhane-
leri’4* adı altında sığınmaevleri açılmıştır. SHÇEK 
bünyesinde kurulan sığınmaevleri sayısı 1998’de 
7, 2006 yılında 17, 2007 yılında 23, 2008 yılında 
26, 2009 yılında 29 kadın sığınmaevi hizmet 
vermiştir. 2010 yılında ise bu sayı 43 olmuştur. 
Belediyelerin sığınmaevleri sayıları ise 2011’de 
21’dir. 2011 yılında SHÇEK’e bağlı toplam 49 
Aile Danışma Merkezi ve 94 Toplum Merkezi 
bulunmaktadır (Sallangül 2011: 90-93). 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin uzun soluklu 
mücadelesine, 1998 yılından beri yapılan Sığınak-
lar ve Da (ya) nışma Merkezleri Kurultayı örnek 
olarak gösterilebilir. Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı, sığınak ve dayanışma merkezi çalışma-
sının yanı sıra 1998 yılından beri her yıl farklı 
bir derneğin/vakfın çatısı altında devam eden 

Kadın Konferansı, 1993 yılında BM İnsan Hakları 
Komisyonunun kadına yönelik şiddeti insan 
hakları ihlali sayması, 1995 yılında IV. Dünya 
Kadın Konferansı gibi uluslar arası düzenlemeler 
etkili olmuştur. 

4 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği’nde konukevi, sığınmaevi, 
kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi  adlarının hepsi 
birlikte kullanılmaktadır.

kurultayın5* çağrısını yapmaktadır. Kurultayların 
sonuç bildirgelerine bakarak aslında 80’lerin ikinci 
yarısından itibaren sürdürülen bilgi paylaşımı, 
deneyimi, talepleri ve en önemlisi de politika 
önerileri takip edilebilir. Yenilenen ve ön plana 
çıkarılan taleplere bakıldığında; kadına yönelik 
şiddetin siyasal bir mesele olduğu başta olmak 
üzere verilen hizmet ilkeleri (ihtiyaç yorumunu 
saklı tutarak) devletin görevleri ve kadın kuru-
luşlarının finansman desteği gibi konular başta 
gelmektedir (Bkz:siginaksizbirdunya.org. ).

Gaziantep’te 2000’li yılların ikinci yarısın-
dan itibaren kadına yönelik şiddetle mücadele 
kurumsallaşmıştır. Gaziantep’te statüsü farklı 
olan iki sığınma evi bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi 2007 yılından itibaren hizmet veren ve 
ŞÖNİM6* bünyesinde faaliyetlerine devam eden 
kadın konuk evi. İkincisi Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
kadın sığınmaevidir. Belediyeye ait olan kadın 
danışma merkezi ise aynı proje kapsamında faali-

5 STK’ların, belediyelerin ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı personelinin bir araya geldiği 
bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı kurultayın 
16.sı Neo-liberal ve Neo-Muhafazakar Politikalar 
ve Ayrımcılıklar başlığıyla yapılmıştır.

6 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğü giren 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine dair kanunla,  şiddete uğrayan veya 
şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 
kişilere yönelik fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel 
ve ekonomik şiddetin önlenmesi amaçlanıyor. 
Yasa kapsamında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, 
Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Samsun, Trabzon ve Malatya 
pilot il olarak seçildi… Gaziantep ŞÖNİM 18 Mart 
2013 tarihinde açılmış ve Nisan 2013 tarihinden 
bu yana müracaatçı kabulüne başlamıştır., http://
gaziantep.aile.gov.tr/tr/html/17751/KOZA-Siddet-
Onleme-Ve-Izleme-Merkezi
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yete geçmiştir İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Kanunun 
(5393 Sayılı Belediye Kanunu7*) belediyeleri 
görevli kılması kapsamında Mart 2008 tarihin-
de Kadın Sığınmaevleri Projesi8* başlatılmıştır. 
Proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik 
desteği, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve 
Avrupa Birliği’nin mali katkılarıyla hayata ge-
çirilmiştir. Bu proje kapsamında 8 ilde (Ankara, 
Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir ve Samsun) sığınmaevi inşası ve şiddet 
gören kadınlara hizmet veren tüm birimlerde 
eğitimler düzenlenerek duyarlılık ve işbirliği 
çalışmaları yapılmıştır. Bu projenin çıktısı olarak 
Gaziantep’te statüsü belediyeye ait olan ve 2010 
yılından beri hizmet veren bir kadın sığınmaevi 
ve kadın danışma merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 
Gaziantep’te kadına yönelik şiddet çalışmaları 

7 * 5393 Sayılı Kanun. Belediyenin görev ve 
sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî 
müşterek nitelikte olmak şartıyla;a) İmar, su 
ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil 
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; 
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 
veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-
6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-
6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. 
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet 
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar 
için konukevleri açabilirler( http://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf).

8 * Proje kapsamında hazırlanmış uygulama rehberi 
bulunmaktadır (Zehra, Tosun (2010) Belediyeler 
İçin Kadın Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve 
Şiddet Başvuru Hattı Uygulama Rehberi, Ankara).

yürüten (2005 yılından beri) bağımsız bir kadın 
STK (KAMER) bulunmaktadır. 

KADINLARIN KURUM VE KURULUŞ-
LARLA İLİŞKİSİ

Kadınların yaşadığı şiddetle baş edebilmek için 
izledikleri yollar aynı zamanda şiddetin hangi 
mekanizmalarla birlikte düşülmesi gerektiğini 
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye geneline bakıldı-
ğında kadınlar yaşadıkları şiddeti resmi kurum 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmadıkları 
ortaya çıkmaktadır. 2007 yılında Altınay ve Arat’ 
(2007:100) yaptığı Türkiye’de Kadına Yönelik 
Şiddet araştırması kadınların hem kurumlardan 
beklentileri hem de kurum ve kuruluşlara yönelik 
mesafeleri dikkat çekicidir. “…Kadınların % 60 
ila % 74’ü devletin erkekleri eğiterek, sığınma 
evleri açarak, bu konuda çalışan kuruluşları 
destekleyerek, ağır cezalar vererek ve polisi 
eğiterek erkeklerin eşlerine uyguladıkları şiddeti 
engelleyebileceğini düşünmekte ancak devletin 
bu sorumlulukları yerine getirmediği[ni] ifade 
etmektedir.” Bu tartışmalara paralel olarak 2009 
yılında yapılan Türkiye’de Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddet araştırmasında da kadınların şiddeti 
anlatmak istediklerinde ilk başvurdukları yerler 
kurum ve kuruluşlar olmamaktadır. Şiddete uğrayan 
kadın polise, jandarmaya, hastaneye, savcılığa, 
STK’lara, belediyelere veya toplum merkezlerine 
gitmeyi tercih etmemektedir. Türkiye geneline 
bakıldığında kadınlar yaşadıkları şiddeti resmi 
kurum ve kuruluşlarla paylaşmadıkları (% 91.8) 
ortaya çıkmaktadır. Şiddete uğrayan kadınlar daha 
çok anlatmamayı (% 49) tercih ediyor. Şiddeti 
anlatmayı tercih edenler de ilk başta kendi aile-
lerine (% 34), arkadaş ve komşularına (% 22) 
son olarak da erkeğin ailesine (% 12) anlattıkları 
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görülmektedir (2009: 86-90). Bu veriler yaş, eğitim, 
kent- kır değişkenine göre değişiklik gösterse de 
konu açısından en dikkat çeken nokta kadınların 
kurum ve kuruluşlara olan mesafesidir. Yapılan 
görüşmelerde STK, sığınmaevi/konukevi ve 
merkezlerden temsilcilerin aktardıkları, kadınların 
güven problemlerini açıkça ortaya koymaktadır:

Kadınların aslında devlete güvenmeye ihti-
yaçları var. Bir kadın bir adım atıp kendisiyle 
ilgili mücadele etmeye başladığı zaman o destek 
mekanizmalarının iyi çalıştığını görmek istiyor. 
Destek mekanizmalarında toplumsal cinsiyet 
farkındalığı olmayan biriyle karşılaştığında 
vazgeçiyor. Umutsuzluğa kapılıyor. Çok hızlı ve 
destek olacak mekanizmalara ihtiyacı var.

Bu sürecin kendilerine çözüm olacağına inançları 
yok. Devletin onları koruyabileceklerine dair 
inançları yok. Ve olayı sadece kendi açılarından 
değerlendirmiyorlar. Evet şiddet görüyorum ama 
benim bir çocuğum var ona bakmak zorundayım, 
büyüdüğünde ona cevap verebilmeliyim, benim 
bir ailem var onların yüzünü yere getirmemeliyim 
gibi. Kendi sosyal çevreleriyle alakalı nedenleri 
var hem de devlete güven yeterince oluşmamış 
durumda.

Kadınlar kendilerini destekleyen mekanizmaların 
samimi olduklarını görmek istiyorlar. Belki de 
bu samimiyeti en çok deneyimledikleri yerler 
kurumlar tarafından işlerinin yerine getirilme 
sürecidir. Görüşmeler sırasında belki de en çok 
dikkat çekilen konu kadınların prosedürlere takıl-
masıdır. Görüşmecilerden biri kendisinin de sık 
sık şikayet ettiği kırtasiyeciliğin kadınları nasıl 
belirsizlik içinde bıraktığını şöyle belirtmektedir: 

Mesela bir kadının çocuğunun okula başlatılması 
10 gün sürüyor 15 gün sürüyor. O ona üst yazı 
yazıyor o ona. Ya da bir hastaneye gidilecek has-
taneye yazı yazı… kadının bir günde yapılacak 
işi 10 gün bekletiliyor.

Bir başka görüşmeci ise kadınların isteklerinin 
ağırdan alınmasının bir taktiğe tekabül ettiğini 
şöyle belirtmektedir: 

Ben çocuğun hemen okula başlamasını istiyorum. 
Şey dendi işte biraz daha beklenilsin. Hele bekle 
biraz işlerimiz var. Bana kalırsa kadın buraya 
geldiğinde ve bizden istediğinde…mesela boşan-
ma konusunda da böyle. Baroya başvurulacak 
ama hele bakalım kadın kalacak mı. Kadın ilk 
geldiğinde çok kararlı bir şekilde geliyor. Bizim 
kadına o yönde bir imkanımız yok. İkna mı edeceğiz 
evine dön mü diyeceğiz. Bu yönde sıkıntılarımız 
oluyor. Kendilerince bir şey belki evine döner. 
Bu tavır bize de yansıyor.

Kadınların sığınaklara ya da danışma merkezlerine 
başvurusunun çoğu zaman sancılı olduğu açıktır. 
Koğacıoğlu, kadınların kamusallıkla ilişkilerinin 
devralınan bir miras olduğunu belirtmektedir. Koğa-
cıoğlu (2009:362-363), Osmanlı’dan Cumhuriyete 
geçiş sürecinde Kandiyoti’nin ifade ettiği klasik 
ataerkillikten (üç neslin bir arada yaşadığı) yeni 
ataerkilliğe geçiş özleminin yaşandığını belirtir. 
Ona göre bu iki ataerkillik modeli aile üzerinden 
tanımlanıyor ve buna göre kadın kamusal alanda 
görünürlük (her ne kadar kadınların koşulları 
ve ailenin konumu etkili olsa da) kazanıyordu. 
Kamusal alana çıkan kadın bir aile içinde belir-
lenmiş görevleriyle ve namuslarıyla çelişmeyecek 
şekilde yer ediniyordu. Personellerle ve STK 
temsilcileriyle yapılan görüşmelerde karşılaşılan 
durumlardan biri kadınların devletin kurum ve 
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kuruluşlarına başvuruda yaşanan çekingenliği 
namus dolayımıyla ifade etmeleridir. Kadınlar 
son çare olarak sığınmaevlerine ve danışma 
merkezlerine başvuruyorlar. Bu durum farklı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan profesyonellerce 
şöyle ifade ediliyor: 

Kadın son noktada ya şiddet mağduru olarak 
geliyordur. Ya da artık kendi çıkış yolu bulamadığı 
durumlarda bize geliyor.

En son nokta sığınma evine geliyorlar. Ve geldik-
lerinde de hala şey keşke gelmese miydik daha 
mı çok kötü olur.

[Kadınlar] çok çekinerek geliyorlar. En başta 
aileleriyle ciddi problemleri yoksa aileme haber 
verin sakın beni kötü bir yerde bilmesin. Deyin 
ki siz devlet koruması altında. Bunu direk ailenin 
bilmesini istiyorlar. Çünkü annem ne der babam 
ne der acaba geldim diye kızarlar mı şimdi ben 
yokum komşulara ne diyecekler. Hem çekinden 
halde geliyorlar. Sığınma evine gittiklerinde 
ben onlara söylüyorum eğer bundan korkunuz 
varsa gider gitmez telefon açın devlet koruması 
altında olduğunuzu belirtin. Yarın öbür gün bir 
şey olduğunda demesinler ki sen çektin gittin. 
Nerelere gittin. Nerdeydin ne yaptın diye. Sonra 
yavaş yavaş alışıyorlar. Çoğu evi gibi görüyor.

Mesela ailesi kendi başına bir ev tutmasına izin 
vermiyor. Buraya geliyor mesela ailesine sığınma 
evindeyim diyor daha önce ev tutmuştur geliyor 
iki hafta burada kalıyor hani diyor ben sığınma 
evindeyim diyip kendini kurtarabiliyor. Tek başına 
kalmanın güç olduğu bir yerde sığınma evindeyim 
diyip kendini ailesine affettiriyor. Bu yanlış bir 
şey ama aile, sığınma evinde kalıyorsa tamam 
devlet koruması altındadır. İyidir yeri.

Kadın ev dışına çıkıp sığınmaevine ya da danış-
ma merkezine başvurması ya da bilgi almak için 
gitmesi küçük bir adım olarak görülebilir. Ancak 
görüşmelerde ortaya çıktığı gibi danışma ya da 
sığınma talebinde bulunan kadınların çoğu bu 
mekanizmalara yabancı ya da işletilen bürok-
ratik süreç kadınları ayrı bir zorlukla baş başa 
bırakmaktadır. Ancak son dönemlerde yaşanan 
ciddi bir farkındalık da söz konudur. 

Emniyette özellikle büyük bir farkındalık var. 
Hangi kurum olursa olsun hukukçular sağlıkçılar 
kadın meselelerin farkında olmaları lazım.

Kadınlar geldiklerinde memnun ayrılıyorlar. 
Bizim için böyle bir yer varmış [Kadın Danışma 
Merkez]. Niye daha önce duymadık. Böyle böyle 
şeyler yapılıyormuş niye haberimiz yok. Mutlu 
ayrıldıkları bir yer aslında.

Aileler belli bir yaştan sonra 35- 40 yaşından 
sonra işte dur yapma işte çocuk var geçer gibi 
telkinlerde bulunuyor. Ama gençse aileler kadınları 
destekliyor. Boşanma ile ilgili ezberler bozuluyor. 
Genç anneler daha çok destekliyorlar. Ben ço-
cuğuna bakarım sen çalış. Daha genç hayatını 
böyle geçirmesin. Madem öyle bir sorun var. 
Kızlarını alıp avukatlara götürüyorlar.

Görüşmelerden hareketle kadınların şiddet orta-
mından uzaklaşma sürecini olumsuz etkileyen 
birçok neden bulunmaktadır. Bunların başında 
kadınların tek başlarına yaşamasının hoş karşılan-
maması, kadınların çocuklarıyla birlikte aileleri 
tarafından kabul edilmemesi, düşük ücretli işlerin 
geçimlerini sağlayamaması, sığınmaevi algısı ve 
sığınmaevlerinden sonra yaşanan gelecek korkusu 
oluşturmaktadır. Connell (1998: 33)’in belirttiği 
gibi kadınların şiddet ortamında yaşamaya devam 
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etmelerinde ya da şiddet ortamına geri dönme-
lerinde en büyük etken barınma alternatifinin 
yokluğudur. 

Kadının rızası alınmadan evlendiriliyor sonra 
boşanmaya geldiklerinde, sıkıntı çıktığında işte 
evine dön boşanma. Boşanırsan çocukları alma.

Sığınma evi hep toplum açısından kötü. Sığınma 
evine mi gittin. Bizi rezil ettin. Sanki çok kötü genel 
ev gibi insanların zihniyetinde böyle bir algı var. 
Çok kötü bir şey yapmış gibi. Bizi rezil ettin. Biz 
konu komşuya ne diyeceğiz. Senin kimsen yok 
muydu da sığınma evine gittin.

Kadın konuk evleri devlete ait resmi, güvenli, 
her türlü ihtiyacın karşılandığı, düzgün yerler 
olduğunu belki insanlar yaşayarak öğreniyor. 
Bilinmeyen şey karalanıyor.

Yapılan görüşmelerde çalışan personelin çalış-
tıkları kurumlara bazen eleştiriler bakış geliş-
tirdikleri bazen de kadınların yaşadığı alternatif 
yokluğunu göremedikleri karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak bazı durumlarda da sığınma evi tam da 
bir deneyim, paylaşım ve güçlenme yeri olarak, 
çalışan personel için de bir farkındalık süreci ola-
rak işleyebilmektedir. Bu durum özellikle ‘gerçek 
ihtiyaç sahiplerini belirleme’ baskısının yaşandığı 
sığınmaevlerinde karşılaşılan bir durum olarak 
görülmektedir. Örneğin Ekal (2011:259)’ın bir 
belediyeye ait sığınmaevinde yaptığı araştırma-
da yöneticiler ve çalışanların kurumları kötüye 
kullanmama ve kurumların kadınların ekonomik 
çıkarları için kullanılmaması kaygısıyla sürekli 
takip edildiğini belirtmektedir. Bu kaygının te-
meli ise belediyelerin sığınmaevlerinin ‘yardım’ 
temelli sosyal hizmet anlayışının ürünü olarak 
görülmesidir. Ancak kadının ‘gerçek ihtiyaç 

sahibi’ olduğu görüldüğünde sürenin kadını güç-
lendirme9* sürecine yönelik baskısı irdelenmekte 
ve çok uzun bir süre desteklenmektedir.

Hepsi olmasa da bazıları şöyle düşünüyor. İşte 
biz buraya geldik biz mağduruz. Çünkü devletin 
imkanlarını kullanan kadınlar da var. Ben gidiyim 
kalayım devlet bana bunu verir devlet bana bunu 
yapar. İlk geldiğim zaman bunu çok söylüyordum 
şu an çok değil ama gerçek mağdur…  kadın 
danışma merkezi veya sığınma evinde verdiği 
beyan çok farklı. Yani aile görüşmeleriyle tele-
fon görüşmeleriyle olayların çok farklı olduğu 
ortaya çıkıyor. Buraya her gelen de her zaman 
mağdur olmayabiliyor. Bir günlük eşine tavır 
alıp buraya geliyor işte ben devletin koruması 
altındayım devlet bana bunu yapar şunu yapar 
bunu yaparak da eşine benim sana ihtiyacım yok 
devlet bana her şeyi yapıyor seni istemiyorum 
diyip burayı kullanabiliyor. Bazen de kocaları 
da cezalandırıyorlar.

9 1.6 Kalış Süresi: Sığınmaevinde kalış süresi en 
fazla 6 aydır. Kalış süresi, kadınların güçlenme 
süreci değerlendirilerek gerekli hallerde uygun 
görülen sürelerle uzatılır. Uzatma süresi kadının 
danışmanı, ve kadının çocuğu varsa çocuk gelişimi 
uzmanının görüşü alınarak sığınmaevi müdürü 
tarafından belirlenir (Bkz: Belediyeler İçin Kadın 
Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet 
Başvuru Hattı Uygulama Rehberi, s. 12)

 3.3.8 24 Saat Hizmet ve Sınırsız İkamet: Kocasından 
kaçmak zorunda olan bir kadının derhal desteğe 
ve korunmaya ihtiyacı vardır. Her gün, günün 
24 saatinde bir kadın sığınağına ulaşabilmelidir. 
Kadın sığınaklarında en az bir görevli kadını kabul 
edebilmek için hazır bulunmalıdır. Eğer bir ilçede/
şehirde birden fazla sığınak varsa, bunlardan en az 
biri, ne zaman olursa olsun, kadını ve çocuklarını 
kabul edebilmelidir. İlkesel olarak kadınlar ve 
çocuklar kendilerini güvende hissedinceye ve 
şiddetten uzak bir yasam için güçleninceye kadar

 orada kalabilmelidir (Şiddetten Uzakta Bir Sığınak 
Nasıl Kurulur? Nasıl Yürütülür?, 2007, s: 37)
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Kadınlar öncelikle burayı bir sığınak olarak yani 
eşinden veya ailesinden şiddet görmüş insanların 
kaçış noktası olarak görüyorlar. Yani bana kimse 
dokunamaz, devletin burada koruması altındayım 
artık burada rahatım diye görüyorlar. Tamam 
burası gerçekten sığınacakları korunacakları bir 
alan ama burada ayakları üzerinde kalabilmeleri 
için belirli bir zaman var bu zaman periyotunu 
kullanıp en azından psikolojik destek almaları 
hayata bakış açıları şeklindeki olanaklarımızı 
kullanarak bireysel olarak kendi başlarına olay-
larla mücadele etmesini bilecek kurumlar olarak 
yerler olarak görmelerini istiyoruz. 

Mesela bir kadının çocuğunun okula başlatılması 
10 gün sürüyor 15 gün sürüyor. O ona üst yazı 
yazıyor o ona. Ya da bir hastaneye gidilecek 
hastaneye yazı yazı… kadının bir günde yapıla-
cak işi 10 gün bekletiliyor. Sonra diyorlar ki üç 
ayı doldu. Ama sen zaten o üç ayda hep şeylerle 
uğraşmışsın prosedürle uğraşmışsın o kadının 
iyileşme sürecine katkın olmamış ki ruhsal anlam-
da kendini iyi hissetmesine bir katkın olmamış. 

Kadın ne istiyor ne yapabilir. İki yıldır kadın 
burada sürekli uzatma almış.

HEDEFLANEN DESTEKLER ve PRO-
FESYONELLEŞME ÜZERİNE

Kadın sığınmaevleri ve kadın danışma mer-
kezlerinde sunulan hizmetler bu kurumların 
temellendikleri değerler, yönetici ve çalışanların 
bakış açılarıyla birlikte düşünülmelidir. Özellikle 
1998 yılından itibaren yapılan kurultaylarda ve 
farklı kadın gruplarının çalışmalarında ortaya 
çıkan ilkelerden biri olan ‘kadın bakış açısı’na 
sahip olma anlayışı güçlüdür. Çalışanlar her ne 
kadar kendilerini feminist olarak tanımlamasalar 

da benimsenen ilkeler doğrultusunda kadından 
yana tutum takınmaları önemlidir (siginaksizbir-
dunya.org.10. Kurultay). Bu doğrultuda kadının 
kendi kararını vermesi için güçlendirildiğini gör-
mekteyiz. Sallangül (2011:106)’ün yaptığı alan 
araştırmasında iki farklı hizmet sunum modeli 
ve buna eşlik eden uygulamalarla karşılaşmıştır. 
Bunlardan birincisi feminist ilkelere uygun olarak 
kadının karar almasını kısıtlayıcı uygulamalara 
karşı çıkarak geliştirilen modeldir. İkincisi ise 
şiddetin gerçek “nedeninden çok neden olduğu 
düşünülen sorunlara” yönelik çalışmalara ağırlık 
verilmektedir. Özellikle geleneksel sosyal hizmet 
modeli yöneticilerin kişisel görüşleriyle birleşince 
‘eve dönüş/arabuluculuk’ gibi uygulamaların 
olduğu görülmektedir. Bazı sığınmaevleri de 
iki hizmet modelini bir arada yürüttükleri ortaya 
çıkmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde geleneksel sosyal hizmet 
modelinin bir çok noktada eleştirildiği ve ‘ka-
dın bakış açısı’nın hakim olduğu, uygulama ve 
kararların kişisel olarak desteklendiği kurumsal 
olarak da uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Özellikle ŞÖNİM bünyesinde çalışan personelin 
‘kadın bakış açısı’ vurgusu önemlidir. Dikkat çe-
ken bir diğer nokta da yerelde çalışan kurum ve 
kuruluşların koordinasyonunda çalışan personelin 
bireysel gayretlerinin etkili olmasıdır.

Her kadına hizmet veriyoruz. Kişiyi bekletmemiz, 
yargılamamız kadına yönelik bir tavrımız hem ekip 
olarak hem de hizmet içi toplantılarda önemle 
üzerinde durduğumuz bir noktadır. Kadınlarla 
iletişimi doğru kurmalısınız aksi takdirde başarıya 
ulaşmanız çok zor.

Yani kadın bakış açısına sahip insanlar ve iş yap-
mak için çalıştığımız sürece sıkıntı yaşamıyoruz. 
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Bu konuda duyarlı insanların bir araya gelmesi 
de bizim için bir şans oldu.

Örneğin kadını ikna et boşanmasın (aile veya 
eşin talebi). Benim elimde değil. Kadın sığınma 
evine gelmiş ve bizden bunu talep etmişse zaten 
bizim için önemli olan hizmeti vermek. Kadın 
aile eş arasında kalıyoruz. Bizim için önemli 
olan kadının ne istediği. Kadının hangi yönde 
hizmet almak istediği önemli. Biz buradaki işleri 
ona göre yürütüyoruz.

Bakanın Antepli olması, yasaları daha iyi uy-
gulama gayretini görüyorum. Özellikle ŞÖNİM. 
Eleştiriye açık ve evet bu yapılabilir diye bir 
yaklaşımı olduğunu görüyorum. Diğer illerde 
amir tavrı olduğunu duyuyorum. Ama Antep’te 
bir koordinasyon algısı var.

Fraser, geç kapitalist refah toplumlarında şiddete 
maruz kalan kadınların ihtiyaçlarının giderilme 
biçiminin giderek kamusallaştığını ifade etmek-
tedir. Dolayısıyla şiddetle mücadele için benim-
senen bilinç yükseltme mekanları, çalışanlar ile 
yararlananlar arasındaki ayrımın belirsizliği ve 
kendilerini şiddet uygulayanla değil kadınlarla 
ilişkilendirerek tanımlayan süreç, aile içi şiddeti 
meşru bir siyasal mesele haline getirmeyi başa-
rabilmiştir. Ancak kamusal olarak finanse edilen 
sığınma evleri profesyonellerle faydalananlar 
arasında ayrımdan başlayarak ve daha fazla ki-
şiselleştirici daha az siyasallaştırıcı hale gelirler. 
Yani kadınlar birer vaka haline gelirler (Fraser 
2006: 39-46). 

Yapılan görüşmelerde özellikle ŞÖNİM’lerde 
profesyonelleşmenin yerel yönetimlerdeki10* 

10 * Ancak bu sürece etki eden başka faktörler de 
bulunmaktadır. Örneğin merkezlerdeki hizmetlerin 

örneklere göre daha fazla olduğunu ancak bu-
nun mesleki özerkliği geliştirdiğini söylemek 
gerekir. Özellikle meslekte geçen süreyle birlikte 
farklı kadın gruplarıyla biraya gelip yapılan bilgi 
paylaşımı ve kadına yönelik şiddetle çalışmanın 
verdiği deneyim paylaşımı, kadına yönelik şiddetin 
makro düzeyde analizini mümkün kılmaktadır. 

Konukevinde grup çalışmaları çok etkili oluyor. 
Dünyada tek olmadıklarını görüyorlar. Bu sorunu 
başkalarının da yaşadıklarını görmeleri etkili.

Toplum içindeki toplumsal cinsiyet rollerimiz şid-
dette etkili. Birebir iletişime geçtiğimiz vakalarda 
toplumsal cinsiyet rollerinin bu şiddette etkili ol-
duğunu. Bunun yanında madde bağımlılığı alkol, 
sosyo-ekonomik yoksunluk bunlar da yok sayıla-
mayacak etkenler. Kadınlara yönelik erkeklerin 
bilincinde bir değişiklik yaratmadığımız sürece 
çok fazla başarıya ulaşacağımıza inanmıyoruz.

Erkeklere yönelik öfke kontrolünü11* veriyoruz. 
Onun da planlamasını çok farklı bir zamanda 
yapıyoruz. Şiddet mağduru ve şiddet failleri bir 
araya getirmiyoruz. Şiddeti Önleme ve İzleme 

bir kısmı kurumun başka birimlerinde çalışanlardan 
sağlanmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerde 
bunun tercih edildiği görülmektedir. Dolayısıyla 
bu durumun çoğu zaman hem çalışanlar üzerinde 
hem de faaliyetlerin devamlılığı, süresi üzerinde 
etkileri olmaktadır.

11 * 6284 sayılı kanun. Madde 15. 3/c1 Öfke kontrolü, 
stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik far-
kındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirme-
yi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programla-
rına katılmasına. Hem kadın ve erkeğin aynı çatı 
altına gelmesinin sıkıntıları hem de kadına yönelik 
şiddeti stres, öfke, işsizlik, ve madde bağımlılığı 
kaynaklı görmenin kadın erkek eşitsizliğini görün-
mez kıldığı bilinmektedir (Bayram ve Büyükgöze, 
2013: 9-11). Ancak erkeklerle ilgili kadına yönelik 
şiddetle ilgili çalışmalarda geleneksel yöntemden 
çok pro-feminist yaklaşımların eleştirel potansiyeli 
dikkate alınmalıdır (Bkz. Öztürk, 2013).
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Merkezi olarak şiddetin bütün parçalarını ele 
almak zorundasınız. Şiddet mağdurunu ele alıp 
şiddeti tek başına çözmek çok yorucu bir iş. Şid-
deti bütün yönleriyle ele almak durumundasınız.

Sığınmaevleriyle ilgili taleplere bakıldığında 
özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede 
profesyonellikten daha çok ‘kadın bakış açısı’ 
varlığı, devletin ve yerel yönetimlerin görevi olan 
şiddetle mücadele hizmetlerinin evrensel nitelik-
lerine göre yapılması vurgusu dikkat çekmektedir.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren ve 
şiddete uğrayan kadınlarla destek ve dayanışma 
içinde çalışan gönüllü ya da resmi kuruluşlarda; 
başvurularla sürekli ilişki içerisinde olan kadınlarda 
mesleki eğitimin önemli ancak tek başına yeterli 
(ve zorunlu şart) olmaması, başvurulara destek 
olan kadınların, her şeyden önce “kadın bakış 
açısına” ve “kadınlarla çalışma deneyimlerine” 
sahip olmak ve “bağımsız kadın hareketi ile ile-
tişim içinde bulunmak” özelliklerinin aranması 
gerektiği ilke olarak kabul edildi (siginaksizbir-
dunya.org. ).

Sığınak, şiddete müdahale merkezi, danışma 
merkezi gibi birimlerde görevlendirilecek idari 
kadro, kademe gözetilmeksizin toplumsal cinsi-
yet eşitliğine duyarlı ve deneyimli kadın meslek 
elemanları arasından belirlenmelidir (siginak-
sizbirdunya.org. ).

Kadın danışma merkezlerinin ve sığınma evlerinin 
özellikle kadınların güçlenmesi açısından güçlü 
araçlar olduğu bilinmektedir. Verilen hizmetlere 
bakıldığında kadının sosyal ve sağlık imkan-
larından hukuki ve danışmanlık hizmetlerine, 
eğitim ve mesleki kapasitesinin geliştirilmesinden 
sığınma sonrasında güçlenmesine kadar çeşitlilik 

göstermektedir. Yapılan görüşmelerde özellikle 
bu merkezlerin potansiyelleri ve diğer kurumlarla 
işbirliği üzerindeki vurgu dikkat çekicidir. 

Danışma merkezlerinin aktif olması lazım. ŞÖ-
NİM’leri bilmiyoruz. Daha pilot uygulama. 
Ama ŞÖNİM’in fiziki koşulları iyi. Danışma 
merkezlerinin mahallelerde çoğalması lazım. 
Burası büyük bir şehir. Bir tane ŞÖNİM bir tane 
danışma merkezi var… çoğu kadın bilmiyor. 
Bilse bile çocuk, yol parası…bunlar da ciddi bir 
problem. Belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin 
sosyal tesislerinde birer danışma birimi olabilse. 
Kadınların sığınma talebi en son geliyor zaten... 
Bu süreçte belki mücadele etme sürecine kavu-
şabilir. Orda çalışanların da kadın bakış açısına 
sahip olması lazım. Kısa vadede psikolojik destek 
istiyorlar. Hukuksal destek. 

Ben bu merkezin tanıtımın yapılmasını daha çok 
başvurunun yapılmasını isterdim… Başka neresi 
olur bilmiyorum ama… Daha belirgin bir yer 
olsa…Bazen de o kadar ciddi vakalar geliyor 
ki o anda yardım edeceksin…Yol parası. Evine 
gidecek parası olmayan insanlar geliyor. Ama 
siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.

Örneğin iş ve meslek edindirmeyle ilgili İŞKUR’la 
çalışıyoruz. Asıl görevi İŞKUR. Yapması gereken 
bir yığın iş var. İşleri sıraladığında ŞÖNİM onlar 
içinde aynı derecede öneme sahip. Geçici görev-
lendirme sıkıntılı. ŞÖNİM’den gelen kadınlar 
kendi işlerinin yanında yaptıkları bir ek iş… 
kadınların can güvenliği yoksa bu yönde istekleri 
varsa kendi işlerini buluyorlar. 

DEĞERLENDİRME

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden merkez ve 
sığınmaevlerinin statüsü veya temel aldığı hizmet 
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modeli aynı zamanda yapılan bütün faaliyetlere, 
kadınlarla ilişkilere ve kuruluşların iç işleyişine 
yansımaktadır. Fraser’ın dikkat çektiği gibi kadına 
yönelik şiddet siyasal meseleden vaka’lara indir-
gendiğinde şiddetin kişiselleştirildiği söylenebilir. 
Bu çerçevede özellikle merkezlerde kadınların 
ihtiyaçlarını politikleştirme süreçleri ve çabaları 
önemli olmaktadır. Kadınların pratik ve stratejik 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların oluşturulma 
ve uygulanma imkanı, profesyonellerle kadınlar 
arasında ilişkilerin niteliği, çalışanların kadınları 
sahiplenmesi ve karşılaşılan hiyerarşik güçlük-
lerle baş etme gibi ilişkili bir çok konu temel 
alınan hizmet modeline göre şekillenmektedir. 
Özellikle profesyoneller ile kadınlar arasında 
kurulan ilişkinin niteliğine bağlı olarak sığınma 
evleri, dönüştürücü bir potansiyele sahip olmakla 
birlikte farklı hizmet modellerinin denenebilmesine 
ve ortak çalışmalara bağlı olduğu söylenebilir.
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ÇİFTLİK TURİZMİNDE ÜRÜN GELİŞTİRME: TÜRKİYE’ DEKİ 
EKOLOJİK TARIM TURİZMİ ÇİFTLİKLERİ ÜZERİNDE BİR 

İNCELEME

PRODUCT DEVELOPMENT IN FARM TOURISM: AN INVESTIGATION 
ON ECOLOGICAL AGRICULTURE TOURISM FARMS IN TURKEY

Evrim ÇELTEK 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Özet: Son yıllarda alternatif turizm türlerine talep 
artmış, alternatif turizmin bölgelerarası kalkınmışlık 
düzeylerini dengelemede faydalı olacağını fark eden 
ülkeler alternatif turizm türlerinin uygulanmasında epey 
yol kat etmişlerdir. Bu ülkelerde kırsal turizm, eko 
turizm, çiftlik turizmi gibi alternatif turizm tesisleri 
hem çeşitlenmiş hem kalite düzeyleri yükselmiştir. 
Ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi çekicilikleri, sosyo-
kültürel özellikleri ile alternatif turizm türlerine uygun 
potansiyele sahiptir. Çiftlik alanlarının egemen olduğu 
yörelerde gerçekleştirilebilen çiftlik turizmi taşıdığı 
özellikler nedeniyle Türkiye genelinde gerçekleştiri-
lebilecek bir turizm türüdür. Bu çalışmada ülkemizin 
bu potansiyele sahip ama pazarlanması, planlanması 
gereken, Türkiye’deki ekolojik tarım turizmi çiftlik-
lerinin incelenmesinden hareketle Türkiye’de çiftlik 
turizmi ürün geliştirme modeli önerilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Çiftlik Turizmi, Ekolojik Tarım 
Turizmi Çiftlikleri, Ürün Geliştirme, Ürün Çeşitlen-
dirme, Çiftlik Turizmi Pazarlaması

Abstract: In recent years, increased demand for 
alternative types of tourism, alternative tourism, 
regional development, would be useful to offset the 
difference in the levels of the countries have come a 
long way in the implementation of alternative tourism 
types. In these countries, rural tourism, eco-tourism, 
farm tourism, alternative tourism facilities, such as 
increased levels of both quality and diversified. Our 
country’s natural beauty, historical charm with the 
socio-cultural characteristics of the types of alterna-
tive tourism has great potential. Regions dominated 
by farm fields that can be performed due to the 
characteristics of farm tourism is a type of tourism 
that can be performed in Turkey. In this study, it has 
the potential of our country, but  must to market, and 
need planning.  After the examination of ecological 
agriculture farms in Turkey, a product   development 
model is proposed.

Key Words: Farm Tourism, Ecological Agriculture 
Tourism Farms, Product Development, Product Di-
versification, Farm Tourism Marketing
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GİRİŞ

Türkiye’de uzun yıllar kırsal kalkınma denince 
hemen akla tarımsal kalkınma gelmiş ve çalışma-
lar bu konu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bundan 
dolayı kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik 
hazırlanan projeler kırsal kesimde yaşayan halkın 
beklentisine yeterince cevap verememiştir. Çünkü 
kırsal alanların kalkındırılması tarım, sanayi ve 
turizm gibi hizmet sektörlerinin dengeli bir şekilde 
geliştirilmesi ile başarılabilir.

Kırsal alanların sosyo-kültürel, ekonomik ve çev-
resel yönden kalkındırılmasında çiftlik turizminin 
önemli etkileri olacaktır (Akat, 2000). Bunları 
kısaca açıklamak gerekirse: kırsal alanların alt-
yapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin sayısında 
ve kalitesinde artış, kırsal alanlarda yaşayanlara 
yeni iş imkanlarının sağlanması (Cömert 2002), 
turizmin gelişmesi sonucu gelirlerin artması, kırsal 
alanlardaki kadınların çalışma hayatına aktif olarak 
katılması, gelir artışı sonucu hayat standardının 
yükselmesi gibi birçok faktör sıralanabilir (Mason 
ve Cheyne, 2000, Özgüç, 1998).

Kırsal kalkınmanın özü, kent-kır arasındaki sosyo-
kültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir 
dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde 
kalkındırmayı amaçlayan bir tercihtir. Çiftlik 
turizmi de bu dengenin sağlanmasında önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

ÇİFTLİK TURİZMİ 

Son yıllarda tabiat ve peyzajın korunmasına, tarihi 
binalara ve geleneksel kırsal toplumlara verilen 
önem artmıştır. Şehir hayatının olumsuzluklarından 
dolayı insanların doğal alanlara, kırsal alanlara 
akımı başlamış, turizm pazarı kırsal alana ve 
kırsal aktivitelere yönelmiştir (D.W. Knight As-

sociates, 1999:3). Doğa güzelliklerini, kıyılarını, 
denizlerini, tarihsel ve kültürel değerlerini, hatta 
kentlerini bile turizmde pazarlayan ülkeler, kırsal 
coğrafi ortamların ayrılmaz birer parçası olan 
kırsal yerleşmelerini de turizmde değerlendirmeye 
çalışmaktadırlar (Soykan, 2000). Ülkelerin bazıları, 
kıyılardaki yoğun baskıyı azaltmak üzere kırsal 
turizm türlerine yönelirken, bazıları da iç göçü 
önlemede, bölgelerarası gelişmişlik farklarını 
azaltmada çiftlik turizm türüne başvurmakta, 
bir kısmı ise turizme sunabilecekleri ortamların 
sınırlı olması nedeniyle gelir getiren yeni bir kay-
nak olarak çiftlik turizmini benimsemektedirler. 
Çiftlik turizmi, sürdürülebilirlik yaklaşımlarından 
hareketle giderek daha fazla ilgi gören ve gelişti-
rilen bir turizm çeşididir. Çiftlik turizminin talep 
cephesinde doğa ve çevre değerlerine ek olarak 
yerel kültürle tanışmak isteyen bir tüketici kitlesi 
bulunmaktadır. 

Çiftlik turizmi; genellikle boş vakit geçirme, 
rekreasyon ve çok az iş amaçlı, aynı ülke veya 
farklı ülkelerin şehirli insanlarının çiftlik alanlarını 
kullanımını içerir. 1960’lı yıllardan sonra başlayan 
kırsal alanlara dönüş isteği, rekreasyon amaçlı 
olması nedeniyle, çiftlik turizmi tercih edilir bir 
boyut kazanmıştır (Williams ve diğerleri, 2001).

Çiftlik turizminin yapıldığı tatil çiftlikleri aşağıdaki 
çeşitlere ayrılmaktadır (Tunç ve Saç, 1998:33):

 Tarımsal büyük çiftlikler

 Özel çiftlikler

 Tarihi yöre çiftlikleri

 Çalışma çiftlikleri

 Sportif ve rekreasyonel çiftlikler
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 Çiftlik ormanı işletmeleri.

Doğaya zarar vermeden, doğayla uyumlu bir 
yapılanma ile tarım ürünlerinin bir kısmının bu 
mekanlarda bulundurulduğu ve konuklara hemen 
sunulabilecek biçimde ulaştırıldığı tatil çiftlikle-
rinin uygulamaları ülkemizde de görülmektedir. 
Antalya’da faaliyete geçen Naturland tatil çiftliği 
olarak en güzel örneklerden birini oluşturmakta-
dır. Doğal ortamda yiyeceklerin bulundurulduğu, 
hayvanlarla iç içe sağlıklı yaşam olanakları sun-
ması bakımından bu turizm türünün gelişeceği 
öngörülmektedir. Bunun dışında insanların giderek 
doğal ortamlarda bulunma istekleri de bu turizm 
türünün gelişeceğinin göstergesidir.

Çiftlik turizmi tanımı ile ilgili olarak değişik kay-
naklarda yapılan tanımlar şöyle sıralanmaktadır. 
(Busby, Rendle; 1999:636) şöyledir:

 Dart (1974): Çiftlikle ilgilenen turizm yada 
rekreasyon kuruluşudur.

 Hoyland (1982): Çiftlikte geçici konaklama 
yada dolaylı rekreasyon faaliyetleri sağlamaktır.

 Frater (1983): Büyük oranda mevcut çiftlik 
faaliyetlerini tamamlayıcı aktiviteler sunan 
çiftlik turizm kuruluşlarıdır.

 Murphy (1985): Öncelikli fonksiyonu turizm 
işletmeciliği olan çiftliklerdir.

 Galler Turist Bürosu (Wales Tourist Board) 
(1986): Tipine ve ölçüsüne bakılmaksızın ön-
celikli aktivitenin tarım, turizmin tamamlayıcı 
aktivite olduğu çiftliklerdir.

 Denman ve Denman (1990): Çiftlikte turistler 
için etkin faaliyetler sağlamaktır.

 Davies ve Gilbert (1992): Çiftlikte diğer 
misafirlerle ya da günübirlik ziyaretçilerle 
çiftlik hayatını paylaşmayı sağlayan bir kırsal 
turizm türüdür.

 Pearce (1990): Çiftlik turizmi çiftçiler tarafın-
dan aktif katılımın sunulduğu küçük ölçekli 
turizm kuruluşlardır. 

 Roberts (1992): Çiftlik turizmi çiftlikte insan-
ların yaşadığı çiftlik faaliyetlerine katıldığı ve 
çalıştığı günlük ya da uzun süreli konakladığı 
tatillerdir.

 Denman (1994): Çiftlikte turistler için sağlanan 
faaliyetleri kapsayan üründür.

 Clarke (1996): Tüketicilerin minimum düzey-
de çiftlik çevresinin farkında olduğu turizm 
ürünüdür.

 Weaver ve Fennell (1997): Çiftlik faaliyet-
lerinin ve turizm faaliyetlerinin birleştirildiği 
kırsal kuruluşlardır.

 Ilbery (1998): Çiftlik turizmi çiftlik işletme-
ciliğini geliştiren alternatif çiftlik kuruluşudur.

Çiftlik Turizminin Gelişme Nedenleri 

Çiftlik turizmi geçici olarak büyüyen bir turizm 
türü değildir. Bununla birlikte turizm bazı kısa 
dönemli trendlerden etkilenen moda bir endüstridir. 
Çiftlik turizmin gelişmesini sağlayan nedenler 
uzun dönemlidir. Bunlar seyahat pazarındaki 
ulaşım, iletişim gelişmeleri ve yönetimlerin kır-
sal değişmeye yardımcı olma çabaları gibi uzun 
dönem değişikliklerle ilgilidir (OECD, 1994:20, 
Leader European Observatory, 1997).Çiftlik tu-
rizmin gelişmesi ve gelişmeye devam etmesinden 
sorumlu olan faktörler şunlardır:
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Eğitim seviyesinin yükselmesi: Araştırmalar eğitim 
ile açıkalan rekreasyonlarının, ekoturizm, özel ilgi 
turizminin artması arasında bağlantı olduğunu 
göstermiştir [OECD, 1994:20].

Kültüre duyulan ilginin artması: Son 20 yıldır 
insan yapımı ve doğal kültüre ilgi seviyesi yük-
selmiştir (WTO, 1998). 

Boş zamanın artması: Boş zamanla birlikte dü-
zenli gelirin artması turizm gelişimini etkileyen 
en önemli faktördür. Bu çiftlik  turizmi içinde 
önemlidir.

Sağlıklı olma bilincinin artması ve sağlıklı ya-
şam konsepti: Kırsal alanlar, yürüyüş, bisiklete 
binme, orienteering, kayak ve tırmanış gibi her 
çeşit açık alan rekreasyon faaliyetleri için uygun 
alanlardır. Çiftlik alanları, temiz havasıyla sağlıklı 
alanlardır. Bu nedenle sağlıklı yaşama önem veren 
turistler kırsal alanlara yönelmiştir (McGehee ve 
diğerleri, 2007). 

Uygun ortam sağlaması: Kırsal alanların coğrafi 
yapısı, ikliminin iyi olması çiftlik tatillerini moda 
haline getirmiştir (Williams ve diğerleri, 2001:130).

Özel yemeklere artan ilgi: Kuzey Amerika pirinci, 
Fransa’nın peynirleri, İskandinavya’nın koleste-
rolsüz salamı gibi özel ürünlere ilginin artması, 
özel yemekler ve ürünler üreten alanları ortaya 
çıkarmıştır. Çiftlikler bu tür eğilimler için uygun 
alanlardır (OECD, 1994:21).

Ekoloji konusu: Son yıllarda ekoloji konusuna 
duyulan ilgi artmıştır. Bu ilgi tüketicilere yönelik 
ekolojik, yiyecekler ve ürünlerin üretilmesini ve 
pazarlanmasını genişletmiştir. 

Sağlık etkeni: çiftlik turizminin bazı hastalıklar 
ve özellikle “depresiv” karakterli kişilikler için 

olumlu etkileri bulunduğu bir gerçektir. Kentsel 
yaşamın giderek daha stresli olan düzeni, özellikle 
orta yaşın üzerindeki kesim için vazgeçilmez 
çekicilikler taşımaktadır (Demircioğlu, 1993:9).

Beslenme Giderleri: Çiftlik turizmine katılan 
turist, beslenme maddeleri için kentsel rantlar 
ödendiğinden bunları üreticisinden daha düşük 
fiyatlarla alabilmekte, besinlerin kalitesi açısından 
daha gerçekçi seçeneklere sahip olabilmektedir. 
Kentsel rantların olmayışı ve bu maddelere ula-
şım giderlerinin ödenmeyişi, fiyatları aşağıya 
çekebilmektedir (OECD, 1994)

Eğlence Giderleri: Çiftlik turizminde alışılmış 
eğlence türlerinden daha değişik etkinlikler söz 
konusu olduğundan, bunlara ödenen bedeller 
de sahil turizmine oranla önemli ölçüde düşük 
olmaktadır.

Bağımsızlık, bireysellik: Bağımsızlık ve bireysellik 
akımı gittikçe artmaktadır. Bu akım arabalarda, 
giyimde ve çeşitli ürünlerde görülmektedir. Çiftlik 
turizmi küçük ölçekli ve doğayı içeren yapısıyla 
bu akım için uygundur (www.rural-europe.aeidl.
be, 2013).

Kırsal acentalar: Çoğu ülkelerde çiftlik turizmi 
konusunda bilgi ve yardım veren acentalar vardır. 
Bu acentalar tarım kültürü, doğanın korunması, 
el sanatları, ulusal parklar, ekonomik gelişme, 
ulaşım vb. gibi konularla ilgilidir. Bu acentalar 
projelere ve bireysel kuruluşlara yardımcı olurlar 
[Soykan, 2000:22-23].

Çiftlik turizminin bir kalkınma aracı olarak görül-
mesi: Çiftlik turizmi birçok ülkede, bir planlama 
içerisinde, birtakım yararları göz önüne alınarak 
uygulamaya konulmaktadır. Çiftlik turizmi; yerli 
halk için gelir veya ek gelir sağlama, iç göçü 
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önleme, azgelişmiş alanları geliştirmede bir araç 
olarak kullanılmaktadır (Fleischer ve Felsenstein, 
2000:1007; Sharpley, 2002:233).

Turizm talebinin değişmesi: Turizme düzenli katı-
lan tipik turistler ürün servis kalitesi aramaktadır. 
Bunun yanında deniz, eğlence turizmine seyrek 
katılmaya başlamış, farklı arayışlara yönelmiş-
tir. Seyahat bireysel gelişme anlamına gelmeye 
başlamıştır. Bu turistler turizm destinasyonundan 
anlamlı bir şeyler öğrenme arayışına girmiştir. 
Turizm talebi özel ilgi turları, macera turizmi, 
doğayla başbaşa kalma, gibi konulara yönelmiştir 
(D.W. Knight Associates, 1999:3).

Çevresel kirlilik: Deniz kıyılarının aşırı kullanımı 
nedeniyle kirlenmesi, betonlaşması ve kentlerden 
farkının kalmaması (doğallığını yitirmesi), kıyılarda, 
şehirlerde kalabalık ve gürültünün dinlenmeye 
olanak vermemesi, kentsel yaşamın giderek daha 
stresli baskıcı ve sınırlayıcı kurallarla dolu olması 
insanları kırlara yöneltmiştir (Soykan, 2000).

Çiftlik Turizminin Sorunları

Çiftlik turizmi gelişimi bazı faydalar sağlarken, 
bazı problemlerde olabilir. Bütün yeni ekono-
mik yapılar hassas çevreleri (doğayı) bozabilir. 
Çiftlik turizminin gelişmesi ve yönetimindeki 
sorunlar şöyle sıralanabilir (Sharpley, 2002:235; 
Getz ve Carlsen, 2000:549; Reichel ve diğerleri, 
2000:452; Fleischer ve Pizam, 1997:371; Mair 
ve diğerleri, 2001).

Çevresel tehdit: Çiftlik turizmi hassas doğal alan-
larda oluşmaktadır. Bazı çekici turizm destinas-
yonları çok hassas doğal alanlara sahiptir. Bunlar 
deniz, göl kenarları, yüksek dağlık alanlar, kutup 
alanları gibi. Çoğu çalışmalar turizmin çevreye 
zarar verdiğini ortaya koymuştur. 

Sosyo-kültürel tehdit: Çok sayıda turistin akını 
doğayı bozduğu gibi, turistler küçük, durgun, 
kırsal toplumun yapısını bozabilir. Para kazanma 
şekilleri değişir, başarılı/başarısız iletişim ilişkileri 
oluşmaktadır. Esasen sosyologlar uzun süreden 
beri ileri kültürlerin, geleneksel kültürler üzerinde 
değişim yaptığının farkındadır. 

Barınma sorunu: Bazı başarılı Kanada, Güneybatı 
İngiltere ve Alplerin bir bölümü gibi kırsal turizm 
alanlarında ziyaretçiler için konaklama sorunları 
olmuştur. Küçük toplumların ev artışı çok nadirdir. 
Evlerin doğal karakterinin korunarak çoğaltılması 
ise çok uzun zaman alır. Turist talebinin evler 
üzerinde 3 tür etkisi vardır. Ev sayısı turistler 
için artırılabilir, genellikle kendin pişir kendin 
ye sektöründe, evler şehirli insanların nadiren 
kullandığı ikincil konutlar olarak satın alınabilir. 
Bütün bunlar kırsal toplumdaki fiyatları artırabilir.

Gelen işadamları (yatırım yapan işadamları): 
Çoğu yerel çiftçiler ve işletmeler, fırsatlar olmasına 
rağmen turizm pazarına girmeyi düşünmemek-
tedir. Araştırmalar, küçük kasaba ve köylerdeki 
turizmle ilgili işletmelerin sahipliği, yönetimi 
ya da kontrolünün % 80’inin gelen ya da yerli 
olmayan işadamlarınca yapılmakta olduğunu 
göstermiştir. Bazı sorumlu, bilinçli işadamları 
sermaye ve gelişmede değerli, önemli nakiller 
yapabilirler. İşadamları yerel gelenek, kültür, 
çalışma şekli ve mimari yapıda yoğunluk kaza-
nabilirler. Yerel halkın ürünlerini ve hizmetlerini 
kullanmayabilirler. Kazandıkları sermayeyi, geliri 
dışarı çıkarabilirler. Bu sorunlar somut değildir 
ama önemlidir. Bu sorunlar yerel halk ve yatı-
rımcılar arasında gerilim yaratabilir ve bazı kırsal 
alanlarda kültürel bağlılığı değiştirebilir.
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Bütün kırsal alanlarda çiftlik turizmi başarılı olacak 
mı sorusu: Bazı alanlar çiftlik turizminde önemli 
avantajlara sahiptir. Deneyimler yatırımlar için yedi 
faktör olduğunu göstermiştir. Bu deneyimler tam 
net değildir. Çünkü turizm endüstrisi dinamiktir 
ve konu modaya göre değişir. Bununla birlikte 
turistik alanda bulunması gereken faktörler şun-
lardır ama başarıyı garantilemez (Yarcan, 1997).

 Dağları, gölleri, adaları, nehirleri ve ormanları 
içeren manzara

 Özel vahşi hayat değerleri

 Tarihi binaları, şehirleri, köyleri veya etnik 
kültürleri içeren kültürel değerler

 Avcılık, balıkçılık, kayak, hike gibi sporları 
içeren aktiviteler

 Ulaşım kolaylığı

 Etkili tanıtım ve yönetim yetenekleri

Çiftçiler/yerel halk: Çiftçiler kırsal ekonomi 
temelinde devam eden kritik bir noktadır. Çift-
çiler turizm fırsatlarından yavaş yararlanırlar. 
Bazı çiftçiler, topraklarında gezen ve tahrip eden 
turistlere karşıdır. Çiftçiler turizme katıldıkları 
zaman yerel yönetimle birleşmek yerine diğer 
çiftçilerle bir araya gelmektedir ve bu nedenle 
kooperatifleşmenin faydaları yok olmaktadır. 
Çiftçilerin turizmin içine katılması eğitim soru-
sunu akla getirmektedir. 

Eğitim eksiklikleri: Çoğu çiftlik turizmi işletme-
sinde çalışanlar az bilgiyle yada eğitimsiz olarak 
çalışmaktadır. Çiftlik turizmi alanlarındaki işletme 
hatalarının bir nedeni de eğitim eksikliğidir.

Grup ve kooperatif kuruluşlarının azlığı: çiftlik 
turizmi işletmeleri küçük aile işletmeleridir, diğer 

işletmeler ile işbirliği pazarlama ve eğitimde 
faydalar sağlayacaktır.  

Çiftlik turizmine katılan turist profilleri katılım-
cıların yaşına ve katılış nedenine göre farklılık 
göstermektedir. Çiftlik turisti profillerinin ortaya 
çıkarılması nedeniyle pek çok araştırma yapılmış 
ve çeşitli turist profilleri ortaya konulmuştur. 
Bu sonuçlara göre çocuklu aileler, gelir düzeyi 
düşük olanlar bu turizme katılmaktadır. Çiftlik 
turizminde konaklamalar kısa süreli olmaktadır. 
Çiftlik turizmine katılan turistler aktivite olarak 
doğal alanları gezme, yerel yemekleri deneme, 
organik ürünleri satın alma, doğa sporları yapma 
aktiviteleri aramaktadırlar. Çiftlik turizmine katılan 
turistlerin seyahat felsefesi şöyledir (Williams ve 
diğerleri, 2001:129): 

 Tatil için harcanan paranın bedelini almak 
önemlidir.

 Her yeni tatilde farklı yerlere gitmek iste-
mektedir.

 Uzun mesafeli tatilleri 14 gün veya daha az 
sürmektedir.

 Uzun süreli tatillerde yer ve zaman konusunda 
esnek olmak istemektedir.

 Uzun süreli tatillere harcanan para lükstür.

 Tatile gitmeden önce bütün hazırlıklarını 
yapmak istemektedir.

 Seyahat yapılan ülkenin ucuz olması önemlidir.

 Kıştan, soğuktan kaçmak için ılık destinas-
yonları tercih etmektedir.   
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TÜRKİYE’DEKİ EKOLOJİK TARIM TU-
RİZMİ ÇİFTLİKLERİNİN ÜRÜN ÖZEL-
LİKLERİ  

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; bir alternatif turizm 
türü olan çiftlik turizminin, Türkiye gibi bir yan-
dan kırsal alanları yoğun olan, diğer yandan da 
turizminde hızlı bir gelişme kaydeden ülkeler için 
önemli bir faaliyet alanı olduğunun altını çizmek-
tir. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de çevresel kirlilik ve olumsuz koşullar tarım 
alanlarını tahrip etmekte, daraltmaktadır. Gürültü 
ve görüntü kirliliği, hormonlu gıdalar, kirli hava 
insanları doğal alanlara yöneltmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında çiftlik turizmi gibi doğaya yönelik 
turizm türlerinin önemi artmaktadır.

Bu nedenle bu çalışmada; gelişen turizm sektörün-
de,  çeşitlenen turizm türlerinden biri olan çiftlik 
turizminin Türkiye’de uygulanma potansiyelinin 
ortaya çıkarılabilmesi, Türkiye’nin çiftlik turiz-
minde güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, olası 
tehdit ve fırsatların ortaya konulması amacıyla 
Türkiye’de Tatuta kapsamında pazarlanmakta 
olan tarım turizmi çiftliklerinin ürün özellikleri 
incelenmiş, çiftlik turizmi potansiyelinin SWOT 
analizi yapılmış ve çiftlik turizmi ürün geliştirme 
modeli önerilmiştir.

Araştırmanın Önemi

SWOT analizi ile zayıf ve kuvvetli yönler, olası 
tehdit ve fırsatlar ortaya konulur. Bunda amaç, 
işletmenin zayıf yönleri ve tehdit unsurları dik-
kate alınarak, fırsatlardan maksimum  faydayı 
sağlayarak güçlü yönlerin ortaya konulmasıdır. 
Türkiye’de Tatuta kapsamında pazarlanmakta 
olan tarım turizmi çiftliklerinin üürn özellikleri-

nin inclenmesi ve çiftlik turizmi potansiyelinin 
SWOT analizi yapılmasıyla;

 Türkiye’nin çiftlik turizminde sunduğu ürün 
özellikleri belirlenebilecek,

 Mevcut ve ilerde olabilecek tehditler ortaya 
konularak karşı önlemler alınmış olacak,

 Türkiye’nin çiftlik turizminde zayıf kaldığı 
yönler tespit edilerek, iyileştirilmesi sağla-
nabilecek, 

 Türkiye’de çiftlik turizmi destinasyonlarının 
geliştirilmesinde kuvvetli yönler ön plana 
çıkartılarak, fırsatlardan maksimum fayda 
sağlamaya yönelik stratejiler ve çiftlik turizmi 
ürün geliştirilmesine yönelik model önerile-
bilecektir.

Türkiye’nin çiftlik turizmi potansiyelinin analiz 
edilmesi ve değerlendirilmesi, Türkiye’nin çiftlik 
turizmi destinasyonlarının kimliğini ortaya koyma 
çalışmasıdır. Destinasyonların güçlü ve zayıf yön-
lerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, yerel 
yönetimin; turizm bakanlığının, yerel işletmeleri-
nin, turizm sektörünün ve turistlerin amaçlarına 
uygun stratejinin seçilmesini kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca, çiftlik turizmi destinasyonlarının her za-
man değerlendirmeye tabi tutulması, hatalarının 
görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir 
araç olarak görülmelidir.

Araştırmanın Yöntemi 

SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fır-
satların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. Bu 
nedenle de Türkiye’de çiftlik turizmi faaliyetlerinin 
bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde başlamasından 
önce ülkenin çiftlik turizm potansiyelinin güçlü, 
zayıf yönlerinin ve ülkeye yönelik fırsat ve teh-
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ditlerin belirlenmesi stratejik turizm planlaması 
ve pazarlaması açısından önem teşkil etmektedir. 
Türkiye’nin çiftlik turizmi ürün özelliklerinin 
belirlenmesi ile ülkede ön plana çıkabilecek çift-
lik türleri, nerelere yatırım yapılması gerektiği, 
kimlerin çiftlik turizm planlamasına katılması 
gerektiği, kimlerin hangi konularda eğitilmesi 
gerektiği belirlenebilecek ve bunlara yönelik 
olası stratejiler oluşturulabilecektir.

SWOT analizinde yöntem; SWOT analizi ve 
turizm konusunda bilgi ve formasyona sahip 
öğretim üyeleri ile görüşülerek, Türkiye’de 
Tatuta kapsamında pazarlanmakta olan tarım 
turizmi çiftliklerinin incelenmesiyle bu konu 
ile ilgili veriler toplanarak SWOT analizi süreci 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki çiftlik turizmi 
potansiyeli SWOT analizinin yapılmasına yönelik 
analiz sürecinin aşamaları şu şekildedir:

 SWOT kapsamı dahilinde bilgi toplanması, 
(ekolojik tarım turizmi çiftliklerinin ürün 
özelliklerinin incelenmesi),

 Çiftlik turizmi kavramının, özelliklerinin, 
türlerinin, turist özelliklerinin ve Türkiye’deki 
ekolojik tarım turizmi çiftliklerinin, çiftlik 
turizmi potansiyeli açısından  ayrıntılı olarak 
incelemesi,

 Buğday Derneği bünyesinde TaTuTa kap-
samında pazarlanan ekolojik tarım turizmi 
çiftliklerinin web sayfası (http://www.bugday.
org/tatuta/allFarms.ph p?lang=TR)  üzerinden 
incelenmesi,

 Hazırlanan inceleme formu doğrultusunda 
çiftlik bilgilerinin SPSS 11.5 formatına giril-
mesi, verilerin girilmesinden sonra tanımlayıcı 
istatistik ve çoklu uyum analizlerinin yapılması,

 Yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 
ile Türkiye’nin çiftlik turizmi potansiyelinin 
güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin 
ortaya konulması, değerlendirmelerin yapılması 
ve eksik kalan kısımların tamamlanması,

 SWOT analizinin yorumlanması, stratejilerinin 
belirlenmesi ve Türkiye’de çiftlik turizminde 
ürün geliştirilmesine yönelik önerilerin su-
nulmasıdır. 

Araştırmanın Bulguları 

2012 ve 2013 ocak ayı itibari ile TaTuTa bünye-
sinde bulunan 54 ekolojik tarım turizmi çiftliği 
incelenmiştir. İncelenen 54 çiftliğin faaliyet özel-
liklerine bakılırsa, çiftliklerde % 44’ü 6-10 yıl 
arası, % 55’i ise 10 yıldan fazla faaliyet süresine 
sahip olunduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 
turizm faaliyetine katılan çiftlik sahipleri çok 
tecrübesiz değildir. Çiftliklerde çalışan sayısı 
(% 94) ise yoğun olarak 1-4 kişi arasında bulun-
maktadır. Buda çiftliklerin aile çiftliği olduğunu 
ve çiftlikte çalışanların aile bireyleri olduğunu 
göstermektedir. Çiftliklerin coğrafi bölgelere göre 
dağılımı incelendiğinde ise çiftlikler Karadeniz 
Bölgesi (% 35) ve Akdeniz Bölgesinde (% 27) 
yoğunlaşmaktadır. Diğer bölgelerin dağılımı ise 
yoğunluk sırasıyla Ege Bölgesi (% 16), Marmara 
Bölgesi (% 13), ve son sırada ise Doğu Anadolu 
bölgesidir (% 7). Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
ise hiç çiftlik bulunmamaktadır. Çiftliklerin coğ-
rafi dağılımı incelenirse Karadeniz Bölgesinin 
turizm açısından birinci sırada bulunan Akdeniz 
Bölgesinden önce olması ilgi çekicidir. Bu sonuç 
çiftlik turizminin turizm açısından yoğun olmayan 
bölgelerde geliştirilebileceğine bir örnek olabilir. 
Çiftliklerin il bazında dağılımı incelendiğinde ilk 
sıralardaki iller Burdur, Antalya (% 11), Kasta-
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monu (% 9), Çanakkale (% 9), Muğla (% 9), 
Rize (% 7), Gümüşhane (% 5), Artvin (% 5) ve 
Erzincan (% 5)’dır. Çiftliklere gelen ziyaretçi türü 
incelendiğinde ise çiftliklerin çoğunluğunda (% 
88) hem gönüllü hem konuk kabul edilmektedir. 
Çiftliklere giden gönüllü ziyaretçiler çiftçilerin 
önerdiği işlere yardım etmekle yükümlüdür, bunun 
karşılığında ise konaklama ve yiyecek içecek ücreti 
ödememektedirler. Çiftliklerin 5 tanesinde sadece 

konuk kabul edilmekte 1 tanesinde ise sadece 

gönüllü kabul edilmektedir. Gelen konuklardan 

alınan konaklama ücreti ise % 85’lik bir oranla 

40 TL’dir. Sayısı az olmakla birlikte konaklama 

için 75, 50 TL alınan çiftliklerde bulunmaktadır. 

Yüksek ücret alınan çiftliklerin konaklama im-

kanı diğer çiftliklere oranla daha lükstür ve bu 

çiftliklerin oda sayısı daha fazladır.

Tablo 1: Ekolojik Tarım Turizmi Çiftliklerinin Özellikleri

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Faaliyet süresi   Bulunduğu konum 

6-10 yıl arası 24 44,4 Tarihsel çekiciliklere yakın 1 1,9

10 yıldan fazla 30 55,6 Köy/orman içi/dağlık alan 7 13,0

Çalışan sayısı Köy/orman içi/ tarih ç. yakın 9 16,7

1-4 arası 51 94,4 Köy/göl kenarı/ tarih ç. yakın 6 11,1

5-8 arası 3 5,6 Köy/dere kenarı/ tarih ç. 
yakın 6 11,1

Coğrafi bölge Köy/tarihsel çekiciliklere 
yakın 5 9,3

Karadeniz 19 35,2 Köy/deniz kenarı/ tarih ç. 
yakın 5 9,3

Doğu Anadolu 4 7,4 Köy/orman içi/dere kenarı 2 3,7

Akdeniz 15 27,8 Köy/orman içi/göl kenarı 3 5,6

Ege 9 16,7 Köy/deniz/ tarih ç. yakın /
orman içi 5 9,3

Marmara 7 13,0 Köy/deniz/orman 1 1,9

Bulunduğu il Orman/dağlık/dere kenarı 1 1,9

Kastamonu 5 9,3 Köy/dağlık/tarih ç. yakın 2 3,7

Burdur 7 13,0 Köy deniz /orman/dere 
kenarı 1 1,9

Manisa 2 3,7 Konaklama imkanı 

Gümüşhane 3 5,6 Oda pansiyon 30 55,6

Amasya 1 1,9  Ayrı misafir evi 16 29,6

Çanakkale 5 9,3 Oda pansiyon/kamp 2 3,7
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Afyon 1 1,9 Oda pansiyon/ Ayrı misafir 
evi 4 7,4

Artvin 3 5,6 Ayrı misafir evi/ kamp 2 3,7

Aydın 1 1,9 Oda sayısı 

Antalya 6 11,1 1 oda 19 35,2

Erzurum 1 1,9 2 oda 15 27,8

Sakarya 1 1,9 3 oda 8 14,8

Muğla 5 9,3 4 oda 4 7,4

Tokat 1 1,9 5 oda 3 5,6

Erzincan 3 5,6 6 oda 3 5,6

Samsun 1 1,9 20 oda 1 1,9

Rize 4 7,4 12 oda 1 1,9

Yalova 1 1,9 Temel gelir kaynağı

Isparta 2 3,7 Organik tarım ürünleri 42 77,8

Düzce 1 1,9 Konaklama gelirleri 1 1,9

Ziyaretçi türü Hayvansal ürünler 2 3,7

Sadece gönüllü 1 1,9 Organik tarım ve hayvansal 
ürünler 5 9,3

Sadece konuk 5 9,3 Organik tarım ürünleri ve 
konaklama gelirleri 3 5,6

Hem gönüllü hem 
konuk 48 88,9 Organik tarım ürünleri ve 

alışveriş gelirleri 1 1,9

Alınan oda ücreti Kabul edilen gönüllü sayısı 

40 tl 46 85,2 Gönüllü sayısı belirtilmemiş 42 77,8

50 tl 1 1,9 1 gönüllü 1 1,9

75 tl 2 3,7 2 gönüllü 2 3,7

30-25 tl 1 1,9 3 gönüllü 1 1,9

50-30 1 1,9 4 gönüllü 2 3,7

Alınmıyor 1 1,9 5 gönüllü 1 1,9

65-70 tl 1 1,9 Gönüllü kabul etmiyor 5 9,3

45-105 1 1,9

Çiftliklerin bulunduğu fiziksel konum incelen-

diğinde ise çiftliklerin 52 tanesi köyde bulun-

maktadır. Tarihsel çekiciliklere yakın çiftlik 39, 

orman içinde bulunan çiftlik 29, dağlık alanda 

bulunan çiftlik 10, göl kenarına yakın bulunan 

çiftlik 9, dere kenarına yakın bulunan çiftlik 
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10, deniz kenarına yakın çiftlik 12 tanedir. Bu 
konumlar incelendiğinde çiftliklerde birden 
fazla doğal çekicilik konumuna sahip olunduğu 
görülmektedir. Çiftliklerin konaklama imkanı 
incelendiğinde ise çiftliklerde % 55’lik bir oranda 
oda pansiyon imkanı bulunmaktadır. Yani çiftçiler 
evlerinin bir odasını gelen konuk ya da gönüllü 
için ayırmışlardır. Çiftliklerin % 29’unda ayrı 
misafir evi imkanı bulunmaktadır. Yani çiftçiler 
gelen konuk ya da gönüllü için kendi evlerinden 
ayrı bir evde konaklama imkanı sağlamaktadır. 
Az bir oranda da olsa çiftliklerde hem oda pan-
siyon hem ayrı misafir evi (% 7) imkanı, hem 
oda pansiyon hem kamp çadır (% 3) imkanı 
ve hem ayrı misafir evi hem kamp çadır (% 3) 
imkanı da sunulmaktadır. Çiftliklerin oda sayısı 
incelendiğinde ise, çiftliklerin % 35’inde tek oda, 
% 27’sinde 2 oda, % 14’ünde 3 oda, % 7’sinde 4 
oda, % 5’inde 5 oda, % 5’inde 6 oda, % 2’sinde 
ise 12 ve 20 oda bulunmaktadır. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde Türkiye’deki çiftliklerin 
toplam oda sayısı 154’dür. Bu oranlar Türkiye’de 
çiftlik turizmi oda kapasitesinin düşük olduğunu 
göstermektedir.       

Çiftliklerin temel gelir kaynağı incelendiğinde 
ise çiftçilerin % 77’si organik tarım ürünleri 
üretmektedir. Hem tarım geliri hem oda gelirine 
sahip çiftçi oranı ise % 5’dir. Buda çiftçilerin 
temel geçim kaynağının tarım olduğunu gös-
termektedir. Hem tarım hem konaklama geliri 
elde eden çiftçi sayısı ise 3’dür. Çiftliklerde 
kabul edilen gönüllü sınırlamasına bakılırsa, 
çiftliklerin % 77’sinde gönüllü sayısına sınır-
lama getirilmemiş ya da kabul edilen gönüllü 
sayısı belirtilmemiştir. Çiftliklerin  % 2’sinde 1 
gönüllü, 3 gönüllü, 5 gönüllü kabul etme sınırı 
vardır, % 4’ünde ise 2 gönüllü, 4 gönüllü kabul 

etme sınırı bulunmaktadır. Çiftliklerin % 9’unda 
ise gönüllü kabul edilmemektedir. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde çiftliklerde ücretli konuklara 
sınırlama getirilmezken, gönüllü gelip çiftlik 
işlerine yardımcı olacak kişi sayısına sınırlama 
getirildiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak 
çiftçilerin paralı konaklayacak kişileri daha çok 
tercih etmek istemesi verilebilir.   

Çiftliklerde konukların kabul edildiği aylar incele-
nirse, hemen hemen yılın on iki ayı konuk kabul 
oranı % 50’den fazla olmakla birlikte konukların 
en yoğun kabul edildiği aylar yoğunluk sırasıyla 
temmuz (% 87), ağustos (% 87), haziran (% 
85), eylül (% 79), ekim (% 70), mayıs (% 70) 
ve nisandır (% 61). Diğer ayların yoğunluğu ise 
sırasıyla mart (% 57), kasım (% 55), aralık (% 
53), ocak (% 53) ve şubattır (% 53). Bu oranlar 
değerlendirildiğinde konuk kabul dönemlerinin 
yoğun olduğu aylar yaz ve sonbahar dönemine 
denk gelmektedir. Bu sonuçlardan çiftlik turiz-
minde mevsimselliğin deniz turizmine oranla 
daha az olduğu görülmektedir.         

Çiftliklerde gönüllülerin kabul edildiği aylar 
incelendiğinde, konuk kabulüne göre gönüllü 
kabulünde bir düşüş olduğu görülmektedir. 
Gönüllü kabul oranı % 50’den fazla olan aylar 
yoğunluk sırasıyla şöyledir; eylül (% 62), hazi-
ran (% 59), temmuz (% 59), ağustos (% 59) ve 
mayıstır (% 55). Diğer ayların yoğunluğu ise 
sırasıyla nisan (% 48), ekim (% 46), kasım (% 
37), mart (% 35), şubat (% 29), aralık (% 27) ve 
ocaktır (% 25). Bu oranlar değerlendirildiğinde 
gönüllü kabul dönemlerinin yoğun olduğu aylar 
yaz ve sonbahar dönemine denk gelmektedir. Bu 
sonuçlardan gönüllü kabul dönemlerinin hasat 
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aylarına ve tarım işlerinin yoğun olduğu aylara 
denk geldiği görülmektedir.  

Çiftliklerde sunulan aktiviteler incelendiğinde 
yoğun olarak sunulan aktivite türleri; çiftlik 
hayatını gözleme (% 100), yöresel yemekler (% 
100), tarım faaliyetlerine katılma (% 100), organik 
ürünler konusunda bilgi edinme (% 100) ve doğa 
yürüyüşü (% 100) olduğu görülmektedir. Diğer 
aktivitelerin oranı az olmakla birlikte çiftliklerde 
çiftliğin imkanına bağlı olarak aktivite türleri çe-
şitlilik göstermektedir. Bu aktiviteler; ata binme, 
hayvanları besleme, balık tutma, yoga yapma, 
spor yapma, vejetaryen yemekler, kamp yapma, 
toprak çanak yapımı, ahşap oyma, kilim dokuma, 
resim/fotoğraf atölyesi, cam/ahşap boyama, gıda 

üretimi, seminer imkanı, dünya mutfakları, masa 
tenisi ve yüzmedir. Çiftliklerde sunulan aktiviteler 
değerlendirildiğinde aktivitelerin çeşitlilik  içer-
mesine rağmen, temel aktiviteler organik tarım 
ve çiftlik hayatı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 
sonuçtan çiftliklerde sunulan aktivitelerin çeşitliliği 
konusunda bir standardın olmadığı çıkarılabilir.

Çiftliklerde üretilen ürünler incelendiğinde üretimin 
sırasıyla meyve (% 50), sebze (% 40), arıcılık 
(% 13),  hayvansal ürünler (% 13)  üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Yoğunluğu az da olsa 
çiftliklerde üretilen diğer ürünler şöyledir; gül, 
tütün, buğday, mısır, zeytin, şarap, zeytinyağı, 
sabun, fındık, kekik, dut, üzüm, şifalı bitkiler, 
arpa, tahta kaşıktır.

Tablo 2: Ekolojik Tarım Turizmi Çiftliklerinin Özellikleri

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Konukların kabul edildiği 
aylar 

Gönüllülerin  kabul 
edildiği aylar

Ocak 29 53,7 Ocak 14 25,9

Şubat 29 53,7 Şubat 16 29,6

Mart 31 57,4 Mart 19 35,2

Nisan 33 61,1 Nisan 26 48,1

Mayıs 38 70,4 Mayıs 30 55,6

Haziran 46 85,2 Haziran 32 59,3

Temmuz 47 87,0 Temmuz 32 59,3

Ağustos 47 87,0 Ağustos 37 59,3

Eylül 43 79,6 Eylül 34 62,0

Ekim 38 70,4 Ekim 25 46,3

Kasım 30 55,6 Kasım 20 37,0

Aralık 29 53,7 Aralık 15 27,8

Sunulan aktiviteler Üretilen ürünler 

Çiftlik hayatını gözleme 54 100 Sebze 22 40,7

Doğa yürüyüşü 54 100 Meyve 27 50,0
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Ata binme 2 3,7 Gül 3 5,5

Hayvanları besleme 3 5,5 Tütün 1 1,9

Balık tutma 1 1,9 Buğday 3 5,5

Yoga yapma 1 1,9 Mısır 4 7,4

Yöresel yemekler 54 100 Zeytin 4 7,4

Tarım faaliyetlerine katılma 54 100 Arıcılık 7 13,0

Organik ürünler konusunda 
bilgi edinme 54 100 Şarap 2 3,7

Organik tarım metotlarını 
tanıma 54 100 Zeytinyağı 1 1,9

Spor yapma 1 1,9 Sabun 1 1,9

Vejetaryen yemekler 4 7,4 Fındık 2 3,7

Kamp yapma 1 1,9 Kekik 1 1,9

Toprak çanak yapımı 1 1,9 Dut 2 3,7

Ahşap oyma 1 1,9 Üzüm 3 5,6

Kilim dokuma 1 1,9 Şifalı bitkiler 1 1,9

Resim/fotoğraf atölyesi 1 1,9 Hayvansal ürünler 7 13,0

Cam/ahşap boyama 1 1,9 Arpa 3 5,6

Gıda üretimi 1 1,9 Tahta kaşık 1 1,9

Seminer imkanı 1 1,9

Dünya mutfakları 1 1,9

Masa tenisi 1 1,9

Yüzme Havuzu 1 1,9

Çiftliklerin Genel Özelliklerinin Uyum Analizi 

Uyum Analizi, değişkenlerin kategorileri arasın-
daki benzerliklerin ya da farklılıkların uzaklıklar 
cinsinden ifade edilmesi ve hangi alt kategorinin 
diğer kategorilere göre daha çok benzer oldukla-
rını bulmayı, çapraz tablolardaki (değişkenlerin 
birlikte oluşturduğu tablo, içice girmiş tablo 
veya uyum tablosu) değişkenlerin alt kategorileri 
arasındaki benzerlikleri daha az sayıdaki boyutta 
grafiksel olarak görüntülemeyi amaçlamaktadır. 
Kategorik değişken sayısının üç veya daha fazla 

olması halinde çoklu uyum analizi uygulanmak-
tadır (Özdamar, 2004). Araştırmadaki kategorik 
değişken sayısı üçden fazla olduğu için çoklu 
uyum analizi (multiple correspondence analysis) 
uygulanmıştır.   

Bu çerçevede, parantez içinde kategori sayıları 
olmak üzere, inceleme formunda yer alan sorular 
arasında bulunan “bulunduğu konum” (14), “fa-
aliyet gösterdiği yıl” (4), “temel gelir kaynağı” 
(7), “konaklama imkanı” (5), “ziyaretçi türü” (3), 
ve “bulunduğu coğrafi bölge” (7)  sorularının, 
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iki boyutlu bir grafikte, kategorileri ile nasıl bir 
kombinasyon içinde olacağını görmek amacıyla 
çoklu uyum analizi (multiple correspondence 
analysis) uygulanmış ve verilen cevaplar doğ-
rultusunda, 14x4x7x5x3x7 çok yönlü tablonun 
analizi sonucunda her bir değişkenin ve her bir 
boyutun ayrışım ölçüleri Tablo 3’de sunulmuştur. 
Bununla birlikte analiz sonucunda elde edilen 

özdeğer (inertia), verilerin toplam varyansın % 
74‘ünü açıkladığını göstermektedir. Bunun % 
40’ını 1. boyut ve % 34’ünü 2. boyut açıklamak-
tadır. Özdeğerler, gerçek grafik ile elde edilen 
iki boyutlu grafik arasındaki uyumunun tam bir 
ölçümünü vermektedir. Bu doğrultuda, gerçek 
grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki 
uyumun (0,749) oldukça iyi olduğu söylenebilir.

Tablo 3: Çiftliklerin Genel Değişkenlerinin Uyum Analizi Tablosu

Boyut Cronbach  Alfa Hesaplanan varyans

Toplam (Eigenvalue) Inertia % varyans 

1 ,635 2,031 ,406 40,619

2 ,521 1,716 ,343 34,315

Toplam 3,747 ,749

Ortalama ,583a 1,873 ,375 37,467

a. Cronbach alfa ortalamasında özdeğer ortalaması baz alınmıştır.

Ayrıca analiz sonucunda elde edilen grafik aşağı-
da sunulmuştur (şekil 1). Bu grafiğe göre Doğu 
Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki çiftliklerin 
temel gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve gelen 
konukların alışveriş gelirlerinden oluşmaktadır. 
Bu çiftliklerin bulunduğu konumlar; orman 
içi, dağlık alan, dere kenarı ve tarihsel çekici-
liklere yakındır. Doğu Anadolu ve Karadeniz 
bölgesindeki çiftliklerin konaklama imkanı oda 
pansiyon, hem oda pansiyon hem ayrı misafir 
evi şeklindedir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde 
çiftliklerin konumları gelen turistlere memnun 
edecek çeşitliliktedir. Aynı zamanda bu bölgedeki 
çiftlikler gelen konuklara ürettiklerini satarak da 
gelir kaynağını çeşitlendirebilmektedir. 

Akdeniz ve Marmara bölgesindeki çiftliklerin 
temel gelir kaynağı tarımdır. Bu çiftlikler; orman 
içi, dağlık, tarihsel çekiciliklere yakın, göl kena-
rında bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki çiftliklerin 

müşterileri doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı 
sağlayacak özelliklere sahip olduğu görülmektedir. 
Bu bölgelerdeki çiftlikler 10 yıldan fazla faaliyet 
süresine sahiptir. Bu sonuç Akdeniz ve Marmara 
Bölgesindeki çiftliklerin tarım turizmi konusunda 
bilgili ve deneyimli olduğunu göstermektedir. 
Akdeniz ve Marmara bölgesindeki çiftliklerde 
konaklama imkanı hem ayrı misafir evi hem 
kamp çadır şeklindedir. Buna göre Marmara ve 
Akdeniz bölgesindeki çiftçiler evlerini bir oda-
sını konuğa ayırmak yerine konuğu ayrı bir ev 
ya da çadırda ağırlamaktadır. Ayrıca Marmara 
ve Akdeniz bölgesindeki çiftlikler hem gönüllü 
hem konuk kabul etmektedir.  

6-10 yıldır faaliyet gösteren çiftliklerin temel 
gelir kaynağı hayvancılıktır. Bu çiftlikler sadece 
gönüllü kabul etmektedir. Bu çiftliklerin bulun-
duğu konum ise tarihsel çekiciliklere yakındır. 
Bu sonuçlar değerlendirildiğinde hayvancılık 
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yapan çiftlikler çiftlik işlerinde yardımcı olacak 
gönüllü gelenlere sıcak bakmaktadır. 

Ege bölgesinde bulunan çiftliklerin temel gelir 
kaynağı tarım ve konaklama gelirleridir. Bu 
sonuç Ege bölgesindeki çiftçilerin turizme aktif 
katıldığını göstermektedir. Ege bölgesindeki 
çiftliklerin bulunduğu konumlar ise deniz kenarı, 
tarihsel çekiciliklere yakın, dağlık alan, orman 
içi şeklindedir. Bu konumlar incelendiğinde Ege 

bölgesindeki çiftlikler turistik çekicilik açısından 
en yüksek çekiciliğe sahip konumdadırlar. Bu 
bölgede konuklara sunulan konaklama imkanı 
hem oda pansiyon hem kamp çadır ve ayrı 
misafir evi şeklindedir. Yine bu sonuca göre 
Ege bölgesindeki konaklama imkanı daha çok 
çeşitlilik içermektedir. Bu bölgedeki çiftlikler 
hem kamp imkanı, hem çiftçi ile birlikte çiftliği 
yaşama imkanı, hem de ayrı bir evde daha sakin 
konaklama imkanı sunmaktadır.

Boyut 1

210-1-2-3-4

Bo
yu

t 2

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

temel gelir kaynagi

konaklama imkani

bulundugu konum

ziyaretçi türü

cografi bölge

faaliyet süresi

 tarÐm /alÐ_

 tarÐm/konak

hayvan

misafir e/ k

oda pan/misa

oda pans/kam

 ayrÐ misafi

deniz/orman/

da_lÐk/tarih

orman/da_lÐk

köy/deniz/or

orman/göl
orman/dere

deniz/tarihs

köy/tarihsel

dere /tarihs

göl /tarihse
orman içi/da

tarihsel

sadece gonul

marmara

ege

do_u anadolu

karadeniz
10 yÐldan fa

6-10 yÐl ara

1-5 yÐl aras

Şekil 1:  Çiftliklerin Genel Değişkenlerinin Uyum Analizi Grafiği

Ayrıca, hem deniz kenarı hem orman içi konumuna 
sahip çiftliklerde temel gelir kaynağı konaklama 
gelirleridir. Bu sonuç hem denize yakın hem yeşil 
alana yakın çiftliklerin turizmi yan gelir olarak 
değil temel gelir olarak gördüğünü göstermektedir. 

Bunun nedeni bu konuma sahip olan alanların 
daha çok turist çekme özelliği olabilir. 
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TÜRKİYE’DE ÇİFTLİK TURİZMİNİN 
SWOT ANALİZİ 

Ülkenin çiftlik turizminde, güçlü ve zayıf yönle-
rinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, ülkenin 
hedeflerine uygun stratejinin seçilmesine yardımcı 
olacaktır. Ayrıca, ülkenin çiftlik turizmi imkanla-
rının her zaman değerlendirmeye tabi tutulması, 
hataların  görülmesine ve düzeltilmesine fırsat 
veren bir araç olacaktır. Türkiye’nin çiftlik turiz-
minde güçlü, zayıf yanları ve karşılaşabileceği 
fırsatlar, tehditler aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye’nin Çiftlik Turizminde Güçlü Yanları 

 Çiftliklerin bulunduğu konumlar turistik çekilik 
açsından uygundur, en yüksek turistik çekiciliğe 
sahip çiftlikler Ege bölgesinde bulunmaktadır. 

 Çiftlikler genel olarak turizme uygun iklim, 
doğal kaynaklar ve bozulmamış çevreye sahiptir. 

 Ekolojik tarım turizmi hizmeti veren çiftliklerin 
hemen hemen hepsi kültür turizmine elverişli 
olan turistik çekiciliklere yakındır. 

 Çiftlikler dağcılık, su sporları, kamçılık im-
kanlarına olanak verecek konumlara sahiptir.  

 Çiftliklerde sunulan aktiviteler çeşitlilik içer-
mektedir.  

 Çiftliklerde yılın 12 ayı konuk kabul edile-
bilmektedir.

 Çiftlikler turizm konusunda tecrübelidir en 
tecrübeli çiftlikler Akdeniz bölgesindedir.  

 Çiftlikler Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde 
yoğunlaşmaktadır. 

 Çiftliklerde sunulan konaklama imkanı çeşit-
lilik içermektedir. 

 Marmara ve Akdeniz bölgesindeki çiftliklerin 
konaklama imkanı daha rahat ve lüktür. 

 Ege bölgesindeki çiftliklerde oda sayısı daha 
fazladır. 

Türkiye’nin Çiftlik Turizminde Zayıf Yanları 

 Altyapının çiftlik turizmi imkanları için, iste-
nilen düzeyde geliştirilememiş olması, 

 Tesis ve çevre kalitesi arasındaki uyumsuzluk,

 Çiftlikler arasında katile ve aktivite standar-
dının olmaması,

 Çiftliklerde sunulan konaklama imkanı ko-
nusunda bir standardın olmaması   

 Finansman yetersizliği, 

 Kırsal alanlarda turizm bilincinin geliştirile-
memiş olması, 

 Çiftlik turizmi için ayrılan tanıtma ve pazar-
lama bütçelerinin yetersizliği, 

 Yerel yönetimlerin alternatif ürünlere karşı 
duyarsızlık göstermeleri, 

 Turist sağlığı ve güvenliğindeki yetersizlikler, 

 Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaşma 
nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması, 

 Mevsimsellik ve kapasite kullanım oranlarının 
düşüklüğü, 

 Çiftlik turizmine yönelik yatırım teşviklerinin 
yetersiz olması, 

 Türkiye genelinde çiftlik oda sayısının düşük 
olması, toplam 154  çiftlik odası vardır. 
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 Çiftlik teması olarak sadece tarım çiftliği 
teması uygulanmaktadır. 

 Çiftliklerin genelinde sunulan aktivite çeşit-
liliği azdır. 

Türkiye’nin Çiftlik Turizmi İçin Fırsatları 

 Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu 
doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin 
yoğunlaşması, 

 Gelişen ulaşım olanakları ve buna bağlı olarak 
uzun mesafeli seyahat imkanlarının gelişmesi, 

 Batı Akdeniz’deki kirlenme sonucu Doğu 
Akdeniz bölgesinin çekiciliğinin artması, 

 Avrupa Birliği’nin finansal destek sağladığı 
projelerde çiftlik turizmine de yer verilmesi, 

 Giderek artan doğa, kırsal turizm ve çiftlik 
turizmi potansiyeli. 

Türkiye’nin Çiftlik Turizmi İçin Tehditleri 

 AB üyesi rakip ülkelerin birliğin bilgi ve finans 
desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini 
hızla artırmaları, 

 Yabancı tur operatörlerinin satış katalogların-
da Türkiye’deki çiftlik turizmi olanaklarına 
yeterince yer vermemesi, 

 Coğrafi konum nedeniyle yakın çevrede 
yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz 
yönde etkilenme, 

 Avrupa Birliğinin çiftlik turizmini Avrupa birliği 
ülkelerinin kalkınma aracı olarak kullanması 
ve çiftlik seyahatlerini Avrupa birliği ülkeleri 
içinde destekleyici politikaları,

 Avrupa Birliği ülkelerinde çiftlik turizmi ko-
nusunda bilgi ve deneyimin daha fazla olması,

 Diğer ülkelerde çiftlik turizminde kalite stan-
dartlarının yüksek olması, ürün çeşitliliğinin 
çok olmasıdır.   

Sonuç olarak; Türkiye’de çiftlik turizmi için turistik 
çekiciliğe sahip konumlar bulunmaktadır. Çiftlik 
turizmi tarım ile uğraşan köylüler ve çiftçiler için 
ek gelir imkanı sağlayacak özelliğe sahiptir. Bu 
nedenle çiftlik turizmi destinasyonlarının Türkiye’de 
etkin ve verimli bir şekilde geliştirilebilmesi 
için belirtilen zayıf noktalar gözden geçirilerek 
uygun çözümler bulunmalıdır. Karşılaşılabilecek 
fırsatlar ve tehditler önceden göz önüne alınarak 
stratejik alternatif turizm planlaması yapılmalıdır. 
Bu planlama çerçevesinde kamu ve özel sektör 
üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

Türkiye’de Çiftlik Turizmi Destinasyonlarının 
Geliştirilmesine Yönelik Sorunlar 

Türkiye’de çiftlik turizmi destinasyonlarının 
geliştirilmesine başlanmadan önce olası sorun-
ların belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan SWOT 
analizi sonuçlarına göre çiftlik turizmi ile ilgili 
sorunlar şunlardır:

 Çiftlik turizmi için belirli bir kalıp yoktur 
ve çabalar öncelikle turizm ürünlerinin iyi 
tanımlanması ve paket ürün geliştirilmesi 
üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.

 Türkiye’deki çiftlik turizmi ne Türkiye içinde 
ne de ülke dışında yeterince pazarlanamamak-
tadır. Kitlesel turizm merkezlerinin dışında 
daha özellikli tatil arayan pazar kesimlerine 
ulaşabilmek için, geniş kapsamlı ve bütüncül 
bir stratejiye ihtiyaç vardır.   
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 Çiftlik turizmi konusunda bilgi ve yetenek 
eksikliği vardır.

 Çiftlik turizmi konusunda profesyonel girişim 
eksikliği bulunmaktadır.

 Türkiye’de çiftlik turizmi alanında öncü ol-
masına rağmen yeterli değildir.

 İç pazar ve dış pazarda çok düşük seviyede 
tanıtımın olması. 

 Çiftliklerde sunulan aktivitelerin çeşitliliği 1 ya 
da 2 çiftlikte toplanmaktadır. Diğer çiftliklerde 
aktivitelerin çeşitliliği azdır. 

 Türkiye’de çiftliklerin standart kalite özellikleri 
bulunmamaktadır.  

 Çiftlik turizmine katılan çiftçi sayısı azdır. 

 Çiftlikler belirli bölgelerde ve illerde top-
lanmıştır. 

TÜRKİYE’DE ÇİFTLİK TURİZMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÜRÜN 
GELİŞTİRME MODELİ

Çiftlik turizmi ürününün geliştirilmesinde ürün 
odaklı olmaktan çok pazar odaklı (mevcut arz göz 
önünde tutularak) olmak daha önemlidir. Turist 
profillerinin, isteklerinin, hangi ülke vatandaşlarının 
çiftlik turizmine katıldığının, hangi turist tipinin 
daha fazla para harcadığının belirlenmesi, hem 
ürünün kolay satılması hem de karlılık açısından 
önemlidir.

Pazar bölümleme: Belirlenen turist profillerine 
göre turist pazarı bölümlere ayrılarak her turist 
pazarına yönelik niş pazarlama yapılmalıdır. Çiftlik 
turizmi pazarı turizme aktif olarak katılan turistler 
ve katılma potansiyeli olan yüksek kar getirici 

turistler olarak bölümlenebilir. Çiftlik turizmi 
destinasyonunun pazarlanmasında bilinçli bir 
pazar bölümlemesi yapılarak yüksek kar getirici 
pazar hedeflenmeli ve bunlara yönelik niş pazar-
lama yapılmalıdır. Çiftlik turizmi hedef pazarı 
geliştirilen aktiviteye bağlı olarak iki türlüdür:

 Yerli turistler: Yerli turistler çiftlik alanlarında 
trekking, piknik gibi bir gün süren rekreasyon 
aktivitelerine katılırlar. Bu aktiviteler çeşitli 
rekreasyon aktiviteleriyle çeşitlendirilerek 
karlılık artırılabilir.

 Yabancı turistler: Yabancı turistler ana pazar-
dır. Bu turistler çiftlik, kamp, macera turizmi, 
yöresel yemekler, el sanatları gibi aktivitelerden 
hoşlanan ve orta yaş grubunda ve gençlerden 
oluşmaktadır. Orta yaş grubundakiler genellikle 
evli çocuklu çiftlik oryantasyonlu faaliyetlerden 
hoşlanan, eğitim seviyesi yüksek, turistlerdir. 
Gençlerden oluşan grup ise doğaya yönelik 
macera sporundan hoşlanan turistlerdir. Turist 
beklentilerine göre geliştirilen çiftlik turizmi 
ürününün kalitesi turist memnuniyeti açısından 
önemlidir (Artuğer, Kendir; 2013; Tiraieyari, 
Hamzah, 2012; Williams ve diğerleri, 2001).

Pazar bölümünün tanımlanmasında sorulabilecek 
sorular şunlardır (Cemalcılar, 2001:35):

 Pazarın satın alma isteği nedir?

 Niçin satın alınacaktır?

 Kim satın alacaktır?

 Nasıl satın alacaktır?

 Ne zaman satın alacaktır?

 Nereden satın alacaktır?



108

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Dönemi Cilt: 3 Sayı: 8 Yıl: 2014 Jel Kodu: M31-Q13

April / May / June Spring Semester Volume: 3 Issue: 8 Year: 2014
ID:121 K:242

Pazarların dilimlenmesi konusunda en yaygın olarak 
kullanılan yöntem, hedef pazarları bulundukları 
coğrafi alanlara göre ayırmaktır. Pazarın bölüm-
lenmesiyle kimlerin, ne zaman, nasıl ve neden bir 
bölgeye seyahat ettikleri daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bu veriler bölgesel turizmin gelişmesi için önemli 
ipuçları da vermektedir. Bu nedenle de pazarı 
dilimlemek için farklı ölçütlerinde belirlenme-
si gerekmektedir. Bu konuda kullanılabilecek 
aşağıda belirtilen yedi genel yaklaşım ve ölçüt 
vardır (İçöz ve diğerleri, 2002:159):

 Seyahatin amacına göre bölümleme

 Ziyaretçilerin coğrafi orijinine göre bölümleme

 Sosyo-ekonomik ve demografik niteliklere 
göre bölümleme

 Ürün bağlantılı bölümleme

 Psikografik yapıya göre bölümleme

 Kullanım sıklığı ve mevsimlik özelliklere 
göre bölümleme

 Dağıtım kanallarına göre bölümleme

Ürün geliştirme-çeşitlendirme: Çevresel, tarihi 
ve kültürel öneme sahip yerleri gösterecek bir 
çiftlik turizmi haritası çıkarılmalıdır. Bu haritalar 
doğal öneme sahip yerleri (parklar, yaylalar), 
yürüyüş patikaları, çevresel, tarihsel ve kültürel 
öneme sahip alanları, panoramik görüntüleri ve 
turistik öneme sahip tüm cazibe alanlarını açık 
bir şekilde göstermeli ve turistlerin yoğun olarak 
bulundukları tüm alanlarda (oteller, pansiyonlar 
vb.) ve turizm danışma bürolarında dağıtılmalıdır.

Turizm ilgi alanlarına göre (spesifik olarak ta-
nımlanmış paketler halinde sağlık çiftliği, tarım 
çiftliği, özürlü çiftliği, şarap çiftliği, at çiftliği) 

hedef alınmış müşteriler ve bunlara yönelik ürün 
ve tanıtım yapılmalıdır.

Turistlerin yörede daha uzun süre kalmaları için 
sunulan ürünlerin çeşidini müşterilerin isteklerine 
göre çeşitlendirerek esnek turizm ürünü ve bun-
lara ilişkin çoktan seçmeli turlar düzenlenmelidir. 
(konaklama, rezervasyon hizmetleri, isteğe bağlı 
faaliyetler ve isteğe bağlı parkur seçme şansı 
tanıyan paket ürünler). Yürüyüş, dağ bisikleti, at 
biniciliği ve at veya bisiklet kiralama gibi aksiyon 
sporları üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

Standardizasyon: Çiftlikler kalite yönünden 
“standart” ve “lüks” olarak kalite standartları-
na ayrılmalıdır. Standart çiftlikler düşük kalite 
düzeyinde asgari tefrişat ve donanımdan,   lüks 
çiftlikler ise kalite düzeyi yüksek ve nicelik olarak 
fazla sayıda tefrişat ve donanımdan oluşmalıdır.  

 Çiftlik destinasyonlarının sosyal ve teknik alt 
yapı noksanlarının tespit edilmelidir.  

 Çiftlik alanlarının “çiftlik destinasyonuna 
dönüşümü” için mühendisler ve mimarların 
inşaat ve mimari yönden dönüşüm planları 
yapması sağlanmalıdır. 

 Sosyal (alışveriş, ptt, eczane,…vs) ve teknik 
(karayolu, haberleşme, enerji, kanalizasyon…
vb) altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

 Rekreasyon tesis ve alanları, yürüme ve gezme 
yolları, bisiklet ve koşu yollarının yapılması ve 
köylerin ve çiftlik alanlarının cazibe merkezi 
haline getirilmesi için çaba gösterilmelidir.   

Lüks çiftliklerde turizm bakanlığının çiftlik evi 
standartlarına uyulmalıdır. Turizm bakanlığının 
çiftlik evi standardı şöyledir: Turizm Tesislerinin 
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Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik  Madde 391: Tarım faaliyetlerinin, 
kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının ko-
runmasına önemli katkıları olduğu göz önünde 
bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi 
veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenle-
mesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak 
kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip 
genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan 
güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal böl-
gelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş 
ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama 
olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse 
çalışma programlarına katılabilecekleri,  kırsal 
yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan en az 
beş odalı konaklama tesisleridir. Klasik konakla-
ma şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik 
evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, 
yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği 
yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağ-
lanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı 
çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun 
özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli ol-
ması da gerekir. Isıtma siteminin merkezi olması 
zorunluluğu aranmayan bu tesisler, ilave olarak 
aşağıdaki nitelikleri taşırlar:

 Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek 
ve içecek türlerinin sunulması,

 Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlan-
mayı sağlayan balkon, veranda ve teras gibi 
düzenlemeler,

 Oturma salonunda şömine,

 Kitap okuma ve dinlenme imkanı veren mahal 
düzenlemesi,

1  www.turizm.gov.tr’den alınmıştır. 

 Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile 
çevre korumasına yönelik genel bilgilendirme,

 Her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, 
tuvalet ve lavabo mahalli,

 Personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli.

Türkiye’de geliştirilecek çiftlik türleri aşağı-
daki çiftlik türleri üzerinde geliştirilmeli ve 
temalandırılmalıdır2:

Sağlık Çiftliği

 Yoğun ekolojik mobilya kullanımı,

 Tam kahvaltı ve sağlık köşesi imkanı,

 Sigara içilen ve içilmeyen bölümler,

 Vejetaryen yemek seçimi imkanı,

 Sağlık aktiviteleri program,

 Açık hava dinlenme alanı,

 Sağlık ölçümlerinin yapılması,

 Tedavi ve sağlık programları ile ilgili bilgi ve 
broşürlerin sunulmasını içermektedir.

Ekolojik Tarım Çiftliği

 Yoğun ekolojik mobilya kullanımı,

 Sigara içilen ve içilmeyen bölümler,

 Doğal ürünlerle kahvaltı imkanı,

 Organik çiftlik ürünleri,

 Organik ürünlerin satın alınabileceği çiftlik-
lerin adresleri,

2 Bu çiftlik türleri (http://www.farmholidays.
com/f_home page...2.html) internet adresinde 
pazarlanan çiftlik özelliklerinden Türkçeye 
çevrilmiştir. 
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 Ekolojik şifalı bitkiler ve sebzelerin yetişti-
rildiği özel bahçeler,

 Ekolojik tarım ile ilgili kitap ve dergiler,

 Ekolojik tarım sertifikasının olma zorunlulu-
ğunu içermektedir.

Aile Çiftlikleri

 Ailelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş tatil. 
Oynanabilecek geniş alanlar, 

 Trafiğin az olduğu sessiz alanda bulunmalıdır,

 Çocuklara yönelik faaliyetler sunan güvenli 
çiftlikler

 Bebek ve çocuklar için mobilya ve özellikler: 
karyola (beşik), yüksek sandalyeler, sallanan 
sandalyeler, çocuk bakıcısı, oyun odası, çocuk 
çatal bıçak takımı, çocuk bezini değiştirme 
masası, çocuk küveti, v.b.,

 Bebek yemeği hazırlama, yıkama, kıyafetleri 
kurulama ve ütüleme imkanı,

 Oyun odası ve köşesi,

 0-12 yaş arası an az 3 oyunun oynanabileceği 
oyun alanı,

 Evcil hayvanlar,

 Çocuklara indirim imkanını içermektedir. 

Engelli Çiftlikleri

 Fiziksel engelli kişilerin rahat hareket ede-
bileceği alan, kolay ulaşılabilir mobilyalar, 
eşiksiz odalar, uygun banyolar,

 Engelli kişilere hizmet edecek eğitimli personel,

 Engellilerin yardım olmadan rahat hareket 
edebileceği alanlar,

 Mükemmel güvenlik koşulları, minimum 
rampa ve yokuş, kaymayan halılar v.b.

 Engellilere  yönelik banyo ve tuvaletler,

 Bölgedeki tıbbi bakım bilgisi,

 Sağlıklı kahvaltı,

 Engelilere uygun restoran ya da dükkanlar 
hakkında bilgi,

 İstasyon  ya da otobüs durağına arabayla 
ulaşım imkanını içermektedir.

Şarap Çiftlikleri

 Üzüm bağları, eski şarap mahzenleri, şarap 
kültürü,

 Şarap çiftliği faaliyetlerini deneme imkanı,

 Yüksek kaliteli ev şarabı, ekolojik üretim,

 Özel üretilmiş şarap servisi,

 Şarap tadımları ve mahzen gezileri,

 Şarap kültürü: şarap şisesi seçimi, doğru 
bardaklar, şarap servisi,

 Yerel barlar,

 Bölge ve şarap hakkında kapsamlı bilgi, şarap 
seminerleri, yerel yemekler hakkında bilgi 
aktarımını içermektedir.

At Çiftlikleri

 Uzman at bakıcısı, sertifikalı rehber eşliğinde 
at turu, 

 Yeterli at,
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 Uzman seyis, temiz eyer/semer, her at için eyer,

 Geceleri sosyal toplantılar için Binicilik klubü,

 Gelen konuğun atı için yer imkanı,

 Binicilik turları,

 Konukların atları için taşıma aracı, 

 Yoğun sezonda özel binicilik paketlerini 
içermektedir.

Binicilik Faaliyetlerini İçeren Çiftlik

 An az 3 at,

 At bakımında uzman çiftçi,

 Sertifikalı  rehber eşliğinde at turu,

 Uzman seyis, temiz eyer/semer,

 Kask ve güvenlik,

 Broşür ve bilgi,

 At bakımı konusunda bilgi,

 At taşıma arabası, atlı kızak/araba imkanını 
içermektedir.

El sanatları Çiftlikleri 

 Dekorasyonda yoğun el sanatları kullanımı,

 Sigara içilen ve içilmeyen bölümler,

 El sanatları ürünlerinin satışı,

 El sanatları ürünlerinin satın alınabileceği 
çiftliklerin adresleri,

 El sanatlarının öğrenilebileceği atölyeleri 
içermektedir.  

SONUÇ

Türkiye’nin çiftlik turizmi potansiyeli günümüzdeki 
turizm eğilimleri düşünüldüğünde büyük çekiciliğe 
sahiptir. Turizm sektöründe  gelir artışı sağlayan 
en önemli kaynaklar, özelliği bozulmamış doğal 
alanlardır fakat yoğun insan etkisi doğal alanla-
rın ekolojik dengesini bozmakta ya da olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle, doğaya ve doğal 
kaynaklara yönelik turizm arasında dengenin 
korunması zorunludur. “Çiftlik turizmi doğanın 
korunması yanı sıra, kırsal kalkınmaya katkıda 
bulunma, köylülere ek gelir sağlama (Türkben 
ve diğerleri, 2012), iç göçü önleme, kültürel 
gelişimi sağlama, doğal kültürel mirasın restore 
edilerek yaşatılmasını sağlamada etken ve etkin 
bir turizm türüdür (McGehee ve diğerleri, 2007).

Çiftlik turizminin kırsal yöreler için çok önemli 
bir gelişme faktörü olduğu açıktır. Ancak çiftlik 
turizmi tarımın alternatifi değil, tamamlayıcısı 
olarak düşünülmelidir. Kırsal yörelerde arazi-
nin çok dikkatli kullanılması, tarım ve turizmin 
birbirini destekleyecek şekilde gelişmesine 
olanak sağlayacak politikaların saptanması ve 
uygulanması hem sürdürülebilir turizm, hem de 
sürdürülebilir tarım açısından önemlidir. Turizm 
politikalarının belirlenmesinde ekonomik altyapı 
kadar, sosyo-kültürel üstyapının da geliştirilmesi 
temel hedef olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda 
yararlanılacak en önemli araç, toplumu oluşturan 
bireylere çağdaş bir yaşam görüşü kazandıracak 
etkin bir turizm eğitiminin verilmesidir.

Türkiye çiftlik turizmi potansiyeli açısından zen-
gin kaynaklara sahiptir fakat planlama, tanıtım, 
eğitim, yatırım gibi sorunların aza indirgenmesi 
ya da ortadan kaldırılması, tüm toplumda ortak 
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turizm bilincinin oluşturulması, çiftlik turizmi 
gelişimini sağlayacaktır. 

Çiftlik turizmi destinasyonu geliştirme amaçlı tah-
sis edilecek bölgelerde ekolojik dengeyi olumsuz 
etkileyecek yatırım ve işletmelere kesinlikle izin 
verilmemeli, var olmasına izin verilen işletmelerin 
ise çevresel etkileri hem merkezi, hem de yerel 
yönetimlerce titizlikle ve sürekli denetlenmelidir. 

Çiftlik turizmi ile uğraşan ya da uğraşmak isteyen 
işletmeci ya da üreticilere orta ve uzun vadeli 
finans desteği sağlanarak, bürokratik kolaylıklar 
getirilmelidir. 

Bütün köylerin, çiftliklerin turizme açılması gibi 
bir düşünceye kesinlikle gidilmemelidir. Yapı-
lacak tesisler çiftlik ve yöre mimarisine uygun 
olmalı ve görünümü bozmamalıdır. Çok katlı 
yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Alt yapı çalışmaları 
tamamlanmadan çiftlik turizmine başlanılmama-
lıdır. Çiftlik turizminin uygulayıcıları çiftçiler ve 
köylüler olmalıdır.
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HALİDE EDİP ADIVAR’IN TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI’NDA  
MUHALEFET TEMASI

THE THEME OF OPPOSITION IN HALİDE EDİP ADIVAR’S TÜRK’ÜN 
ATEŞLE İMTİHANI

Arzu ÖZYÖN

Dumlupınar Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü

Özet: Halide Edip’in Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı 
hatıratının muhalefet teması açısından ele alındığı bu 
çalışmada Halide Edip’in II. Abdülhamid yönetimine 
karşı olan muhalefetinin çocukluk çağından itibaren 
başlayarak zaman içinde nasıl şekillenip örgütlü bir 
muhalefete dönüştüğü incelenmekte, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin bu örgütlenme içindeki yeri ve önemine 
değinilmektedir. Halide Edip’in muhalefetinin siyasi 
alanla sınırlı kalmadığı, feminist ve toplumsal alanlarda 
da kendini gösterdiği konusu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Halide Edip, Türk’ün Ateşle 
İmtihanı, Muhalefet

Abstract: In this study, which deals with Halide 
Edip’s Türk’ün Ateşle İmtihanı in relation to the 
theme of opposition, Halide Edip’s opposition to the 
rule of II. Abdülhamid starting from her childhood 
and the transformation of her individual opposition 
to organized opposition is analysed. In addition, 
the importance and the place of İttihat ve Terakki 
Cemiyeti in this organization is mentioned. It is also 
emphasized that not only was she an opponant in the 
political dimension but also in the feminist and the 
social dimensions.

Key Words: Halide Edip, Türk’ün Ateşle İmtihanı, 
Opposition
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Giriş

Bu çalışmada Halide Edip Adıvar’ın Türk’ün 
Ateşle İmtihanı adlı, 1918 yılından 1923 yılı son-
larına kadar olan dönemi, yani Kurtuluş Savaşı 
dönemini anlattığı hatıratı çerçevesinde “Halide 
Edip’in iktidara muhalefet olması” teması, siyasi, 
feminist ve sosyolojik açıdan incelenecektir. Bu 
amaçla ilk olarak muhalefet kavramının türlerine 
değinilerek bu muhalefet türlerinin kısaca tanımları 
yapılacaktır. Daha sonra, Halide Edip’in küçük 
yaşlarda ortaya çıkan iktidara karşı bireysel mu-
halefetinin zaman içinde biraz daha şekillenip 
basın yoluyla kuvvetlenmesine, sonraları ise 
bünyesine dâhil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti 
ile muhalefetinin örgütlü bir hal almasına ve son 
olarak savaş sırasında milli mücadeleye destek 
olarak II. Abdülhamid iktidarına açıkça meydan 
okumasına yer verilecektir. Bunun dışında Halide 
Edip’in muhalefeti feminist açıdan ele alınacak, 
O’nun milli mücadele sırasında kadın ve erkeğin 
aynı ortamda birbirine destek olması ve çalışması 
yönünde örnek temsil ettiği ve bütün bu çalışma-
ların yanı sıra kadın kolları kurarak toplumsal 
alanda da hem cinslerine destek olduğu konusu 
üzerinde durulacaktır.

1. Siyasi Açıdan İnceleme

Halide Edip’in anılarında II. Meşrutiyet dönemi 
ve II. Abdülhamid’in yetersizliği ve bu yetersiz-
likten kaynaklanan -kendisinin de içinde bulun-
duğu- iktidara karşı muhalefete geniş ölçüde yer 
verilmiştir. Bu yüzden konuya muhalefet kavramı 
ve muhalefet türlerinin tanımıyla başlamak daha 
uygun olacaktır.

Muhalefet kelimesi Latince’deki “oppositio”, 
yani karşı koymak, karşı görüş oluşturarak dile 

getirmek, karşısında olmak veya zıt yönde tavır 
almak anlamına gelmektedir (Beyme, Czempıel, 
1987: 411, akt. Arslan 2009: 5). Siyasal muhalefetin 
özellikle iki anlamı karşıladığı gözlenmektedir. 
İlk ve asıl anlamıyla, genel muhalefetin siyasal 
yüzüyle karsımıza çıkıp, farklı düşüncelerin 
yansımalarını karşılayan partilerin, hükümetin 
politikalarına karsı koyuş ya da engelleyişi ola-
rak açıklanırken, ikinci anlamıyla, bizzat iktidar 
karsısındaki partileri belirtmektedir (İslamoğlu, 
2004: 20).

1.1. Siyasal Muhalefet Türleri

a) Anayasal Muhalefet ve Anayasal Olmayan 
Muhalefet

Bir muhalif hareketin doğuşu, eylemleri, yapılış 
tarzı ve amacı kurulu yasal düzene uygun ise ona 
“anayasal muhalefet” (legal muhalefet), düzene 
uygun değilse “anayasal olmayan muhalefet” 
(illegal muhalefet) denmektedir.

b) Yapısal Muhalefet ve Yapısal Olmayan 
Muhalefet

Yapısal muhalefet; var olan siyasal rejimde ve 
sosyo-ekonomik düzende radikal olsun ya da 
olmasın herhangi olumlu bir değişikliği amaç 
edinen muhalefet tarzıdır. Yapısal olmayan mu-
halefet ise, ya hükümet değişikliği ya hükümet 
politikasında değişiklik veya her ikisini birden 
kökten değiştirmeyi hedef alır.

c) Parlamento İçi Muhalefet ve Parlamento 
Dışı Muhalefet

Anayasal muhalefet ağırlıklı olarak “Parlamento 
içi muhalefet [ile eşanlamlıdır, AÖ]; parlamentoda 
temsil edilen siyasi partiler ile bağımsız millet-
vekilleri tarafından, siyasi iktidarın uyguladığı 
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politikalara yönelik olarak yapılan her türlü mu-
halefeti ifade etmektedir” (Tunç, 1997: 11 akt. 
Kirman, 2006: 15). Parlamento dışı muhalefet 
ise, hükümetin değişmesini hatta iktidarı ele 
geçirmeyi istese bile kendisini iktidar alternatifi 
olarak gösterip toplumun desteğini kazanacak 
politikalar oluşturamamış ve bu durumun sonu-
cu olarak parlamentoda temsil imkânına sahip 
olamayan siyasi parti veya gruplardır. İsteyerek 
parlamento dışında kalmak ve legal veya illegal 
yollarla iktidara bayrak açan grupların eylem-
leri de parlamento dışı muhalefetin kapsamına 
girmektedir (Kirman, 2006: 15). Sivil toplum 
kuruluşları ve gençlik örgütleri bu sınıflamaya 
dâhil edilebilir.

d) Örgütlü muhalefet ve Örgütsüz Muhalefet

Örgütlü muhalefet dendiğinde, bir parti veya 
cemiyet çatışı altında gerçekleşen muhalefet 
kastedilmektedir. Örgütsüz muhalefet ise basın 
ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, belli bir 
program çerçevesinde bir araya gelmeden yapılan 
muhalefeti ifade etmektedir.

1.2. Halide Edip’in Anıları Işığında İktidara 
Karşı Muhalefeti

a) Örgütsüz Muhalefet

Halide Edip’in anılarına bakıldığında onun 
iktidara karşı olan muhalefeti henüz çok genç, 
hatta çocuk denebilecek yaşta bireysel olarak 
başlamıştır. Babası kendisini, yaşını büyüttükten 
sonra Amerikan Koleji’ne yazdırmıştır. Fakat 
bir süre sonra Abdülhamit yönetimi bir Müslü-
man kızının yabancı öğrenciler arasında eğitim 
almasını uygun bulmamış, eğitiminin ilk yılının 
sonunda Halide Edip kolejden alınmıştır. Fakat 
o, evdeki eğitimine devam ederken, gizlice koleje 

sık sık ziyarete gitmiş öğretmenleri ile görüşmüş, 
bir anlamda okuldaki eğitimine devam etmiştir. 
Şerifoğlu’nun aşağıdaki sözleri de Halide Edip’in 
iktidara karşı çıkışını desteklemektedir: 

“Halide Edip, İngiliz – Amerikan tarzı bir disip-
lin anlayışı içerisinde yetişmiş, çok iyi derecede 
Yunanca, İngilizce bilen bir insandır. Babası, 
Abdülhamid’in sarayında görevlidir. Bu yüzden 
padişahın yazılı emri ile Üsküdar Amerikan 
Koleji’nden bir müddet uzaklaşmak zorunda da 
kalacaktır. Padişah burada okumasını sakıncalı 
bulmuştur. Buna rağmen O, okulla bağlantısını 
kesmemiş, gizli de olsa gidip gelmiştir. Kolej kam-
püsündeki bütün eğlencelere katılan, olağanüstü 
yetenekleri nedeniyle geleceğine umutla bakılan 
çok ciddi bir öğrencidir” (Şerifoğlu, 2010: 2).

İktidara karşı olan bu bireysel muhalefeti yavaş 
yavaş bireysellikten çıkmış ve basın yoluyla; 
çeşitli gazete ve dergiler aracılığıyla ses bulmaya 
başlamıştır. Aydın Kulak’ın da belirttiği gibi, Halide 
Edip ilk olarak Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit 
tarafından çıkarılan Tanin gazetesinde yazmaya 
başlamıştır. “Bunu daha sonra Yeni Tanin, Şeh-
bal, Musavver Muhit, Mehasin, Resimli Roman 
Mecmuası gibi süreli yayınlarda çıkan yazıları 
izledi” (Kulak, 2011:2). İnci Enginün, Halide 
Edip’in Tanin’deki ilk yazısına yansıyan heyecanın 
altını çizer: “Halide Edip 1908’de çıkan Kanun-ı 
Esâsî ile heyecanlanır. Tanin’deki ilk yazısında, 
‘çocuklarımıza ilk lakırdıya başlayınca kanun-i 
esasimizi, hüccet-i hürriyetimizi ezberleteceğiz’ 
diyen Halide Edip bu heyecanını ömrü boyunca 
muhafaza edecektir” (Enginün, 1986: 12). Yine 
Enginün’ün ifade ettiği gibi Halide Edip ileriki 
yıllarda da iktidara karşı olan yazılar yazmaya 
devam etmiş; Tanin’le başlayan yazarlık serüveni 
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1919’da, özellikle İzmir’in işgalinden sonra milli 
heyecanı destekleyecek şekilde Vakit gazetesi ve 
Büyük Mecmua’da devam etmiştir. Son olarak, 
milli mücadele için Anadolu’ya gittiklerinin ertesi 
günü Yunus Nadi ile birlikte Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinin çıkarılması kararlaştırılmış, Halide 
Edip faaliyetlerini bu gazetede ve daha sonra 
kurulacak ve İstiklal mücadelesinin propagandasını 
yürütecek olan Anadolu Ajansı’nda sürdürmüştür 
(bkz. Enginün, 1986: 19-24).

Halide Edip’in iktidara karşı olan bu muhale-
feti, basın muhalefetini de kapsayan örgütsüz 
muhalefete dâhil edilebilir ve hatta tek başına 
-Anadolu Ajansı bir kenara bırakılacak olursa- 
dergi muhalefeti olarak da adlandırılabilir.

b) Örgütsüz Muhalefetten Örgütlü Muhale-
fete Geçiş

Halide Edip’in iktidara karşı olan muhalefeti 
sadece siyasi yazılar yazmakla kalmamıştır, bu 
süre içinde daha örgütlü bir oluşum olan İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’ne dâhil olmuş ve çalış-
malarını bu çatı altında devam ettirmiştir. Dr. 
Yahya Kanbolat Halide Edip için “militan bir 
İttihatçıya da dönüştü” ifadesini kullanmaktadır 
(Kanbolat, 1987: 5).

İlk olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşuna 
bakılacak olursa, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
kökeninde Jön Türkler bulunmaktadır. 1902 
Jöntürk kongresinden sonra Ahmet Rıza Bey 
önderliğindeki grup Paris’te Osmanlı Terakki 
ve İttihat Cemiyeti’ni kurdular. Kurmay okulunu 
bitiren Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam’da 
1906 yılında Mustafa Cantekin, Müfid (Özdeş), 
Binbaşı Lütfi ve Dr. Mahmut ile birlikte Vatan 
ve Hürriyet isimli gizli ihtilâl cemiyetini kurdu. 

Daha sonra bu iki cemiyet birleşti ve İttihat ve 
Terakki Partisi adı altında çalışmalarını sürdürdü. 
Bu partinin gizliliği esas alan bir yemin metni 
ve tüzüğü bulunmaktaydı (bkz. Toker, 2008). Bu 
nedenle, bu çalışmada, Halide Edip’in İttihatçıların 
politikasını benimsedikten sonraki muhalefeti 
yasal olmamasına rağmen, “örgütlü muhalefet” 
olarak adlandırılmaktadır.

Halide Edip’in örgütlü muhalefet döneminde 
özellikle katıldığı mitinglerin önemli bir yeri 
vardı. 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in Yunanlılar 
tarafından işgal edilmesi üzerine İstanbul’da 
ardı ardına birçok protesto mitingleri düzenlen-
meye başladı. Bunlardan ilki kadın hatiplerinde 
konuşmacı olarak katıldığı Fatih Mitingi idi. 
Halide Edip bu mitingde kürsüye çıkan ilk 
konuşmacıydı ve konuşması ile hafızalarda yer 
etti. Bundan sonra sırasıyla Üsküdar ve Kadıköy 
mitinglerine katıldı. Fakat onu milli mücadelenin 
başkahramanı ve sembolü haline getiren ve Türk 
milletini savaşmaya, vatanı müdafaaya çağırdığı 
miting Sultanahmet Meydanı’ndaki miting oldu. 
Bu mitinglerle Türk milletine bir bütün olma, 
millet olma bilinci aşılayarak milli mücadeleye 
katkıda bulundu. Bu mitinglerden sonra hakkın-
da tutuklama ve idam kararı çıkarılmış, fakat 
tutuklama kararı uygulanamadan Halide Edip 
Anadolu’ya geçmiştir.

Halide Edip İzmir ve ardından İstanbul’un işga-
linden sonra, ülkenin içinde bulunduğu duruma 
daha fazla katlanamadı ve bu örgütlü muhalefet 
dâhilinde, Anadolu’ya giderek milli mücadeleye 
aktif olarak katılmaya karar verdi. 19 Mart 1920 
günü eşi ile at üstünde yola çıkan Halide Edip, 
2 Nisan 1920 günü Ankara’ya vardı.  Ankara’da 
Kalaba (Keçiören)’daki karargâhta görevlendi-
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rildi. “Halide Edip’in Mustafa Kemal’in Ankara 
Karargâhı’nda ilk yaptığı şey, ekibiyle birlikte, 
İstiklal Mücadelesinin propagandasını yürütecek 
olan Ajansı [Anadolu Ajansı] kurmak ve faaliyete 
geçirmek oldu” (Kulak, 2011:3). Burada, telgrafı 
olan yerlere milli mücadeleyle ilgili bilgileri 
iletiyor, telgraf olmayan yerlerde cami avlusuna 
afiş olarak bu bilgilerin asılmasını sağlıyordu ve 
daha önceki yabancı bağlantıları sayesinde batılı 
gazetecilerle iletişim kurup savaşın iç yüzünü 
dünyaya duyuruyordu.

“İşte bu duygular içinde bulunan Halide Edip, 
bir şekilde karargâhtan ayrılmayı kafasına koydu 
ve Türkün ateşle imtihanına daha yakından ta-
nıklık etmek üzere cepheye daha yakın yerlerde 
bulunmayı arzulamaya başladı. ‘Yunanlılar genel 
saldırıya geçti’ haberini aldığında hemen o an 
cepheye gitmeye karar verdi. … Mustafa Kemal 
Paşa’ya telgraf çekerek cepheye gönüllü olarak 
gitmek istediğini yazdı. Hem de bir nefer sıfatıyla 
gitmek istiyordu. Cevap geldiğinde, isteği kabul 
edilmiş ve 18 Ağustos itibarıyla İsmet Paşa’nın 
görev yaptığı Batı Cephesi’ne atanmıştı” (Kulak, 
2011: 5)

Halide Edip Sakarya Savaşı sırasında onbaşı 
rütbesi aldı ve savaşın devam ettiği günlerde 
kendisine Tetkik-i Mezalim görevi verildi. Bu 
görevden sonra 1922 Eylül’ünde çavuş rütbesini 
aldı. Bu arada Türk ordusunun İzmir’e ilerleyiş 
başladı ve İzmir’e girdiler. “19 Eylül 1922 akşamı 
Fevzi Paşa (Çakmak) ile yemek yerken Halide, 
Başçavuş rütbesine yükseltildiğini öğrendi” (Ku-
lak, 2011: 6). Fakat bunca kanlı savaş ve halka 
yapılan eziyetleri araştırıp gördükten sonra artık 
bu rütbe yükseltmelerinin bir anlamı kalmamıştı 
onun için.

Sonuç olarak Halide Edip’in iktidara karşı olan 
bireysel muhalefeti, dergi ve gazetelere yazdığı 
siyasi içerikli yazılarla şekillenip biraz daha 
ön plana çıkmış, daha sonra İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin politikasını benimsemesiyle tamamen 
örgütlü bir muhalefet halini almıştır. Çalışmanın 
başlangıcında verilmiş olan siyasi muhalefet tür-
lerinin tanımları göz önüne alındığında, Halide 
Edip’in de dâhil olduğu bu örgütlü muhalefet, 
aynı zamanda yapısal olmayan, parlamento dışı, 
illegal bir muhalefettir.

2. Feminist Açıdan İnceleme

2.1. Kadınsılıktan Soyutlanma

Halide Edip’in feminizm ile olan ilişkisi konusunda 
çok farklı yorumlar vardır. Örneğin, Beyhan Uygun 
Aytemiz, Halide Edip-Adıvar ve Feminist Yazın 
adlı tezinde, Halide Edip’in kadın kahramanları 
için sıraladığı özellikler dikkat çekicidir:

“Erkekler dünyasında kadının varoluş şartlarının 
belirlendiği Yeni Turan, Ateşten Gömlek ve Vurun 
Kahpeye romanları ki bunlarda sürekli kadının 
“kadınsılık”tan uzaklığı vurgulanır. Bu romanlarda, 
cinselliğinden ve dişiliğinden soyutlanmış, erkek 
için bu bağlamda herhangi bir tehlike oluşturma-
ması gereken dost ve arkadaş kadın, toplumun 
bağımsızlığı ve ilerlemesi için erkeklere, kendi-
lerine biçilmiş ana, bacı ve hemşire rollerinde 
yoldaşlık ederken resmedilir. Kadın karakterler, 
ulusun kurtuluşu uğruna gerektiğinde aşklarını 
ve hatta canlarını feda ederler ve böylece ataerkil 
söylemin kadına dayattığı özveri kavramının tekrar 
altı çizilmiş olur” (Aytemiz, 2001: 7).

Bu tanıma göre kadın cinselliğinden arınarak er-
keğe yoldaş, arkadaş olmaktadır. Bu bir anlamda 
Halide Edip’in, kadın karakterlerini ‘cinsiyetsizmiş 
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gibi’ sunmasını ifade etmektedir. Funda Şenol 
Cantek Halide Edip’in Akile Hanım Sokağı adlı 
romanındaki kadın karakteri Serin Esen’i benzer 
bir örnek olarak gösterir:

“Halide Edip kadının cinselliğine vurgu yapacak 
pratiklerden uzak durmasından yanadır. Aşırı 
makyaj, dekolte, abartılı şıklık v.b. ona itici ve 
anlamsız gelir. Belki de bu sebeple, romanın 
sonunda ortaya çıkan ideal kadın Serin Esen 
biraz da genç Halide Edip’tir. …Kısa saçlı, sade 
görünümlü, meslek sahibi (mimar) Serin Esen, 
aynı zamanda ideal bir annedir. O da Halide Edip 
gibi annesiz büyümüş ve müşfik bir babanın eseri 
olarak ortaya çıkmış sağlam bir karakter olarak 
çizilir. İsmiyle müsemmadır: zor zamanların 
boğucu havasını tazeleyen, serin esen bir rüzgâr” 
(Cantek, 2010: 114).

Cantek’in de ifade ettiği gibi Halide Edip, sanki 
Serin Esen karakterinde yeniden hayat bulmuş, 
belki de bilerek ya da bilmeyerek kendisine ait 
özellikleri olduğu gibi bir karaktere yüklemiştir. 
Çünkü bu özelliklerden- sadelik, kısa saç, meslek 
sahibi olma- Türk’ün Ateşle İmtihanı’nda çok 
fazla bahsedilmese de, Halide Edip’in anılarının 
ilk cildi olan Mor Salkımlı Ev’de çok sık söz 
edilmektedir. Ayşe Durakbaşa da II. Meşrutiyet 
döneminde kadınların da politikleştiğine dik-
kati çeker ve bu dönemde cinsel kimlik yerine 
toplumsal kimliğin ortaya konduğunu vurgular. 
Kadınlar, geleneksel ‘evde oturan kadın’ imgesini 
yıkarak kamusal alanda erkeklerle eşit olmak için 
çalışmışlardır (bkz. Durakbaşa, 2002). 

Yukarıdaki örneklerde Türk kadınının geleneksel 
rollerinden ve cinselliğinden arınarak, erkekler-
le aynı ortamda yan yana bulunabildikleri bir 
toplum tasvir edilmektedir. Böylece, geleneksel 

roller ve kadınlığından arınmış bir Türk kadını 
olarak, Halide Edip ile feminist söylem arasında 
bir ilişki kurulmaktadır. 

2.2. Cinsiyetçi Politika

Bunlar dışında, Halide Edip’in feminizm ile olan 
ilişkisini uç noktalara taşıyan yorumlar da bulun-
maktadır. Örneğin, Yahya Kanbolat’ın, Halide 
Edip’in, Amerikan feminist yazar Kate Millet 
gibi kadının cinsel özgürlüğünü savunduğu ve 
monogam evlilik kurumuna saldırdığı yolundaki 
fikri oldukça yadırganacak bir fikirdir. Kanbolat:  
“Ona göre monogam evlilik kurumu, dünyadaki 
tüm kötülüklerin nedenidir. ‘Evliliğin yerini istek 
duyulduğu takdirde, gönüllü birleşmelere bırak-
ması fikrini savunur. İşte Halide Edip’in böyle 
hareketi savunan romanlarını ayrı bir kesimde 
incelemeyi uygun buldum” (Kanbolat, 1987: 
X-XI) der ve devam eder:

Yazara göre kadın erkek birleşmesinde temel öğe 
karşılıklı sevgi, yani aşktır. Kadın erkek resmen 
evli dahi olsalar, aralarında aşk bitince, evlilikte 
son bulur kendiliğinden. Kalan işler toplumun 
gerektirdiği bir formalitedir. Ve kadın, bu bürok-
ratik işlem başlamadan da, âşık olduğu kişiyle 
sevişebilir. Çünkü kadın erkek arasındaki cinsel 
ilişkiyi meşru kılan toplum önündeki tanıklı im-
zalar değildir. Karşılıklı sevgi varsa, cinsel ilişki 
meşrudur” (Kanbolat, 1987: 13).

Halide Edip evliliği bireyler arasında bedensel ve 
ruhsal birlik olarak tanımlar. Evlilikte toplumsal 
onaydan çok bireysel onayı ön plana çıkarır. Gö-
rüldüğü gibi, Halide Edip’in feminist söylemle 
olan bağlantısına dair görüşler iki farklı kutupta 
toplanmaktadır. Bir taraf, Halide Edip’in bir tür 
kadın erkek eşitliğine taraftar olduğunu söylerken, 
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diğer taraf aykırı düşüncelerle neredeyse militan 
feminist ilan eder onu ki o dönem koşulları 
düşünüldüğünde Kanbolat’ın fikirlerinin aşırıya 
kaçtığı söylenebilir.

Eğer feminizm, bir kadının toplumun kendisi için 
çizdiği sınırların dışına çıkabilmesi, kendisine 
biçilmiş olan anne, eş ev hanımı gibi rollerin 
ötesine geçerek ve gerektiğinde “kadınlık vasıfla-
rını” bir kenara bırakarak erkeklerle aynı ortamda 
çalışabilmesi, gerektiğinde onlarla yan yana her 
türlü mücadeleye girebilmesi ise, o halde en başta 
vermiş olduğumuz ve feminizmin özelliklerini 
belirleyip, sınırlarını çizen düşünceler, Halide 
Edip’in feminizm anlayışına ve onun içinde 
yaşadığı döneme daha uygundur.

Nitekim Halide Edip yukarıda da belirtildiği gibi 
kadının cinselliğinin ön plana çıkarılmasını hiçbir 
zaman desteklememiş, kendisine olan hayranlığını 
itiraf eden o kadar erkeğe rağmen, gerektiğinde 
kadınlığından sıyrılarak, siyasi fikirleri ile de 
insanları etkilemeyi başarmıştır. Bunun belki 
de en etkileyici örneği, anılarında da bahsettiği 
gazeteci İsabel Fry’ın evinde tanıştığı Henry W. 
Nevinson’dur:

“Onunla Bayan İsabel Fry’ın evinde tanıştım 
ve anlattıklarını saatlerce tek başıma dinledim. 
‘Haremin Işığı’ ile birlikte bir odaya kapatılmış 
Byron gibi hissetmeme neden olan o büyüleyici 
güzelliği olmasaydı, belki de siyasi fikirleri daha 
çok aklımda kalırdı. Hatıra defterime, ‘Bir cey-
lanı andıran yumuşacık süzgün bakışları, hafifçe 
yukarıya kıvrılmış minik üst dudağı, ince uzun 
burnu ve dalga dalga bakıra çalan esmer saç 
örgüleri, incecik ve alabildiğine zarif endamıyla, 
görüp görebileceğim en enfes yaratık’ diye not 
düşmüşüm. İnsanı altüst eden bir kadındı; bizi 

baş başa bıraktıklarında hafif yüzüm kızarmıştı, 
belki her ikimiz de biraz utanmıştık. Ancak, 
hemen ciddi bir sohbete girişti ve ateşli ateşli 
bana Jön Türkleri anlatmaya koyuldu...” (bkz. 
Çalışlar, 2010).

Görüldüğü gibi Halide Edip belki de Nevinson’un 
kendisine olan hayranlığını ve bakışını fark etmiş, 
fakat Nevinson’un daha ileri gidip, belki de bu 
hayranlığı ifade etme olasılığının önüne geçmek için 
hemen bir hamle yaparak ciddi bir sohbete girişip, 
Jön Türkleri anlatmaya başlamıştır. Bu örnekte 
de, bir kadının (Halide Edip’in), kadınlığından 
sıyrılarak bir erkekle aynı ortamda, “erkeklere 
özgü” ya da “erkekçe” diye adlandırılabilecek 
konulardan konuşabildiği görülmektedir.

Mehmet Kaplan’ın da ifade ettiği gibi, Namık 
Kemal’in Vatan yahut Silistire eserindeki Zeki-
ye karakterinin İslam Bey’in ardından cepheye 
gitmesinin, dönemin eleştirmenleri tarafından 
yadırganıp, Türk örf ve âdetlerine aykırı bulun-
masının üstünden elli yıl geçtikten sonra, Halide 
Edip hayal denebilecek bir şeyi gerçekleştirerek 
cephede görev alır, onbaşı hatta çavuş rütbelerine 
layık görülür. Böylece Halide Edip Atatürk’e ve 
Türkçülere, İslâm dünyasında kadının erkeklere 
eşit hatta pek çok erkekten üstün olabileceğini 
kanıtlamıştır (bkz. Kaplan, 1998).

3. Sosyolojik İnceleme

irçok görüşe göre, Halide Edip’in iktidara karşı 
olan muhalefetini yazıları ve hareketleriyle bu 
kadar açık ifade edebilmesi; sonrasında örgütlü 
muhalefete katılıp cephede bile mücadeleye bizzat 
katılması, onun “ayrıcalıklı kadın” olmasıyla-yani 
elit sınıftan, eğitimli, bilgili, kültürlü olmasıyla 
ve güçlü karakteriyle- yakından ilgilidir. Buna 
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tabi ki yurt dışında edindiği ve milli mücadele 
sırasında kendisine yardımcı olacak dostları ve 
bağlantıları da eklemek gerekir.

Ayşe Durakbaşa’nın aşağıdaki cümleleri toplumsal 
statünün, Halide Edip’in de dâhil olduğu bir grup 
kadını, aynı dönemde yaşamış diğer kadınlardan 
ayırdığını doğrulamaktadır. Durakbaşa:

“19. ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı’da (…) 
kadınlar için mevcut olan eğitim olanaklarını 
düşündüğümüzde (…) [k]adınlar (…) ancak 
İstanbul’daki yarı-aristokrat konak ailelerinde 
büyümüşlerse modernist bir eğitim alabilir ve 
‘modernist kadınlar’ diye anılan kadınların ara-
sında sayılabilir” (Durakbaşa, 2002: 128)

Der ve bu ayrıcalıkların yaşamın sonraki dönem-
lerinde “ayrıcalıklı kadınlara” sağladıklarından 
bahseder:

“En az iki kuşak kadın ve erkek, bu Cumhuriyetçi 
ruh içinde eğitildiler ve meslek alanlarında, üni-
versitelerde ve diğer eğitim kurumlarında ve belli 
başlı idari pozisyonlarda görev alarak Kemalist 
kadrolara katıldılar. Cumhuriyet’in ‘cinsel eşitlik’ 
etiği, mesleki faaliyet alanlarında işledi; çünkü 
sosyal sınıfla ilgili faktörler toplumsal cinsiyet 
faktöründen daha önemli görülüyordu; eğitim ve 
sosyal kökenleri, ahlaki değerleri uygun görülen 
kadınlar, seçkin kadrolara severek dâhil ediliyor-
lardı (Öncü, 1982 akt. Durakbaşa, 2002: 137). 

Durakbaşa eğitimli ve eğitimsiz kadın arasındaki 
farkı özetler:

“Birçok yönden entelektüel meslek kadınının 
bakış açısı ve yaşam tarzı, kendisi gibi eğitilmiş 
ve meslek sahibi olan erkeğe, eğitilmemiş kız 
kardeşlerine nazaran çok daha yakındır (Frey, 

1965: 153 akt. Durakbaşa, 2002: 137). Halide 
Edip’in temsil ettiği ‘hanımefendilik’ imgesinde 
somutlaşan yeni bir tür kadınlık, Kemalist milli-
yetçi kadınlar için ayırt edici bir kimlik özelliği 
haline geldi” (Durakbaşa, 2002: 137). 

Halide Edip’in kendisi de Türk’ün Ateşle İmti-
hanı adlı hatıratında eğitimli ve eğitimsiz kadın 
arasındaki farkı açıkça belirtir:

“Türk ordusunun bu çetin savaş günlerinde, 
köylerde çok yardıma ihtiyacı vardı. Bu yardımı 
da sade Ankara’da bulunan Hilâl-i Ahmer’den 
görebiliyordu. Bunu Ankara kadınları hazırla-
mışlardı. Bu aralık, İstanbul ile Ankara kadınları 
arasındaki farkı da görüyordum. Ankara’daki 
İstanbul kadınları, umumiyetle, memur ya da 
mebus karısı idiler, iyi tahsil görmüş, modern 
ve her işe atılmaya hazır kimselerdi. Ankara 
kadınları İstanbullulardan uzak duruyorlardı. 
Anadolu kadınlarının çekingenliği belki tahsilleri 
olmadığından ileri geliyordu. İstanbul kadınları 
ise, şuuraltı bir yükseklik duygusu taşıyorlardı” 
(Adıvar, 2011: 205). 

Bu alıntıda da görüldüğü gibi Halide Edip İs-
tanbul ve Ankara, yani Anadolu kadınını, eğitim 
durumlarına göre birbirinden ayırır. Anadolu 
kadınının çekingenliğini, İstanbul kadınının ise 
tam tersi yükseklik duygusunu eğitime bağlar.

Tabi ki bu durum, Halide Edip’in, Anadolu kadınını 
küçümsediği anlamına gelmez. İnci Enginün, Ha-
lide Edip’in, kadını ve erkeğiyle Anadolu insanına 
karşı olan duygularını kendi cümleleriyle çok 
güzel ifade eder: “Halide Edip’in tanıdığı Türk 
köylüsü,  Anadolu’ya geçene kadarki dönemde, 
daha ziyade İstanbul’a gelenlerdi. Bu günlerde 
Halide Edip, Türk köylüsünü, Anadolu insanını 
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kendi tabiî çevresinde, evinin içinde tanır. Ona 
sonsuz bir hayranlık duyar” (Enginün, 1986: 72). 

İnci Enginün de vurguladığı gibi: “Halide Edip 
Türk köylüsünü çok yakından tanır ve hatırat, 
hikâye ve romanlarında, günlük hayatın savaşta 
da devam eden basit güzelliklerini ve duygularını 
dile getirir. Bu özellik, Halide Edip’in eserlerini 
beşerî ve evrensel kılar” (Enginün, 1986: 36).

Özetlemek gerekirse, Halide Edip’in üst sınıf 
bir aileden geldiği, o dönemin birçok kadınına 
göre çok iyi bir eğitim aldığı ve gerektiğinde 
toplumsal statüsünü ve bu statünün getirdiği 
ayrıcalıkları (asker olmak, rütbe almak, 31 Mart 
Olayı sırasında Mısır’a kaçmak, İngiltere’de çevre 
edinmek, Milli Mücadele sırasında ülkenin duru-
munu basın yoluyla, bağlantıları aracılığıyla yurt 
dışına duyurmak v. b.) kullandığı inkâr edilemez 
( ki bunların bir kısmını da iktidara karşı, yine 
Türk milletine ve ülkeye faydalı olabilmek için 
kullanmıştır). Ancak, bu durum tek başına toplu-
mun önüne çıktığı anlamına gelmemelidir. Halide 
Edip’in yukarıda da belirtildiği gibi eğitimli ve 
eğitimsiz kadın arasındaki farkın bilincinde olduğu 
bir gerçektir. Fakat bu durum Anadolu kadını ve 
insanını hor görmesine sebep olmamış, aksine 
onları yakından tanıdıkça hayranlığı artmıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada Halide Edip’in Türk’ün Ateşle 
İmtihanı adlı hatıratı ışığında, onun iktidara olan 
muhalefeti siyasi, feminist ve sosyolojik açıdan 
ele alınmıştır. Halide Edip’in özellikle II. Abdül-
hamid iktidarına karşı olan muhalefetinin bireysel 
ve örgütsüz bir muhalefet şeklinde başlayarak 
İttihat ve Terakki Cemiyeti çatısı altında örgütlü 
bir muhalefet olma yönünde ilerleyişi ve daha 

sonraki yıllarda milli mücadele dönemindeki 
çalışmaları sırasında şekillenip tam anlamıyla 
örgütlü bir muhalefet halini alması tartışılmış. 
Kendisinin muhalefetinin sadece siyasi anlamda 
bir muhalefet olmadığı, feminist ve sosyolojik 
bir boyut taşıdığı gerçeği de ortaya koyulmuştur. 
Feminist anlamdaki bu muhalefetinin eserlerindeki 
yansımalarına yer verilmiş, sosyolojik anlamda 
ise kadın kolları kurmak gibi yaptığı toplumsal 
çalışmalar irdelenmiştir. 

Sonuç olarak, Halide Edip’in toplumsal statü-
sünün ve o dönemdeki birçok kadına göre çok 
daha eğitimli bir kadın olmasının getirdiği bazı 
ayrıcalıkları çoğunlukla Türk toplumun yararına 
ve iktidara muhalif olan halkın sesini duyurabil-
mek adına kullandığı gözlemlenmiştir. Halide 
Edip’in bu muhalif olma durumunu, sadece siyasi 
alanda değil, kadın-erkek eşitliğinin savunulduğu 
feminizm anlamında ve sosyolojik anlamda da 
devam ettirdiği tespit edilmiştir.
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ÖRGÜTSEL ORTAMDA KADIN İŞGÖRENLERE YÖNELİK 
GELİŞTİRİLEN CİNSİYET İKİLEMLİ TUTUMLARIN BİR SONUCU 

OLARAK CAM TAVAN SENDROMUNUN SINANMASI*

MEASURING OF GLASS CEILING SYNDROME AS A RESULT OF GEN-
DER-BASED CONTRADICTORY BEHAVIOURS DEVELOPED AGAINST 

FEMALE EMPLOYEES IN THE ORGANIZATIONAL AMBIENT
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3 Blm. Uzm.

Özet: Erkek işgörenlerin kadın işgörenlere cinsiyet temeli 
olarak benimsedikleri tutumlar, kadın işgörenlerin kendi hem 
cinslerine karşı geliştirdikleri tutumlar, kadın işgörenlerin 
kendileri için geliştirdikleri tutumlar ve ailevi engeller cam 
tavan sendromunun kökenindeki temel dinamikler olabilir. 
Bu araştırma sayılan her bir dinamiğin örgütsel ortamdaki 
etkisini incelemek ve sonucu olabileceği düşünülen cam 
tavan sendromunu sınamak için yapılmıştır. Elde olunan 
verilere göre veri matrisinin faktör analizine uygunluğu için 
KMO ve Barlett Testleri yapılmıştır. Faktör analizi uygunluk 
testlerinden sonra Anti-Image korelasyon matrisi incelen-
miştir. Her bir değişkenin toplam çözüme katkı sağladığı 
ve bozucu bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür. Faktör 
analizi sonucunda “Erkek işgörenlerin kadın işgörenlere 
yönelik cinsiyet temelli tutumları”, “Kadın işgörenlerin içsel 
cam tavan engelleri”, “Kadın işgörenlerin dışsal cam tavan 
engelleri” ve “Kadın işgörenlere yönelik ailevi cam tavan 
engelleri” olarak adlandırılan dört faktör grubu oluşmuştur. 
Faktör analizi sonucunda dönüştürme yöntemi olarak varimax 
yöntemi de kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda dört 
faktör boyutunun toplam varyansın % 56,242’sini açıkladığı 
izlenmiştir. Cam tavan bulgularına yönelik olarak, hem 
kadın hem de erkek işgörenlerin yanıtladığı 15 maddenin 
ortalaması alınmış, ortalama yeniden kodlanmış ve cinsiyete 
göre farklılaşma gösterip göstermediği incelenmiştir. Ayrıca 
cinsiyete dayalı grup istatistikleri belirlenmiş, cam tavan 
ile cinsiyet arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla da t 
testi uygulanmış. Cam tavan bulgularıyla cinsiyet arasında 
anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Cam Tavan, Cinsiyet, Kadın İşgören, 
Kariyer Engelleri, Tutum

Abstract: Basic dynamics for glass ceiling syndrome may 
include behaviours of male employees against female emp-
loyees because of their gender, behaviours between female 
employees, behaviors of female employees for yourselves 
and family obstacles. This study has been carried out to 
investigate the effect of each dynamics in the organizational 
ambient and to examine the glass ceiling syndrome that may 
derived from these dynamics. KMO and Barlets tests were 
applied to determine whether data matrix is suitable for 
factor analysis, and after that anti-image correlation matrix 
is examined. Each parameters have been found to contribute 
to total solution and and also have no any destructive effects. 
As a result of factor analysis, four factor groups appeared 
including “gender-based behaviours of male employees 
against female employees”, “internal glass ceiling obstacles 
of female employees”, “external glass ceiling obstacles of 
female employees” and “family-based glass ceiling obstacles 
for female employees”. Also, varimax method has been used 
as conversion method as a result of factor analysis. Factor 
analysis showed that four factor dimension can explain 
%56,242 of total variance. For glass ceiling data, 15 items 
that was answered by both male and female employees 
were averaged, average data were recoded and these data 
were analysed to determine whether there is a change with 
respect to gender. In addition, gender-based group statistics 
were determined and t test was applied to determine the 
differences between glass ceiling and gender. It has been 
found that there is a significant differences between glass 
ceiling data and gender.        

Key words: Glass Ceiling, Gender, Women Workers, Career 
Barriers, Attitude
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GİRİŞ

Her bir birey ait olduğu toplumun kültür temelli 
tutumlarından bağımsız değildir. Değişen koşul-
lar (kültürel, ekonomik, sosyal) bireyleri farklı 
örgütlere doğru yöneltmiş olsa da tutumlarından 
tamamen bağımsız olarak davranması beklenemez. 
Örgüt içerisinde takındığı tavırlar, gerçekleştirdiği 
söylem veya eylemlerin temelinde daha önce 
edindiği tutumların etkisi bulunabilir. Tutumları 
sadece daha önceki öğrenilmiş kültürün etkisi ile 
uygulamaz. İlişki içinde bulunduğu örgütün kültü-
ründen de farklı tutumlar kazanır ve/veya daha iyi 
olduğuna inandığı yeni inançlara ait yeni tutumlar 
geliştirebilir. İnsanoğlu iki farklı türev olarak 
değerlendirildiğinde, cinsiyet temelli tutumların 
her zaman güncelliğini koruyacağı düşünülebilir. 
Bir anlamda da tutumların yönünü ve şiddetinde 
etkili olan dinamiğin cinsiyet olduğu söylenebilir. 
Özellikle Türkiye gibi toplumsal kültürün temelinde 
ki gelenekselliğin kendisini hissettirdiği ülkelerde 
yaşam cinsiyet temelli olarak şekillenmektedir. 
Burada gelenekselliğin eski de kalmış anlayışı 
temsil ettiği düşünülmemelidir. Geleneksellik bir 
kültür olarak vurgulanmak istenmiştir. Geleneksel 
toplumlarda cinsiyet her zaman ön planda olmuş 
toplumsal yaşam, insanlar arası ilişkiler, örgüt içi 
ilişkiler, bireysel kararlar vb. cinsiyet ön planda 
yer aldığı görülmektedir. Ancak cinsiyet örgüt 
içerisinde karşı cinsler arasında bir sorunun kay-
nağını da oluşturabilir.. Özellikle karşı cinslere 
karşı geliştirilen olumsuz tutumlar ve sonuçları 
kariyer engellerine neden olabileceği gibi karşı 
cinsler açısından bir sendromun yaşanmasında 
da etkili olabilir. Yaşanılacak bu durum cam 
tavan sendromu olarak tanımlanmaktadır. Özel-
likle erkek egemenliğinin kendisini hissettirdiği 
geleneksel toplumlarda kadınların bu sendromu 

sıklıkla yaşadığı düşünülmektedir. Öte yandan 
kadınların örgütsel yaşamda yer alma oranları 
gittikçe artma eğilimi de göstermektedir. Bu 
artışa karşın, örgütsel ortamda kadın işgörenler 
için cam tavan sendromunun hala geçerli olup 
olmadığının tekrar sınanması gereken bir konu 
olduğu düşünülmüştür. 

1-KAVRAMSAL TARTIŞMALAR

1.1.Cam Tavan Sendromu

Cam tavan 1984 yılında Nora Frenkiel tarafından 
kavramsallaştırılmıştır. Kavram 1986 yılında Carol 
Hymowitz ve Timothy Schellhardt, kadınların 
başarılarına karşın iş dünyasında yüksek düzey-
lere ulaşmalarını engelleyen kadın ve yöneticilik 
arasındaki görünmez ve aşılamaz bariyer olarak 
tanımlanmıştır (Longo ve Straehley, 2008). İlk 
yıllarda kadın işgörenlerin kendilerini yetersiz 
hissetmeleri, ailevi sorumluluklara daha fazla 
önem vermeleri, toplumsal önyargılardan dolayı 
yönetsel basamaklara yükselmelerinin olanaklı 
olmadığı inancı gibi içsel engelleri betimleyen 
kavram, daha sonraları genişletilerek örgütsel, 
toplumsal ve benzer engellemeleri de kapsar 
duruma gelmiştir (Aydın, 2007). 

Cam tavan kavramının genişlemesiyle doğru 
orantılı olarak alan yazınında çeşitli tanımlama 
örnekleri bulunduğu izlenmektedir. Bu doğrultuda 
bir kaynak (Cotter ve diğ., 2001) cam tavan kav-
ramını kadınların veya azınlıkların başarısına ve 
özelliklerine bakılmaksızın örgütte üst basamaklara 
yükselmesini engelleyen, açıkça görünmeyen ve 
geçilemeyen engelleri açıklamak için kullanmıştır. 
Başka bir kaynak (Lockwood, 2004) kavramın 
içeriğini daha da fazla genişleterek, cam tavanın 
sadece kadınların değil bütün azınlıkların sorunu 
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olduğunu belirtmiştir. Yine aynı kaynağa göre cam 
tavan aynı zamanda işgörenlerin etkin kökenleri 
ve ırkları ile ilgili olarak iş yaşamında karşılaştığı 
ayrımcılık ve engelleri de içermektedir. Bu çalış-
mada ise cam tavan kavramı, örgütsel ortamda 
cinsiyet ikilemi temelinde kadın işgörenlere 
karşı geliştirilen tutumların bir sonucu olarak ele 
alınmıştır. Cam tavanın temelindeki ilk olgunun 
erkek işgörenlerin kadın işgörenlere yönelik olarak 
geliştirdikleri tutumlar bulunduğu söylenebilir. 
Öte yandan tutumların temelinde sadece kadın 
cinsiyeti karşısında erkek cinsiyetinin egemen-
liği veya engellemeleri düşünülmemelidir. Cam 
tavan yönlü olarak kadın işgörenler kendi hem 
cinslerine karşı veya kendilerine yönelik olarak 
bazı tutumlar da geliştirebilir. 

1.2.Erkek İşgörenlerin Kadın İşgörenlere 
Yönelik Cinsiyet Temelli Tutumları

Cam tavan sendromu yönelimli tutumların ilki 
erkeklerin kadın işgörenlere koyduğu engellerdir. 
Özellikle geleneksel toplumlarda görülen bu 
engellemeler kadınların eşleri tarafından veya 
çalıştıkları örgütteki iş arkadaşları tarafından 
uygulandığı söylenebilir. Erkeklerin kadın işgö-
renlerin önüne koyduğu engelleri de toplumsal 
cinsiyet algısı ve cinsiyet ayrımcılığı olarak 
tartışmak olanaklıdır.

1.2.1.Toplumsal Cinsiyet Algısı

Bireye üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkek 
ile dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği cinsiyet 
olarak kavramsallaştırılmıştır (www.tdk.gov.
tr, 2010). Biyolojik cinsiyet olarak adlandırılan 
bu kavram sadece fizyolojik ve biyolojik özel-
likleri tanımlamakta; diğer bir deyişle kadın ve 
erkek arasında eşitsizlik değil bir cinsiyet farkını 

vurgulamaktadır. Toplumsal veya sosyolojik cin-
siyet ise sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen 
roller ve sorumluluklar olarak tanımlanmaktadır 
(www.wikipedia.org, 2010). Bu roller zamana, 
kültürlere ve coğrafik özelliklere göre değişim 
göstermektedir. (Uyguç, 2003). Toplumsal cinsi-
yet rolleri kadın veya erkek herhangi bir insanda 
bulunabilen çeşitli dişil ve eril özelliklerden 
oluşur. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinde 
dişil özelliklerin kadında, eril özelliklerin erkekte 
bulunması beklenmektedir (Karaca, 2007). Belirli 
bir topumda veya örgütlerde kadınlar ve erkekler 
bazı ortak değerleri paylaşmasına karşın kültü-
rel olarak tanımlanmış sosyal cinsiyet rollerine 
uygun tutum ve uygulamaların sonucu olarak 
farklı benlik ve tutum geliştirme süreçleri ile 
karşı karşıya kalabilirler (Uyguç, 2003). Ayrıca 
sosyal olarak tanımlanan roller, kültürel olarak 
yapılması zorunlu kılınan beklentiler görevler, 
haklardır, kadınların ve erkeklerin yapabileceği 
işler konusunda yapay ayrımlar oluşturabilir 
(Durmuş, 2001). Örgütsel yaşamda da erkeklerin 
ve kadınların yapabileceği işler olarak bir ayrım 
yapılmakta ve bu işler dişil ve eril rollere göre 
düzenlenmektedir (Gürses, 2005). Yukarı kısımda 
kadın işgörenlere yönelik olarak geliştirilen yapay 
ayrımın temelinde bulunan ve yanlış olarak kabul 
görebilecek tutumları ise şöylece belirtmek yerinde 
olacaktır. Kadınların uzmanlık gerektirmeyen, 
yardımcı işleri yapmaları uygun görülmektedir. 
Kadınların hırs, rekabet ve mantık vb. yönetimle 
ilgili özelliklerden yoksul oldukları düşünülmek-
tedir. Kadınların geleneksel kariyer modellerin 
dışına çıkıp yönetici olmak istemelerinin yanlış 
olduğu düşünülmektedir. Psikolojik ve sosyo-
lojik olarak kadınların yöneticilik rolüne hazır 
olmadıkları düşünülmektedir. Kadınların örgütsel 
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bilgi ve karar ağlarının birer parçası olmadığına 
inanılmaktadır. Kadınların profesyonel ilişkiler 
kuramadıklarından dolayı örgüt içerisinde yeterince 
etkin olmadığı düşünülen bir diğer tutumu ifade 
etmektedir ((Barutçugil, 2002). Ancak ailelerin 
küçülmesi, yaşam sürelerinin uzaması, çocukların 
okul öncesi dönemde bakımlarını üstlenen örgüt 
sayısının artması ve hizmetlerinin farklılaşarak 
gelişmesi, kadın işgören sayısının artması vb. 
nedenlerden dolayı örgütsel ortamda kadın ve 
erkeklere yüklenen görev ve sorumlulukların 
değiştiğini söylemek de yerinde olacaktır (www.
cafrance.org, 2010). 

1.2.2.Cinsiyet Ayrımcılığı

Cinsiyet ayrımcılığı, bir kişinin bir kadına cin-
siyetine dayalı olarak bir erkeğe davrandığı 
veya davranacağından daha olumsuz veya daha 
az olumlu davranması (dolaysız ayrımcılık) ve 
biçimsel olarak eşitlikçi gözüken davranış veya 
uygulamaların sonradan kadın üzerinde ayrımcı 
etkiler yaratması (dolayı ayrımcılık) olarak ta-
nımlanmaktadır (Acar ve diğ., 1999). Dolaysız 
ayrımcılıkta kadınlar belli işlerde çalıştırılamaz 
veya cinsiyetleri dolayısıyla eğitim veya finansal 
yardım vb. olanaklardan yararlandırılamazlar. 
Dolaylı ayrımcılıkta ise işe alma, yükseltme ve 
ücret uygulama ve sistemlerinin tarafsız olduğu, 
ancak sonuçta belli bir cinsin karşıtına dönüştüğü 
(eşitsiz etki gösterdiği) ortamlarda gerçekleşmek-
tedir (Ekin, 1989). Örgütsel yaşam açısından 
cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetin işin yapılmasında 
herhangi bir etkisi olmamasına karşın, kadınların 
cinsiyetlerinden dolmayı örgütsel yaşamdan dış-
lanması ve bunun sonucunda örgütteki güç, tatmin 
düzeyi ve gelirin erkekler arasında paylaşılması 
olarak tanımlanmaktadır (Irmak, 2007). Cinsiyet 

ayrımcılığı kadın işgörenlerin eğitiminden başla-
yarak örgütsel yaşamın her döneminde karşısına 
çıkmakta ve kariyer gelişimleri önünde büyük 
bir engel oluşturabilecektir. Cinsiyet ayrımcılığı 
yukarı kısımda açıklanan dolaylı ve dolaysız ol-
manın yanı sıra yatay ve dikey ayrımcılık olarak 
da ikiye ayrıldığı görülmektedir. Kadınların ve 
erkeklerin toplumsal rollerine uygun görülen 
meslek ve sektör bazında yoğunlaşmasına yatay 
ayrım; kadınların örgütte elde ettikleri yönetim 
basamakları bakımından erkeklerden geride kalması 
da dikey ayrım kavramları ile açıklanmaktadır 
(Çoban, 2005). 

1.3.Kadın İşgörenler Arası Geliştirilen (Dışsal) 
Cam Tavan Engelleri: Kraliçe Arı Sendromu 
ve Yengeç Sepeti İlkesi

Cam tavan sendromuna neden olan engeller 
arasında, kadın işgörenlerin, diğer kadın işgören-
lere karşı geliştirdikleri tutumlarında bulunduğu 
söylenebilir. Kadın işgörenler kişisel, kıskançlık, 
tek olma istekleri vb. nedenler ile diğer kadın 
işgörenlerin önemli işlerde veya yönetsel basa-
maklarda bulunmalarını istemeyebilirler. Sayılan 
bu nedenler kraliçe arı sendromu ile açıklanmak-
tadır. Kraliçe arı sendromu kadın işgörenlerin 
diğer kadın işgörenlerin önüne koyduğu engeller 
sınıflamasında ki bir cam tavan engelidir. Bir 
kaynakta (Zel, 2002) kraliçe arı sendromu kadın 
yöneticilerin zamanla örgütsel ortamdaki davra-
nışlarını değiştirerek erkek yöneticilerin davranış 
kalıplarına yaklaşması ve diğer kadın işgörenlere 
erkek yöneticilere benzer tepkiler göstermesi 
olarak açıklanmıştır (Zel, 2002). 

Kadın işgörenlerin önüne hem cinslerinin koyduğu 
engellemelerinden birisi de başarıyı yüceltme 
gereksinimidir. Özellikle kadın yöneticilerin 
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üst yönetimde tek kadın olmanın bir başarı ve 
ayrıcalık göstergesi olduğuna yönelik inançları 
gelişebilir. Ayrıca “ben bu konuma nasıl geldiy-
sem, diğerleri de gelebilir, özel bir çabaya gerek 
yok” anlayışı da kraliçe sendromunun nedenleri 
arasında gösterilebilir. Kadınlar diğer kadınların 
aile yaşamlarının ve/veya fiziksel özelliklerini 
kıskanabilmekte, bunları bir tehdit unsuru olarak 
görebilirler. Başka bir neden de kadın yöneticile-
rin erkek gibi düşünerek onlardan biri olduğunu 
gösterme çabasıdır (www.anneyiz.biz, 2010). Bir 
kaynak (Keuthen, 2006) bu konuda, kadınların 
örgütsel yaşamda birbirlerine adil davranmamakla 
kalmadığını, kadın rakiplerini ortadan kaldırmak 
için ellerinden geleni yaptıklarını, örgütsel ortam-
da rekabeti ön plana çıkartarak, diğer kadınlarla 
gerçek anlamda rekabet etmeyi savsaklayan veya 
rekabetten kaçınan kadınların performanslarının 
diğerlerinden daha iyi de olsa başarıya ulaşamadık-
larını, güçlerini, işleri yerine, ilişkileri korumaya 
harcadıklarını, rekabetin, güçle yakın akraba oldu-
ğunu unutup, diğerlerinin güç iddialarının altında 
ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ve 
bir projenin başarısında belirleyici olanın en iyi 
düşünceler olmadığını ister istemez kabul etmiş 
olduklarını ileri sürmüştür. Alan yazında kadın 
işgörenlerin örgütsel yaşamda başarılı olabilmek 
için eril tutumlar ve tavırlar sergilediğini belirten 
kaynaklar da bulunmaktadır. Bir kaynak (www.
cafrance.org, 2010) kadınların eril tutum ve 
davranışlar ile eril egemen örgütlerde varlıklarını 
kabul ettirmeye çalıştıklarını ve bu durumu da 
eril ve dişil kimliklerin her ikisini de bünyesinde 
barındıran androjen kimlik ile açıklamaktadır. Bu 
konudaki benzer bir kaynak da (Keuthen, 2006) 
aynı konuya gönderme yaparak örgütte hedefleri 
yüksek olan kadınların daha fazla eril hormonu 

ürettiğinin belirlendiğini belirtmektedir. Yine aynı 
kaynak kadınların diğer hem cins işgörenlerin 
örgütsel basamaklarda ve işlerde yükselmelerini 
engellemelerini yengeç sepeti ilkesiyle ilişkilendir-
miştir. Kaynağa göre yengeç sepeti ilkesi, hiçbir 
yengecin bir diğerinin yukarı tırmanmasını izin 
vermemesi olarak açıklanmıştır.

1.4.Kadın İşgörenlerin Kendi Önlerine Koy-
dukları (İçsel) Cam Tavan Engelleri

Cam tavan engellerinin sonuncusu ve en önemlisi 
arasında sayılabilecek olan ise kadın işgörenlerin 
kendi önlerine koyduğu engellerdir. Kadın işgörenler 
özellikle, üzerlerine yüklenen ağır sorumluluk-
lar ve karşılaştıkları engellemeler nedeniyle üst 
basamaklarda çalışmak istememektedir. Engeller 
izleyen kısımda öğrenilmiş çaresizlik, çoklu rol 
üstlenme ve süper kadın sendromu başlıkları 
altında açıklanmıştır.

1.4.1.Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu

Alan yazınında, öğrenilmiş çaresizlik sendromu, 
kadın işgörenlerin kişisel temelli olarak cam tavan 
engellerinden en önemlisi olarak gösterilmiştir. 
Bir kaynak (Sekman, 2006) öğrenilmiş çaresizlik 
kavramını, kişinin herhangi bir durumda çok 
sayıda başarısızlığa uğrayarak, bir şey yapsa da 
hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayların kendi 
denetiminde olmadığını, aynı konuda asla başa-
rıya ulaşmayacağını düşünüp, bir daha deneme 
cesaretini kaybetmesi şeklinde tanımlamıştır. 
Kadın işgörenler ne yaparlarsa yapsınlar başa-
ramayacaklarını, karşılaştıkları bütün engellerin 
kaynağının kendisi olduğu kanısına ulaşmakta 
ve daha fazla direnmeyip kariyer gelişimlerini 
sonlandırabilmektedir. Diğer bir deyişle kendilerini 
pasifleştirmektedir. Öte yandan kendilerini duy-
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gusal varlıklar olarak gören kadınlar, güçlerinin 
farkına varamamakta ve öğrenilmiş çaresizlik 
etkisiyle kendine güven ve inanırlık azlığı nede-
niyle yönetme değil, yönetilme yönünde tutum 
belirleyebilmektedirler (Bayrak ve Yücel, 2000).

1.4.2.Süper Kadın Sendromu ve Çoklu Rol 
Üstlenme

Kadınlar örgütsel yaşamda aktif rol oynadıkla-
rında bazı sorumlulukları ağır gelebilir. Kadın 
işgörenler hedeflerine ulaşıncaya kadar evlenmek 
ve çocuk sahibi olmaktan vazgeçmek veya kariyer 
gelişimini yavaşlatmak zorunda kalmaktadırlar. 
Bir diğer seçenek ise hem ailevi sorumluluklarını 
gerektiği gibi yerine getirip hem de hedeflediği üst 
yönetim basamaklarına ulaşmaktır. Bu durumdaki 
kadınlar süper kadınlar olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak bu şekilde süper kadın olmaya çalışan 
kadınların pek çok sorumluluğu kaldıramayıp 
sinir krizi geçirmekte, aşırı alkol alma eğilimi-
nin arttığı ve eşlerinden boşanabilmektedirler 
(Palmer ve Hyman, 1993). Günümüzde örgüt ve 
aile yaşamı arasında kalan kadın işgörenler, iki 
önemli rolün gereklerini tam anlamıyla yerine 
getirmeye çalışırken, bir ikilemde kalabilirler. 
Bu durum da kadının aşırı rol yüklenmesine yol 
açabilmektedir. Hatta bu roller bazı durumlarda 
fazlalaşabilmektedir. Kadın işgörenler iyi eş, 
anne, evlat, gelin ve işgören olmak için yoğun 
çaba gösterdiğinde, bir tükenmişlik sendromu ile 
de karşı karşıya kalmaları beklenen bir durum 
olarak değerlendirilebilir (Eyüpoğlu, 1999). Bir 
kaynak (Aytaç, 1992) kadın işgörenlerin çoklu 
rol üstlenmelerini üç tür gerilim ve çatışma ile 
sonuçlanacağını belirtmiştir. Bu üç durumu da 
zamana dayalı, çatışan rollerin yarattığı ve her 

rolün birbirinden farklı davranış istemesinin 
yarattığı gerilimler olarak sıralamıştır. 

2-ARAŞTIRMANIN UYGULANMASI

2.1.Amaç

Kişiler ait oldukları toplumun kültürel değerlerin-
den bağımsız değillerdir. Edindikleri tutumlarını 
bilinçli veya bilinçsizde olsa işgören olarak bu-
lundukları örgütlere getirirler. Ancak her tutum 
örgüt içerisinde uyumun bir kaynağı olamayacağı 
gibi, bazı sorunların ortaya çıkmasında ve diğer 
işgörenleri üzerinde farklı değerlendirmelere de 
neden olabilir. Gelişmekte olan her toplumun 
bir sorunu olarak değerlendirilebilecek cinsiyet 
temelli tutumlar bu sorunların başında geldiği 
söylenebilir. Öte yandan gelişmekte olan her 
toplumun değişimler karşısında modern tutumları 
hemen benimsemesi ve uygulaması beklenemez. 
Bu yargı, özgün ve olumlu geleneksellik temelli 
tutumları terk etmek savından öte örgüt içerisinde 
sorunların kaynağını oluşturabilecek yanlış tutum 
ve uygulamalara dikkat çekmek olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu yanlış uygulamaların temelinde 
bulunan en büyük sorunun erkeklerin kadına 
veya kadınların hem cinslerine yönelik cinsiyet 
temelli tutumlar olduğu söylenebilir. Böyle bir 
durum kadın işgörenlerin örgüt içerisinde cam 
tavan olarak adlandırılan sendromu yaşamasına 
neden olabilir. Bundan dolayı araştırmanın ama-
cını cinsiyet ikileminde kadın işgörenlere yönelik 
tutumları belirlemek ve cam tavan sendromunun 
varlığını sınamak ve tartışmak oluşturmuştur.

2.2.Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar

Cam tavan sendromunun sınanmasına yönelik 
olarak tasarlanan araştırma için gereksinim duyulan 
veriler bir kamu üniversitesinin tıp fakültesinin 
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işgörenlerinden elde edilmiştir. Adı geçen örgütte 
çalışan işgörenler cinsiyet temelli ayrım yapma-
dan araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Ancak 
örgüttün aşırı iş yoğunluğu dikkate alındığında 
tüm işgörenlere ulaşmada güçlükler yaşanmıştır. 
Bu yüzden basit tesadüfi yöntem ile ulaşılan 
100  (72 kadın, -doktor, hemşire, sağlık ve idari 
işgören-, 28 erkek, -doktor, hemşire, sağlık ve 
idari işgören-) işgören araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. 

Örneklem sayısının 100 işgören ile sınırlı kalması, 
işgörenlerin verdikleri yanıtların örgütleri hakkında 
olumsuz bir yargıya neden olmamak için yanlış 
yanıt verme olasılığının bulunması, araştırma-
nın tek bir sektör üzerinde yapılması, yanıtların 
araştırma tarihi ile sınırlı kalması, tutumların 
değişebilme özelliği temel alındığında izleyen 
tarihlerde tutumlarının tekrar test edilememesi, 
ulaşılan işgörenlerin test yanıtlama konusunda 
gönülsüz olduklarının gözlenmesinden dolayı 
ölçek maddelerini tam olarak okumamış olabilme 
olasılığının bulunması, uygulanan ölçeğin geçer-
liliği kadar verilerin elde edilmesi araştırmanın 
sınırlılıkları içerisinde bulunduğu söylenebilir.

2.3.Yöntem

Araştırmada kullanılan ve hazırlanan ölçek daha 
önce cam tavan konusunda yapılmış olan araş-
tırmaların taranması sonucunda oluşturulmuştur. 
Oluşturulan maddeler bir kamu üniversitesinin 
akademisyenleri ile tartışılarak likert tipli (ke-
sinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, 
katlıyorum, kesinlikle katılıyorum) 15 maddeye 
indirgenmiştir. Araştırma cinsiyete odaklandığı için 
örneklemin diğer demografik özellikleri göz ardı 
edilmiştir. Ölçek işgörenler ziyaret edilerek uygu-
latılmıştır. Ziyaret sırasında işgörenlere araştırma 
konusunda bilgi verilmiş ve tekrar ziyaretlerde 
yanıtlanan ölçekler toplanmıştır.

Elde olunan verilere göre cam tavan ile cinsiyet 
arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla t testi 
uygulanmıştır. Ayrıca maddelere faktör analizi 
yapılmış ve elde olunan sonuçlara göre de fak-
törler ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ölçmek için 
de ki-kare testi uygulanmıştır. 

2.4.Bulgular ve Analiz

Araştırma kapsamı içerisinde bulunan 100 ör-
neklemin farklı görev dağılımları izleyen tablo 
da verilmiştir.

Tablo 1-Araştırma Örnekleminin Görev Frekans Dağlımı

N % Geçerli % Kümülâtif %

Doktor 30 30,0 30,0 31,0

Hemşire 32 32,0 32,0 62,0

Sağlık işgöreni 18 18,0 18,0 80,0

İdari işgören 20 20,0 20,0 100,0

Toplam 100,0 100,0 100,0
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Tablo 1 araştırmaya katılan toplam 100 işgörenin 
yaptıkları görevlerine ilişkin dağılımı göster-
mektedir. Tablo %30 doktor (kadın-erkek), %32 
hemşire, %18 sağlık işgöreni (kadın-erkek) ve 
%20 idari işgörenden (kadın-erkek) oluştuğunu 
göstermektedir.

2.4.1.Faktör Analizi

Faktör analizinin başlıca amacı aralarında ilişki 
bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken ara-
sındaki ilişkilerin anlaşılması ve yorumlanmasını 
kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel boyuta 
indirgemek veya özetlenmek olan bir grup çok 

değişkenli analiz tekniğine verilen genel bir addır. 
Diğer bir deyişle faktör analizi aralarında ilişki 
bulunan çok sayıdaki değişkenden oluşan bir veri 
setine ait temel faktörlerin (ilişkinin yapısını) ortaya 
çıkarılarak araştırmacı tarafından veri setinde yer 
alan kavramlar arasındaki ilişkilerin daha kolay 
anlaşılmasına yardımcı olmaktır (Altunışık ve 
diğ., 2004). Bu amaçla araştırmaya faktör analizi 
uygulanarak sonuç alınmaya çalışılmıştır. Faktör 
analizi için KMO ve Bartlett değerlerine bakılmış 
ve veri matrisinin faktör analizine uygun olduğu 
belirlenmiştir. Bu bilgiye ilişkin bilgileri gösterir 
tablo izleyen kısımda verilmiştir.

Tablo 2-KMO ve Barlett Testleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy

,665

Bartlett’s Test of Sphericitiy Approx. Chi-Square 368,956

df 105

Sig. ,000

Faktör analizi uygunluk testlerinden sonra top-
lam çözüme katkı sağlayıp sağlamadığı veya 
önerilen çözüm üzerinde bozucu etkiye sahip 
olup olmadığı belirlemek amacıyla Anti-Image 
korelasyon matrisi  incelenmiştir. Burada da 

köşegen değerlerinin herhangi birinin 0,5’den 

küçük olmadığı gözlenmiş, diğer bir deyişle her 

bir değişkenin toplam çözüme katkı sağladığı ve 

bozucu bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür.

Tablo 3-Toplam Açıklanan Varyans

Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings

Rotation Sums 
of Squared 
Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total %of Variance Cumulative %

3,334 22,225 22,225 2,831 18,872 18,872

2,310 15,397 37,622 2,156 14,371 33,244

1,485 9,897 47,519 1,882 12,545 45,788

1,309 8,723 56,242 1,568 10,454 56,242
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Faktör analizi sonucunda dört faktör boyutunun 
olduğu ve dört faktör boyutu toplam varyansın 
%56,242’sini açıkladığı izlenmiştir. Faktör analizi 

sonucunda dönüştürme yöntemi olarak varimax 
yöntemi kullanılmıştır. 

Tablo 4-Döndürülmüş Faktör Çözümü

1 2 3 4

A15 ,870 6,192E-02 ,118 -1,587E-02

A14 ,774 ,120 ,137 4,696E-02

A12 -,663 ,370 -1,938E-02 5,379E-02

A9 ,650 -,238 -,151 ,332

A11 ,559 -,204 -,140 8,940E-02

A5 -,117 ,743 9,320E-02 ,158

A7 -,213 ,681 -,118 -7,301E-02

A13 ,215 ,548 ,146 8,021E-02

A4 ,253 -,531 4,149E-02 ,198

A1 1,016E-02 -,256 ,718 1,053E-02

A3 -,219 3,900E-03 -711 2,208E-03

A2 ,268 -,284 -,650 -2,092E-02

A6 -3,269E-02 ,391 ,547 ,270

A8 6,435E-02 6,065E-02 -2,253E-02 ,849

A10 7,923E-02 -1,626E-02 ,132 ,758

Extraction Method;Principal Component Analysis. 
Rotation Method:Varimax xith Kaiser Norma-
lization.

A Rotation converged in 6 iterations
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Tablo 5-Faktör Yapılarıyla İlgili Değerler

Faktörler x σ F. Y. A. V.

Faktör 1:Erkek İşgörenlerin Kadın İşgörenlere Yönelik Cinsiyet Temelli Tutumları

A9-Kadınlar yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip değildirler 3,89 1,26 ,732 18,872

A11-Kadınlar çalışmayanlar kadar iyi bir eş ve anne olamazlar 3,68 1,15 ,597

A12-Kadınların evli ve çocuklu olmaları iş yaşamını olumsuz etkiler 2,99 1,05 -,737

A14-Kadınlar erkeklere göre daha demokratik ve katılımcıdır 3,20 1,07 ,595

A15-Kadın yöneticiler yönetim sürecinde daha radikal kararlar 
alırlar

3,22 1,11 ,696

Faktör 2:Kadın İşgörenlerin İçsel Cam Tavan Engelleri

A4-Kadınlar yönetici olma konusunda istekli değildir 3,66 1,04 -,531 14,371

A5-Kadınların iş yaşamına zaman zaman ara vermeleri (doğum vb.) 
yükselmelerini engellemektedir

3,13 1,10 ,743

A7-Kadınlar başarılı olabilmek için ev ve aile sorumluluklarından 
taviz vermesi gerekir

3,17 1,14 ,681

A13-Erkek egemen kültür kadınların yükselmelerini engellemektedir 3,53 ,98 ,548

Faktör 3:Kadın İşgörenlerin Dışsal Cam Tavan Engelleri

A1-Kadınlar örgütsel yaşamında cinsiyet ayrımcılığına maruz 
kalmaktadır

3,35 1,12 ,718 12,545

A2-Kadın işgörenler kadın bir yöneticiyle çalışmak istemezler 2,94 1,25 -,650

A3-Erkek işgörenler kadın yöneticiyle çalışmak istemezler 2,52 1,11 -,711

A6-Yöneticilik genellikle erkeklere özgü bir görev olarak 
düşünülmektedir

3,35 1,17 ,547

Faktör 4:Kadın İşgörenlere Yönelik Ailevi Cam Tavan Engelleri

A8-Kadınların eşleri tarafından desteklenmemesi yönetsel 
basamaklara yükselmelerini olumsuz yönde etkilemektedir

3,78 1,01 ,849 10,454

A10-Kadınlar çok fazla ailevi sorumluluk üstlenir 4,00 ,89 ,758

Faktör yapılarıyla ilgili tablo üzerinden değerler 
tekrar incelendiğinde 9,11,12,14 ve 15. sorular 
“Erkek işgörenlerin kadın işgörenlere yönelik 
cinsiyet temelli tutumları” olarak adlandırılan 1. 
faktörü; 4,5,7, ve 13. sorular “Kadın işgörenlerin 
içsel cam tavan engelleri” olarak adlandırılan 2. 
faktörü; 1,2,3, ve 6. sorular “Kadın işgörenlerin 
dışsal cam tavan engelleri” olarak adlandırılan 

3. faktörü ve 8 ve 10 sorular da “Kadın işgören-
lere yönelik ailevi cam tavan engelleri” olarak 
adlandırılan 4. faktörü oluşturduğu görülecektir.

2.4.2.Cinsiyete Göre Cam Tavan Bulguların-
daki Farklılıkların İncelenmesi

Cam tavan bulgularına yönelik olarak, hem 
kadın hem de erkek işgörenlerin yanıtladığı 15 
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maddenin ortalaması alınmış, alınan bu ortalama 
yeniden kodlanmış ve cinsiyete göre farklılaşma 
gösterip göstermediği  incelenmiştir. İncelemede 
t testi uygulanmış ve testin sonuçları tablo 2 de 
verilmiştir.

Tablo 6-Cinsiyete Dayalı Grup İstatistikleri

Cinsiyet N x σ

Kadın 72 3,9167 ,3250

Erkek 28 3,7143 ,4600

Tablo 7-Cinsiyetler Arası Farklılıklar

Levene’s 
Test for 

Epuality of 
Variances

F Sig. Upper

x Equal variances assumed 16.678 ,000 ,3647

Equal variances not assumed ,3947

Tablo 8-t Testi Sonuçları

t df Sig. (2-tailed Mean 
Differences

Std. Error 
Difference

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference

Lower

2,475 98 ,015 ,2024 8,178E-02 4,009E-02

2,475 98 ,015 ,2024 8,178E-02 4,009E-02

Yukarı kısımda verilen tablolar cam tavan bulgu-
larıyla cinsiyet arasında anlamlı bir fark olduğunu 
göstermektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Cam tavan bulgularıyla cinsiyet arasında anlamlı 
bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca örgütsel 
ortamda kadın işgörenlere yönelik geliştirilen 
cinsiyet ikilemli tutumların bir sonucu olarak cam 
tavan sendromunun sınanmasına yönelik olarak 
yapılan bu araştırma sonucunda elde olunan veriler 
faktöre analizine tabi tutulmuştur. Elde olunan 
faktör gruplarına göre birinci faktörde 5 madde 
bulunmaktadır ve bu maddeler erkek işgörenlerin 

kadın işgörenlere yönelik cinsiyet ikilemindeki 
tutumlarını ortaya koyduğu söylenebilir. Bu 
faktör grubu içerisinde en yüksek ağırlığa sahip 
madde (-737) kadın işgörenlerin evli ve çocuklu 
olmaları iş yaşamını olumsuz etkiler iken, en 
düşük ağırlığa sahip olan ise (,595) kadın işgö-
renler erkek işgörenlere göre daha demokratik 
ve katılımcı olduğudur. Birinci faktör toplam 
varyansın 18,872’sini açıklamaktadır.

İkinci faktör grubunda toplam 4 madde bulun-
maktadır. Bu maddeler kadın işgörenlerin içsel 
cam tavan engelleriyle ilişkilendirilmiştir. En 
yüksek ağırlığa (,734) kadınların iş yaşamına 
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zaman zaman ara vermeleri (doğum vb.) yüksel-
melerini engellemektedir maddesi sahip iken, en 
düşük ağırlığa ise (-,531) kadınlar yönetici olma 
konusunda istekli değildirler maddesidir. İkinci 
faktör toplam varyansın 14,371’ini açıklamaktadır.

Üçüncü faktör grubunda yine 4 madde bulunmak-
tadır. Bu maddeler de kadın işgörenlerin dışsal cam 
tavan engelleri ile ilişkilendirilmiştir. En yüksek 
ağırlığa sahip (,718) kadınlar örgütsel yaşamda 
cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadır, en dü-
şük ağırlığa sahip ise (,547) yöneticilik genellikle 
erkeklere özgü bir görev olarak düşünülmektedir 
maddesidir. Üçüncü faktör de toplam varyansın 
12,545’ini açıklamaktadır.

Dördüncü faktör ise 2 maddeden oluşmakta ve 
kadın işgörenlere yönelik ailevi cam tavan en-
gelleri ile ilişkilendirilmiştir. En yüksek ağırlığa 
sahip olan madde (,849) kadınların eşleri tara-
fından desteklenmemesi yönetsel basamaklara 
yükselmelerini olumsuz yönde etkilemekte ve 
en düşük ağırlığa sahip olan ise (,758) kadınlar 
çok fazla ailevi sorumluluk üstlenir maddesidir.

Örgütsel ortamda cam tavan sendromuna neden 
olabilecek cinsiyet ikileminde ki engellerin dört 
grup şeklinde kadın işgörenlerin karşısına çıktığı 
düşünülebilir. Birincisi erkek işgörenlerin cinsiyet 
ikileminde bulunan engellerdir. Bu engeller ise 
toplumsal cinsiyet algısı ve cinsiyet ayrımcılı-
ğının bir sonucudur. Öte yandan bu algının ve 
ayrımcılığın hala sürdürüldüğü de söylenebilir. 
Kadın işgörenlerin kendi önlerine koydukları içsel 
engeller de cam tavan sendromunun ikinci şeklini 
oluşturabilir. Özellikle yönetici basamaklarına 
yükselmeleri konusundaki isteksizlikleri, zaman 
zaman iş yaşamına biyolojik özelliklerinden do-
layı ara vermeleri, ailevi sorumluklarından taviz 

verememe ve erkek egemen kültürün kadınların 
yükselmelerini istememeleri yönündeki inançları 
engellerin kökeninde bulunabilecek dinamikler 
arasında gösterilebilir. Cam tavan sendromuna neden 
olabilecek engeller arasında bulunan üçüncü grup 
ise kadın işgörenlere yöneltilen dışsal engellerdir. 
Bu grupta bulunan engeller ise kadınların hem 
cinsleri ve karşı cinsleri ile yaşadıkları açık ve 
gizli çatışma sonucu ortaya çıktığı düşünülmek-
tedir. Şöyle ki kadın ve erkek yöneticilerin bir 
kadın yönetici ile çalışmak istememeleri, cinsiyet 
ayrımcılığının varlığını hissetmek ve yöneticilik 
ve eylemlerinin erkeklere özgü olduğuna yönelik 
inançlar ve tutumlar üçüncü grubun temel dina-
mikleri arasında varsayılabilir. Son grup olan 
dördüncü grupta ise kadın işgörenlere yönelik 
ailevi cam tavan engelleri bulunmaktadır. Bu 
grubun temel dinamikleri arasında ise kadınlara 
yüklenilen sorumlulukların ve rollerin (iyi anne, 
eş, gelin vb.) etkisi ile eşlerin yeterince destek 
vermemesi örnek olarak gösterilebilir.

Örgütsel ortamda cinsiyet ikileminde ele alınarak 
yapılan bu araştırma kadın işgörenlerin medeni 
durum, çocuk sayısı, yaş, örgütsel ortamda deneyim 
süreleri, eğitim durumu, mesleki eğitim durumu, 
işi ile ilgili teknolojik araç ve gereçleri kullanma 
vb. özellikler temel alınarak da tekrarlanabileceği 
önerilmektedir. 
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DR. Ayşe MURATHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen HİÇ GENÇER BOSTON ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TEMEL EĞİNLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TOKOL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen Altun ADA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Banu KEMALOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KARAELMA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KAYA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin AYDINTAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belma FIRLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Besim AKIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Beyhan ÖZTÜRK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Bilgehan GÜVEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Birol DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burcu ARACIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burhanettin FARİZOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit AYDEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit GÜNGÖR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal ZEHİR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Cengiz AKBULAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Cengiz ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Cevat BİLGİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cumhur ASLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Çağlan Karasu BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin BEKTAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiller HATİPOĞLU ODTÜ

DR. Dilek DEMİRHAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Doğan BIÇKI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Durmuş Ali BAL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül ÇETİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül GÜREL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Eda PURUTÇUOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Elçin MACAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÇEKİCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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DR. Elif ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal EKİCİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdemir GÜNDOĞMUŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç KARADENİZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdoğan GÜNEŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erhan IŞIKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin ÖZKAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Esma Görkem KAYAALP ERSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma Ali SİNANOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma PAKDİL BAŞKEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feriha YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikret GÜLAÇTI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz GİRAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fusun TOPSÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gaye ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gögçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Görkem MERGEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülcan ERAKTAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Güldeniz EKMEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsen KIRLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten BULDUKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülşen ERYILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Gürbüz GÖKÇEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacer ÖZGEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan SARIBAŞ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TANIL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil FİDAN ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim SAĞLAM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim TANÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hamdi GÜLEÇ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÜRER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan TATLI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Hasan İlhan TUTALAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva ÖZKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hidaye Aydan SİLKÜ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hilmi SÜNGÜ BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya İz BÖLÜKOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AĞIR KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüsnü ERKAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Işıl AKGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas KARABIYIK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas SÖZEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci KAYHAN KUZGUN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci Kuyulu ERSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. İsa ÇELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kağan ÖĞÜT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kazım GÜNER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşat YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale GÜREMEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Lokman Hakan TECER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahir GÜMÜŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut AKBOLAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet METE DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZBAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TANYAŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YÜCE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Ali HAMATOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Devrim TOPSES ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TOP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem GÜRÜNLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem Kutlu GÜRSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut TEKSAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SABAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin UYAR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
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DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mevhibe ALBAYRAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mine SARAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mirza TOKPUNAR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Fatih KESLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Hanefi PALABIYIK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat AYDOĞDU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat NİŞANCI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Musa BİLGİZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa AKSOY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa BAYRAKÇI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KOÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR. Muzaffer ERCAN YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Müjde KER DİNÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümin KARABULUT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Münevver YALÇINKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ÖZTÜRK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ŞAKRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. N.Oğuzhan ALTAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nazan GÜNAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nergiz ÖZKURAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin ADA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nevin YILDIRIM KOYUNCU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezihe ŞENTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neşet AYDIN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihal ARIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TOKER KILINÇ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TUTAL CHEVİRON GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilüfer DALKILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Niyazi KURNAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray ALTUĞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan KALAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan SARAÇOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin ARSLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Nurettin BİROL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuri BİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Oğuz BAL GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR. Oğuz ÇETİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer TURAN ODTÜ

DR. Ömer İSKENDEROĞLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer Faruk ÇETİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR Ömer Rıfkı ÖNDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan SEZER ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Paşa YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Pınar TINAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rahmi YAĞBASAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ABACI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan AKSOY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ

DR. Recep ÖZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Remzi ALTUNIŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rezzan TATLIDİL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhet GENÇ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sadık KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Safiye AKDENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sahavet GURDAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sayın DALKIRAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seda ŞENGÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin GÜRİŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk KENDİRLİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk YALÇIN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk ÖZTEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Selman CAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver YILDIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema BUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema Altun YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Semiyha DOLAŞIR TUNCER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semra DAŞÇI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ALTUNTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
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DR. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap SÖKMEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar PİRTİNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan BENK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan EKİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevim BUDAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÖZER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÜRETEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel SÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Siret HÜRSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Solmaz ZELYUT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner AKKOÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner YAĞLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat UĞUR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sudi APAK BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖVEZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ş.Emet GÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şafak Ertan ÇOMAKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahamet BÜLBÜL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem BURNAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem TOPLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şehnaz ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şengül HABLEMİTOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeref ULUOCAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Şinasi SÖNMEZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tamer BUDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tevhit AYENGİN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Timur Han GÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuğçe TUNA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuncay AYAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turhan KORKMAZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tülin SÖYLEMEZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur BATI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ülkü GÜNEY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ümit GÜNER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal BİLİR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Valide PAŞEYEVA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Vasif NABİYEV KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli DUYAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli Özer ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup HACI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin KÖSE ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
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DR. Yasemin YAVUZER NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz SOYKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar ÖZBAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR Yener ATASEVEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf GÜMÜŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel BAŞEĞİT ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer AKBAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer ÖNLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki PARLAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zekiye UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha KAYAALTI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep ZAFER ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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