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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler 
için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak 
“Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma 
katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz 

oturuma ait ID numarası gönderilecektir. 
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 

the session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
♦ Make sure your computer has a microphone and is working. 
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 

program. 
 

  
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. H-1, Ishrat Fatma   
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04.09.2021 
SESSION-1 HALL-1 

Ankara Time: 1000:1230 
HEAD OF SESSION: Dr. Sareh Ardeshir Larijany 

 
 
 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

 
Dr. Ishrat Fatma  

 
M.B.G.I.C Ghaziabad 

 
WOMEN RIGHTS AND FREEDOM IN 

THE LIGHT OF ISLAM 
 

Rehana Kanwal    
National College of 

Business Administration 
and Economics 

 
THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN 

IN THE LIGHT OF ISLAMIC 
JURISPRUDENCE 

 

Dr. Mercy Uwaezuoke Chukwuedo   Trinity Theological 
College 

 
AN APPRAISAL OF PAUL AND HIS 

WOMEN CO-LABORERS IN ROMANS 
16:1-16 

 

Dr. Sareh Ardeshir Larijany   Ahlul Bayt International 
University 

 
MUTAHHARI’S APPROACH TO THE 

RIGHT OF WOMEN TO ISSUE FATWAS 
 

Hadia Azizi Zhongnan University of 
Economics and Law 

 
LEGAL ANALYSIS OF SEXUAL 
HARASSMENT OF WOMEN IN 

AFGHANISTAN 
 

Batuhan ÖZTÜRK 
&    

Asst. Prof. İdil GÖKSEL 

Izmir University of 
Economics CORRUPTION AND GENDER GAP 
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04.09.2021 
SESSION-1 HALL-2 

Ankara Time: 1000:1230 
HEAD OF SESSION:  Prof. Həcər Hüseynova

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Müjgan 
YILDIRIM Maltepe University 

SAHNE VE BEYAZPERDEYE ÇIKAN 
İLK KADIN OYUNCULAR ÜZERİNE 

BİR TARTIŞMA: KADRİYE 
HANIM’DAN ŞAHİKA NERMİN’E 

Dilay 
KOÇOĞULLARI Maltepe University 

SANATTA KADIN KONUSUNUN YENİ 
MEDYANIN OLANAKLARI 

ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nurten BARAN 
&    

Assist. Prof. Dr. Betül Bilge 
ÖZDAMAR 

Baskent University 

GELENEKSEL TÜRK EVİ’NDE 
KADININ SOSYO-KÜLTÜREL KİMLİĞİ 
ÜZERİNDEN GELİŞEN CİNSİYETÇİ İÇ 

MEKÂNLAR 

Prof. Həcər Hüseynova Azerbaijan State 
Pedagogical University 

QƏHRƏMAN AZƏRBAYCAN 
QADINLARI 

Assoc. Prof. Musayeva Matanat 
Ramazan gizi  Baku State University 

WOMEN DURING THE WAR (ON THE 
EXAMPLE OF THE KARABAKH 

TRAGEDY) 

Assist. Prof. Dr. Handan 
TÜRKMEN   

Bandirma Onyedi Eylul 
University 

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN 
CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ BAZI 

KADIN BESTECİLERİ 

Assist. Prof. Dr. Ezgi TOKDİL Burdur Mehmet Akif 
Ersoy University 

KADIN BEDENİNE İLİŞKİN FARKLI 
DÖNEMLERDE DEĞİŞEN GÜZELLİK 

ALGISI 

Assist. Prof. Dr. Recep 
ERTUĞAY   Ataturk University 

HZ. PEYGAMBER’İN SÜNNETİNDE 
EŞLER ARASI İLİŞKİDE SEFKATLİ 

DAVRANIŞ 

Assist. Prof. Dr. İsmail YILMAZ Gaziantep University 

İSLAM VE MODERN HUKUKTA 
KADININ MİRASTA HAK ETTİĞİ 

ORANLAR ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRMELER 
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04.09.2021 
SESSION-1 HALL-3 

Ankara Time: 1000:1230 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Berat BİR  
 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Özlem BAŞARIR  Malatya Inonu University 

 
OSMANLI HANEDAN KADINLARININ 

HARCAMALARI ÜZERİNE BAZI 
TESPİTLER: I. ABDÜLHAMİD’İN 

HAREMİNDEN NEVRES 
KADINEFENDİ VE HESAP 

DEFTERLERİ (XVIII. YÜZYILIN 
İKİNCİ YARISI) 

 

Assoc. Prof. Fatma BAŞAR   

 
Kutahya Health Sciences 

University 
 

 
DIFFERENT FORM OF VIOLENCE 
AGAINST WOMEN: OBSTETRIC 

VIOLENCE 
 

 
Dr. Duygu BUĞA 

&   
Assoc. Prof. Dr. Zeynep Belma 

GÖLGE 
 

Istanbul Commerce 
University 

 
UZMANLARIN BAKIŞ AÇISINDAN; 

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK EV 
İÇİ ŞİDDET İLE MÜCADELE 

 

Öğr. Gör. Serpil SAMUR   Başkent University 
Ankara University 

 
KORKU ÇEKİCİLİĞİ ÖĞESİ 

BARINDIRAN KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET İÇERİKLİ KAMU 

SPOTLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMESİ 

 

Assist. Prof. Dr. Beyza ERER   Selcuk University 

 
CAM TAVANI AŞABİLMİŞ TÜRK 

KADIN YÖNETİCİLERİN 
İZLEDİKLERİ STRATEJİLER ÜZERİNE 

FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA 
 

Arş. Gör. Dr. Cansu KOÇ BAŞAR Dokuz Eylul University 

 
2018-2023 AVRUPA KONSEYİ 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ STRATEJİSİ’NDE 
ADALETE ERİŞİM 

 
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR 

&   
Lect. Dr. Topçugül   
NARMAMATOVA 

& 
Araş. Gör. Camila 

Erciyes University 
& 

Kyrgyzstan-Turkey Manas 
University 

& 
Kyrgyzstan-Turkey Manas 

TOPLUMSAL CİNSİYET 
BAĞLAMINDA KIRGIZ BASININDA 

KADIN 
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ABDIMALİKOVA 
 

University 

 
Prof. Dr. Berat BİR 

&    
Esra ÖZBEK 

& 
Meral BOYLU CEYLAN 

& 
Nevin ARSLAN 

& 
Figen ARSLANAP 

& 
Dilek ÇELİK 

 

Marmara University 
ABHAZ VE ÇERKES TOPLUMUNDA 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISINA 
ANALİTİK BİR BAKIŞ 

Lect. Dr. Mehmet Fatih IŞIK   Muş Alparslan University 

 
FİLOZOFLARIN DÜŞÜNCELERİNDE 

MİZOJİNİK KESİTLER 
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04.09.2021 
SESSION-1 HALL-4 

Ankara Time: 1000:1230 

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. F. Oben URU  
 
 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

 
Lect. Şerivan KARAKUT 

&     
Lect. Feray KABALCIOĞLU 

BUCAK 
 

Şırnak University 
& 

Harran University 

ÖZEL GRUPLARDA AİLE 
PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI 

Res. Assist. Tuğba Enise BENLİ 
&   

Res. Assist. Çiğdem 
KARAKAYALI AY 

Inonu University 

 
PREMENSTRUAL SENDROMUN 

TANILANMASI VE ÜREME 
ÇAĞINDAKİ KADINLARIN GÜNLÜK 

YAŞAMINA ETKİSİ 
 

 
Res. Assist. Çiğdem 
KARAKAYALI AY 

&   
Res. Assist. Tuğba Enise BENLİ 

 

Inonu University KADIN SAĞLIĞINDA DOĞURGANLIĞI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Dr. Ayşe ÜNAL 
& 

Aslı ÇELİK 
& 

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ 

Pamukkale University  
& 

Niğde Ömer Halisdemir 
University 

& 
Pamukkale University  

GENÇ YETİŞKİN KADINLARDA 
EGZERSİZ İNANIŞLARI VE FİZİKSEL 

AKTİVİTE DÜZEYİ 

 
Tuğba GÖNEN 

& 
Serkan USGU 

& 
Yavuz YAKUT 

 

 
Hasan Kalyoncu 

University  

BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMİNE 
KATILAN KADINLARDA EGZERSİZİN 

YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Ahu UZUN  
& 

Assoc. Prof. Dr. Gülsün ŞAHAN 
Bartın University  

 
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 

KADINLARIN YAŞAM BOYU 
ÖĞRENMELERİ İLE ÖZ GÜVENLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
İNCELENMESİ 

 
 

Ayşe Dilruba ALAT ER   
& 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan ASLIM 
 

Selçuk University  ETNOVETERİNER HEKİMLİKTE 
KADINLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ 
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04.09.2021 
SESSION-1 HALL-5 

Ankara Time: 1000:1230 

HEAD OF SESSION: Dr. Caroline Akhras 
 
 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Eleni Karageorgiou    Clinical and Social 
Psychologist 

 
WOMEN AND SHAME: THE 

TRANSFORMATIONS OF WOMEN’S 
SUBJECTION TO PATRIARCHY FROM 
TRADITIONAL WESTERN CULTURES 
UNTIL THE AGE OF SOCIAL MEDIA 

 

Anish Mazumder    University of Mumbai 

 
RECONTEXTUALISING ISSUES OF 

WOMEN EMPOWERMENT IN DEHLI 
BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(A.I) INDUSTRY 
 

Andrea Kľučarová     The University of Prešov 

 
GENDER DIFFERENCES IN 

STUDENTS´ INTEREST IN PHYSICS 
 

Shifa Sadiqe     Jawaharlal Nehru 
University 

 
THE UNITED NATIONS AND 

SEXUALITY OF WOMEN: 
UNIVERSALIST AND CULTURAL 

RELATIVIST APPROACHES 
 

Dr. Caroline Akhras     Notre Dame University 
 

 
ART IN CONTEXT: 

UNDERSTANDING WOMEN’S 
MILLENNIAL LEADERSHIP 

 

Dr. Caroline Akhras   Notre Dame University 

 
THE KEYS TO UNLOCK WOMEN 

LEADERSHIP 
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04.09.2021 
SESSION-2 HALL-1 

Ankara Time: 1300:1530 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Bharti CHAUDHRY 
 
 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Asma Ijaz    
&   

Aqsa Shabbir 

University of Management 
and Technology 

 
PREDICTORS OF INTERPERSONAL 

DIFFICULTIES IN WORKING WOMEN 
WITH DYSMENORRHEA 

 

Betül KARAHAN   Bursa Uludag University  
 

THE ENEMY RISING IN US MUST DIE 
 

Sarah Pervaiz    
& 

Sadia Saleem 
& 

Sayyeda Taskeen Zahra 

University of Management 
and Technology 

 
ROLE OF EMOTIONAL EXHAUSTION 
IN COGNITIVE REAPPRAISAL AND 
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ABSTRACT 

Obstetric violence is the verbal or operational intervention or negligence, which is not 
medically justified, includes authoritarian and sexist attitudes, applied by healthcare providers 
to a pregnant, giving birth or puerperant woman without her consent and knowledge. 
Obstetric violence causes women to lose control over their bodies and sexuality and 
negatively affects their quality of life. In the twentieth century, traditional home-centered 
births among women have been replaced by hospital-centered births based on medical 
technology, with doctors in the dominant position, with the expectation that the birth will 
become less risky and comfortable thanks to medicalization. Medicalization of childbirth has 
reduced maternal and child mortality rates worldwide on the one hand, while on the other 
hand, depriving women of their autonomy and reducing their control over their bodies. 
Obstetric violence is considered as a legal crime in some countries and has criminal liability. 
When the laws and protocols for obstetric violence are examined; Venezuela was the first 
country to develop a law on "obstetric violence" in 2007, and obstetric violence was legally 
recognized as a crime. This was followed by Argentina in 2009 and Mexico in 2014. It has 
been stated that obstetric violence is a form of gender violence in Latin America and Spain. 
Obstetric violence (as ill-treatment) is well known in the Latin American and Caribbean 
literature and is used in conjunction with national policy and legislation. In Turkey, the term 
obstetric violence is still not used and there are no legal procedures. In this study, it was 
aimed to draw attention to the concept of "obstetric violence", which is not yet included in the 
laws of our country in line with the literature, and to increase the awareness of healthcare 
professionals about obstetric violence experienced by women. 
Keywords: Women, Violence, Obstetric Violence. 
 

INTRODUCTION 
Obstetric violence is defined by health professionals as all acts or omissions that cause death 
and harm to women during pregnancy, childbirth and postpartum period. In addition, obstetric 
violence includes negligence, planned cesarean section, use of contraception without the 
consent of the woman, and situations that prevent early attachment of mother and baby 
(including breastfeeding) without medical reason. The World Health Organization has defined 
obstetric violence, disrespectful maltreatment, physical and verbal abuse, refusal of care and 
medication, coercive or unapproved medical procedures as human rights violations. 
Obstetric violence consists of acts, neglect and disrespectful treatments that cause physical 
and/or psychological harm to women during care in health services. Obstetric violence, which 
can occur in forms such as physical abuse, humiliation, shouting, threats, harassment and 
rape, or deprivation of necessary health care practices, and taking hostages for not being able 
to pay hospital expenses, is a form of violence that violates women's human rights and sexual 
and reproductive rights in public and private health institutions. indicates abusive, coercive 
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treatment. There are cases of obstetric violence in many countries around the world. The 
prevalence of obstetric violence is not known exactly. It is known as 70% in Brazil and 
Tanzania. It is also around 20% in some European countries. In Turkey, there is not enough 
data on the prevalence of obstetric violence. Obstetric violence, which affects many countries 
in the world, alienates women from quality care and negatively affects their physical and 
mental health. Obstetric violence is a violation of women's rights and is an important public 
health problem. In our country, the concept of obstetric violence is not included in the laws 
yet. In this study, it is aimed to draw attention to the concept of "obstetric violence", which is 
not yet included in the laws of our country in line with the literature, and to increase the 
awareness of healthcare professionals about obstetric violence experienced by women. 
 

RESULTS 
Obstetric violence is considered a legal offense in some countries and is subject to criminal 
liability. When the laws and protocols on obstetric violence are examined; Venezuela was the 
first country to develop a law on “obstetric violence” in 2007, and obstetric violence was 
legally recognized as a crime. It was followed by Argentina in 2009 and Mexico in 2014. It 
has been stated that obstetric violence is a form of gender violence in Latin America and 
Spain. Obstetric violence (as maltreatment) is well known in the Latin American and 
Caribbean literature and is used in conjunction with national policy and legislation. In Turkey, 
the term obstetric violence is still not used and there is no legal procedure. The term “obstetric 
violence” is increasingly being used to describe care that is forced and without consent of 
women. 
A systematic review of studies conducted in thirty-four countries noted that women suffer 
from physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, stigma and discrimination, health system 
limitations and poor quality conditions, and do not meet professional standards of care that 
affect their health. In a study conducted in Argentina, it was determined that 42% of health 
personnel always inform women about medical procedures. At the same time, 30% of HCWs 
considered it possible and desirable for women to choose their position at birth. However, in 
the same study, they stated that women should never be allowed to choose their positions at 
birth, even though they understood. In a qualitative study on women's birth preferences, it was 
stated that women thought that the mode of delivery was not in line with their own choices, 
but was a medical decision. In a study based on the clinical experiences of nurses working in 
the field of obstetrics between 1977 and 2013, it was concluded that there are many obstetric 
violence as a result of the experiences lived and witnessed in their work routines. It has been 
reported that women in the United States are subjected to routine cesarean section, episiotomy 
and forceps use despite their desire for natural vaginal delivery. In a study conducted in 
Brazil, it was stated that 25% of women were exposed to obstetric violence. A similar rate 
(27.9%) was found in another study. Expressions of violence were defined as unexplained 
procedures such as episiotomy, amniotomy, and enema. In addition, 9.3% of the participants 
stated that there is a prohibition regarding the presence of a companion. Examples of women's 
experiences in women's health services in Argentina are reported. These; These are practices 
such as episiotomy that causes loss of sphincter control during childbirth by a woman who is 
experiencing her first pregnancy, administering oxytocin to a woman with a healthy 
pregnancy for six hours without monitoring, and preventing curettage after rape. According to 
the research conducted by the Doxa Institute in Italy, 21% of mothers with children aged 0-14 
stated that they experienced obstetric violence during childbirth. 4 out of 10 (41%) people 
stated that the assistance provided during childbirth violated the dignity and psycho-physical 
integrity of the woman. In addition, 6% of the individuals said that they would not have a 
child again. The most adverse experience reported during delivery was episiotomy (54%). In 
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addition, 61% of women who underwent episiotomy stated that they were not informed about 
the intervention. When episiotomy rates in the world are examined in general, it is reported 
that it is high in Asian countries (Taiwan 100%, China 82%). This rate was found to be 32.7% 
in the United States and 23.8% in Canada. The rate in Turkey is reported as 65%. In similar 
studies in our country, they reported that episiotomy was opened in approximately 90% of 
primiparous patients. One of the factors preventing humane birth is the lack of respect for the 
wishes of the woman. An example of this is; It can be said that the woman is not with a birth 
partner/wife/supporter she chooses during the birth and postpartum period. In many countries, 
partner support is not allowed at birth, which causes the woman to not receive physical and 
emotional support. In the recommendations of the World Health Organization regarding 
positive labor, it was stated that there should be a birth supporter at birth. When the studies 
are examined, it has been determined that the presence of a friend/partner/family member at 
birth develops positive feelings in women, provides positive psychological support, increases 
the rate of spontaneous vaginal delivery, decreases the use of anesthesia-analgesia, shortens 
the delivery period and is more satisfied with their birth experience. 
 

CONCLUSIONS 
Obstetric violence experienced by women begins during pregnancy and continues after 
delivery. Studies examining violence during pregnancy mostly focused on physical violence 
within the family. However, factors such as abuse and neglect of women, interesting/terrible 
birth stories transmitted between generations, insufficient information during pregnancy, and 
inability to benefit from their existing rights are also a part of obstetric violence. Along with 
the woman's right to receive information during pregnancy, it can be ensured that the violence 
experienced during pregnancy can be reduced by replacing false beliefs and thoughts with 
correct information. The birth process, on the other hand, is the period that has the most 
physical and psychological effects on the mother and the baby when obstetric violence is 
experienced the most. Problems experienced in this period; not informing the woman, not 
giving consent in the interventions, routine episiotomy and other medical practices (routine 
EFM, enema, restriction of oral intake, invasive procedures, amniotomy, induction, restriction 
of activity, pelvic examination, perineal shaving, fundal pressure, monitoring, intravenous 
fluids, antispasmodic and These are actions such as disrespectful words and behaviors (such 
as antibiotics), leaving the mother and baby apart, not respecting the wishes of the woman, 
and not supporting breastfeeding. It should be ensured that nurses and midwives have 
knowledge on this subject and that evidence-based practices (skin-to-skin contact, 
breastfeeding and baby care, active pushing techniques, mother and baby staying in the same 
environment, birth support) should be encouraged. The most important postpartum violence is 
not providing/delaying mother-infant bonding or skin-to-skin contact. Not meeting the needs 
of women, not being informed, not encouraging breastfeeding, not delaying/not providing 
medical care are the negligence that constitutes obstetric violence. Obstetric care should be 
based on the best scientific evidence and patient preferences, respecting the rights and 
principles of women and mothers, rather than focusing solely on the disease. This approach 
eliminates beneficial/unhelpful health outcomes, inappropriate or unnecessary risky 
interventions, while promoting safe, effective and personalized care. Providing evidence-
based care can provide an approach to prevent abuse and maltreatment during obstetric care. 
Obstetric violence is an unnoticed, unspoken and ignored issue, especially in our country. 
Current research on obstetric violence is limited, making it difficult to define the problem and 
identify solutions. The maltreatment of women and the lack of adequate care have been 
identified as factors that discourage women from hospital-based maternal health care and 
increase maternal mortality and morbidity. For this reason, nurses/midwives should be able to 
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define obstetric violence and be informed about which practices and behaviors may cause 
obstetric violence. The experiences of women exposed to obstetric violence and abuse should 
be investigated, the forms of violence should be determined, and the awareness of caregivers 
about violence should be increased. Since studies on obstetric violence are limited in Turkey, 
comprehensive research on this subject and development of laws and protocols for obstetric 
violence should be provided. 
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ÖZET 

Çağımızda insanlığın, hayat standartlarını yükseltme meşgalesi, ahlâkî değerlere karşı 
kör nokta oluşturmaktadır. Aşırı tüketim ve tüketimi karşılamak üzere yoğun koşuşturma 
içerisinde insanlar hiçbir şeye vakit bulamamakta, çocuklarını ihmal etmekte ve eşleri ile 
ilgilenememektedirler. Şiddet her geçen gün ilişkilere biraz daha fazla sızan bir olgu 
haline gelmekte insanlar sürekli olarak kendilerini gergin ve öfkeli hissetmektedir. 
Hemen hemen her sokağa çıkışımızda bir kavgaya şahit olmakta haber ortamlarının 
önemli bir zamanını şiddet haberleri almakta özellikle kadınlara yönelik şiddet sahneleri 
ileri boyutlara varmaktadır. Hayatın anlamında uzaklaştığı bir zaman şeridinde 
durdurulamayan bir hızla ilerlenmekte maddeye dönüştürülemeyen diğerkâm olma 
hemdem olma, şefkatli olma gibi erdemler gün geçtikte değer kaybetmektedir. 
Psikolojiden sosyolojiye, mikrobiyolojiden pedagojiye kadar çalışmalar hızla ilerlemekte, 
ele alınan konuların kılcal damarlarına kadar inilmektedir. Durum böyleyken ailelerin 
huzuru, gelişmelere paralel bir istikamet gösterememekte, istatistikler aksini 
söylemektedir. Niçin böyle olmaktadır? Çalışmaların amaçları doğru bir anlam 
zemininden uzak mıdır? Faydalı ve geçerli bir anlamlandırma yapılamadığı için mi 
gösterilen çabalar yeterli sonucu verememektedir? Eşlere yönelik şefkatsiz yaklaşımlar 
genelde negatif yönden ele alınmakta konuya ‘Şiddeti Yok Etme” penceresinden 
bakılmaktadır. Karanlığı yok etmek güneşi var etmekle mümkündür. Karanlıktan 
bahsetmek yerine güneşten söz etmek daha isabetli olmalıdır. O nedenle eşler arası 
ilişkide istenmeyeni yok etme odaklı yaklaşımlar yerine isteneni var etmeye 
yoğunlaşmak gerekmektedir. Olumlu duyguları sürekli olarak dile getirmek erdemli 
davranışların daha çok konuşulmasını haliyle canlılığının sürdürülür kılınmasını 
sağlayacaktır. Bu sebeple bu çalışmada da eşler arası ilişki de şefkatli davranışları etkin 
kılmak için Hz. Peygamber’in örnekliği ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hadis, Kadınlar, Eşler, Şefkat   

 

COMPASSIONATE BEHAVIOR IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SPOUSES IN 
THE SUNNAH OF THE HZ. PROPHET 

ABSTRACT 

 In our age, the preoccupation of raising the living standards of humanity creates a blind 
spot against moral values. In the intense rush to meet the excessive consumption and 
consumption, people cannot find time for anything, neglect their children and cannot take 

                                                 
1  Bu makale, “Hz. Peygamber’in Sünnetinde Şefkat” isimli doktora çalışmamızdan üretilmiştir. Recep Ertuğay, Hz. 

Peygamber’in Sünnetinde Şefkat (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017). 
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care of their spouses. Violence becomes a phenomenon that infiltrates more and more 
relationships with each passing day, and people constantly feel tense and angry. Almost 
every time we go out on the street, we witness a fight, and violence news takes an 
important part of the news media, especially the violence scenes against women reach 
further dimensions. In a time when life moves away from the meaning of time, it is 
progressing at an unstoppable speed, and virtues such as being altruistic, being selfless, 
being compassionate that cannot be transformed into matter lose value day by day. 
Studies from psychology to sociology, from microbiology to pedagogy are progressing 
rapidly, reaching the capillaries of the subjects covered. While this is the case, the peace 
of the families cannot show a direction in parallel with the developments, and the 
statistics say otherwise. Why is this happening? Are the aims of the studies far from a 
true meaning base? Is it because a useful and valid interpretation cannot be made, and the 
efforts made do not yield sufficient results? Uncompassionate approaches towards 
spouses are generally handled in a negative way, and the issue is viewed from the 
perspective of 'Eliminating Violence'. It is possible to destroy the darkness by bringing 
the sun into existence. It should be more accurate to talk about the sun rather than the 
dark. For this reason, it is necessary to focus on creating what is desired instead of 
approaches focused on eliminating the undesirable in the relationship between spouses. 
Continually expressing positive emotions will ensure that virtuous behaviors are talked 
about more and their vitality is maintained. For this reason, in this study, in order to 
make compassionate behaviors effective in the relationship between spouses, The 
example of the Hz. Prophet will be discussed. 

Keywords: Sunnah, Hadith, Women, Wives, Compassion 

 

GİRİŞ 

Çağımızda insanlığın, hayat standartlarını yükseltme meşgalesi, ahlâkî değerlere karşı kör 
nokta oluşturmakta, hayat standartlarının yükseldiği ve zenginliğin arttığı toplumlarda şiddet 
de artmaktadır. Hâlbuki aydınlanma çağının öngörüleri bu değildi; modernleştikçe şiddet 
azalmalıydı.2 Beklenenin aksine modernleşme şiddeti körükledi, şefkati törpüledi. 

Kapitalizm, istek, arzu, tamahkârlık ve mülkiyeti kamçılayarak insanların tutku ve 
beklentilerini uyarmakta, daha çok kazanmak için daha çok koşturmaktadır. İnsanlar, 
biriktirmek için hayatlarını tüketirken, hiçbir şeye vakit bulamamakta, çocuklarını ihmal 
etmekte ve eşleri ile ilgilenememektedirler. Herkes hayatını bir telaş içinde yaşmakta ve 
nereye ulaşacağımızı unuttuğumuz bir koşuşturma başlamaktadır. Zaman baskısı, istediğine 
istediği an sahip olamamak, öfkeleri tırmandırmakta suç oranları ve ruh sağlığı bozuklukları 
onarılmaz biçimde artmaktadır. Anti sosyal davranışlar, kendine, ailesine ve çevresine zarar 
verme, hızla yükselmektedir.3 

Bazı insanların damarlarında her şeyi yakıp yıkan ortalığı yangına çeviren bir öfke dolaşıyor. 
O kadar ki kendilerini beğenmiyor, sevmeye değer bir şey bulamıyorlar.4 Hayatın, özünü 
kaybettiği bir zaman dilimine doğru yol alıyoruz. Paraya tahvil edilemeyen şeyler giderek 

                                                 
2  Nevzat Tarhan, Toplum Psikolojisi Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), 21. 
3   Kemal Sayar, Merhamet Kalbe Dönüş İçin Son Çağrı (İstanbul: Timaş Yayınları 2013), 77; Kemal Sayar, Ruh Hali, 

(İstanbul: Timaş Yayınları, 2014), 17. 
4   Sayar, Ruh Hali, 22. 
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daha değersiz addediliyor.5 Çağımız insanı, maddî beslenme yönüyle, genetiği bozulmuş sunî 
gıdaların tehdidinde olduğu kadar; hormonal bir hızla büyütülüp kitle iletişim araçları ile 
etkili bir şekilde piyasaya sürülen laikleşme, sekülerleşme, özgürleşme, modernleşme gibi 
düşünce akımlarının etkisinde kalarak manevî beslenmesi yönüyle de tehlike ile iç içedir. Söz 
konusu akımlar; insanı, inançtan kaynaklanan bütün düşüncelerinden soyutlamayı ve dinin 
fert üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı amaç edinmektedir. İnsan üzerindeki metafizik 
denetimin kırılması sonucunu doğuran bu yaklaşımlar, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna 
ulaşmasını; kendine, ailesine, milletine, insanlığa ve yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine 
getirebilmesi ilkesine bağlayan ‘ödev ahlâkı’ anlayışının yerine, hazcı/hedonist, 
faydacı/ulitarist6 anlayışların geçmesine sebep olmaktadır.  

Yaşamı dünya ile sınırlama tasarımı, davranışları yönlendirme konusunda yeterli değildir. 
İnsana yön verecek ve hareketlenmesi için de itici güç olacak bir amaç veya hedef de 
gerekmektedir. İşte bu yüzden bizi bu karmaşıklık ve çeşitlilikten kurtaracak, kendimizi 
adayabileceğimiz, davranışlarımıza yön veren, tüm çabalarımızın odak noktası olacak ve 
güvenip inanabileceğimiz, gerçek değerleri temsil eden bir arayış içerisine gireriz.7 İhtiyaç 
duyduğumuz bu şey dindir. İnsanı bütün yönleriyle tanımak Vareden’in tarifi ve Rasûlünün 
beyanı ile mümkün olacaktır. Şefkatli davranmanın gereği de dini normlarla anlatıldığı 
takdirde anlamını bulacak ve işlev kazanacaktır. Çünkü dini normlar, hem fizikî hem de ruhî 
yönden müeyyide olma vasfına sahiptir. Dini bir kenara koyarak; vicdanî, hukukî ve 
toplumsal müeyyidelerle amaca ulaşma gayreti çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır.8  

Duygular, eğitilip geliştirilmeli olumluya yönlendirilmelidir. Örneğin insanın yaradılışında; 
şehvet, öfke, hırs gibi nitelikler vardır. Bu nitelikler iyiye doğru da kötüye doğru da değişime 
ve yönlendirilmeye müsaittir.9 Bu nedenle duygular ilkel hâliyle kalmamalı eğitilmelidir. 
Aksi takdirde körleşme ve yozlaşma oluşacaktır. Duygular ne kadar güçlü olursa, o oranda 
insanı harekete geçirecektir.10 Değerler eğitiminde asıl amaç, bireyin doğuştan getirdiği iyi 
tarafını ortaya çıkarmak, kişiliğini her yönüyle geliştirmek ve bu şekilde onu erdemlerle dolu 
bir hayatın eşiğine getirmektir.11 Bu eğitimi, kişinin tek başına gerçekleştirme ihtimali 
zayıftır. Çünkü insan tabiatı tutarsız ve güvenilmezdir. İnsandaki olumlu yeteneklerin 
geliştirilip dengeli bir kişilik ve sağlam bir karakter yapılanmasının gerçekleştirilmesi 
Allah’la işbirliğine bağlıdır.”12 İşbirliğini sağlayacak olan da Hz. Peygamber’dir. İnsanda 
fıtraten var olan şefkat eğilimini güçlendirmek ve şefkatle davranışı engelleyen hırsları 
eğitmek bir örnekle mümkün olacaktır. Bu eğitimin en güzel örneği Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in terbiyesinde gerçekleşmiş, süflî duygulara batmış insanların, kısa sürede ulvî 
duygulara yükselmesi mümkün olmuştur. Onun yirmi üç yıllık risaleti esnasında; ‘Cahiliye 

                                                 
5   Sayar, Ruh Hali, 33. 
6  Ödev Ahlâkı, bir işin güzel ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi bakımından, bireyden beklenen ahlâkî olgunluk ve 

sorumluluk duygusudur. Hedonizme göre hayatın amacı mutluluk veren hazdır. Kişi, eylemlerini, kendi hazzını sağlama 
arzusuyla yapar. Başkalarının olumsuz etkilenmelerini ve acı çekmelerini dikkate almaz. Eğlencenin öncelik taşıdığı 
tüketici bir anlayıştır. Faydacılığı esas alan değerlendirmelere göre bir iş faydası nispetinde iyi ya da kötüdür. Bunun 
sonucunda ‘faydacılık/pragmatizm’ doğmuştur. Bu anlayışın temsilcisi olan William James’e göre faydanın dışında din, 
inanç, tanrı, ahlâk gibi hiçbir değer yoktur. Eyüp Bekiryazıcı - İbrahîm Hakkı Aydın,  İslâm Âhlâkı Esasları ve Felsefesi 
(İstanbul: Yenda Yayınları, 2011), 71-77. 

7  Erich From, Sahip Olmak Ya da Olmak, çev. Aydın Arıtan (İstanbul: Arıtan Yayınları, 2003), 185. 
8  Bekiryazıcı - Aydın, 87. 
9  Bekiryazıcı - Aydın, 34. 
10  “Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük 

diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur”. er-R‘ad 11/28. 
11   Macit Yılmaz, “Değerler Eğitiminde Etkin Bir Materyal Olarak Kur’an Kıssaları Ve Kullanılışı”, İslami İlimler Dergisi 

9/9 (2014), 143. 
12   Hayati Hökelekli, Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011), 57, 59. 
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Dönemi’ olarak isimlendirilen ve şefkatin dip yaptığı bir toplum, ‘Asr-ı Saadet’13 olarak 
özlem duyulan, şefkatin zirve yaptığı bir toplum hâline dönüşmüştür. Cahiliye toplumunun 
özelliklerinin giderek yaygınlaştığı, şiddetin zirve yaptığı asrımız insanının müşfik hâle 
dönüşümü için de Hz. Peygamber’in şefkatinin yeniden dile getirilmesi aciliyet 
göstermektedir.  

Hristiyanlık; insanı, aslî günahla dünyaya gelen ve günahtan arınmak için vaftiz olması 
gereken bir varlık olarak gördü. Bu yaklaşım insanın olumsuz yönlerini ön plana çıkarmaya 
sebebiyet verdi. Bundan mütevellit olarak, psikolojik çalışmalarda da sürekli insanın olumsuz 
yönleri dikkate alındı. Sevgiyi var etme yerine nefreti yok etme üzerinde duruldu. Şefkat 
yerine şiddete yoğunlaşıldı.14 İlk dönem psikolojik çalışmalarda olumsuz tutum ve davranışlar 
yoğun bir şekilde ele alındı. ‘Saldırganlık, hoşgörüsüzlük, dogmatizm ve katılık’ gibi 
kavramlar üzerinde; ‘affetme, yardımlaşma, sevgi’ kavramlarına göre öncelikli olarak ve daha 
fazla duruldu. Örneğin Freud, yazılarında yaklaşık iki yüz elliye yakın yerde, 
cezalandırmadan bahsederken sadece beş yerde affetmekten söz etti.15 

Olumlu olanı var etmek yerine olumsuzlukları yok etmeyi önceleyen bakış açısının bizlere de 
etki ettiği anlaşılmaktadır. Ülkemizde yapılan akademik çalışmalar, Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmaktadır. İlgili sayfaya bakıldığında görülecektir 
ki ‘şefkat’ başlıklı çalışmalar ‘şiddet’ başlıklı çalışmalara göre son derece sınırlı düzeydedir. 
‘Şiddet’ içerikli çalışmalar, ‘şefkat’ içerikli çalışmalardan kat kat fazladır.16 İslâmi 
Araştırmalar Merkezi’nin veri tabanından İlahiyat başlığı altında yer alan makale ve tezlerde 
de benzer şekilde şefkat aleyhine bir durum mevcuttur.17 Günümüzde ‘Çocuklara Şiddet’, 
‘Kadınlara Şiddet’, ‘Okullarda Şiddet’, ‘Din ve Şiddet’, ‘Şiddete Karşı Alınan Tedbirler’, vb. 
başlıklar altında belki de üzeri kapatılması gereken bir kavramın üzeri açıldı. Şefkatten çok 
şiddet konuşulur oldu. Haber programlarında, tebliğlerde, tez ve makalelerde, 
sempozyumlarda, diğer akademik çalışmalarda sürekli sıcaklığını korudu ve ana gündem 
oldu. Sürekli hataları, kötü ihtimalleri ön plana çıkararak, olumsuzlukları yok etmeyi 
amaçlayan yaklaşım, beraberinde kişilik yıpranmasını da getirebilir. İyi olan güzel olan ön 
plana çıkarılırsa şiddete yönelik eğilimler, şefkate güç veren enerjiye dönüşebilecektir. 
Karanlık, güneşin yokluğu olduğu gibi şiddet de şefkatin yokluğudur. Şefkat var olunca şiddet 
var olamayacaktır. Bu açıdan biz insanın kaçması gereken yönünden çok koşması gereken 
tarafını; nefreti yok etmekten ziyade şefkati var etmenin yollarını ele almak istiyoruz. Şerri 
yıkmaya uğraşmak yerine hayrı yapmaya odaklanılmasının, hayır içinde kalmanın hayırlı 
sonuç elde etmeyi sağlayacağına inanıyoruz. Bu iki kategori arasında psikolojik bir ilişki 
bulunmaktadır. İnsanın yapmaması gereken/şerli davranışlardan uzak durabilmesi için 
yapması gerekli/hayırlı davranışları icra etmesi gerekir.”18 

               ، ّرِ فَقَاَل: الَ تَْسأَلُونِي َعِن األَْحَوِص ْبِن َحِكیٍم، َعْن أَبِیِھ، قَاَل َسأََل َرُجٌل النَّبِيَّ َصلى هللا َعلیِھ وَسلم َعِن الشَّ
ّرِ ِشَراُر اْلعُلََماِء، وَ  ّرِ َوَسلُونِي َعِن اْلَخْیِر یَقُولَُھا ثَالَثًا، ثُمَّ قَاَل: أَالَ إِنَّ َشرَّ الشَّ إِنَّ َخْیَر اْلَخْیِر ِخیَاُر اْلعُلََماِء.َعِن الشَّ  

                                                 
13  Hz. Peygamber’in yaşadığı devir hakkında kullanılan bir terim. Arapça; asr, (devir, zaman, çağ) ve saâdet (mutluluk, 

bahtiyarlık) kelimelerinden meydana gelen asr-ı saâdet terimi ‘mutluluk dönemi, insanların en bahtiyar oldukları çağ’ 
mânasını taşımaktadır. Abdülkerim Özaydın, “‘Asr-ı Saâdet’”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 501. 

14  Ayten Köse-Ali Ayten. Din Psikolojisi. (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), 104. 
15  Ali Ayten, Din Erdem ve Sağlık (İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2015), 155. 
16  Konu başlığında ‘şiddet’ kelimesinin yer aldığı tez sayısı: 1239 iken; ‘şefkat’ kelimesinin yer aldığı çalışma sayısı: 14 

olarak görülmektedir. Ulusal Tez Merkezi, (YÖK)  “Şiddet” (Erişim 23 Haziran 2020).  
17  Konu başlığında ‘şefkat’ geçen çalışma sayısı: 57. Konu başlığında ‘şiddet’ geçen çalışma sayısı: 652. Konu başlığında 

‘suç’ kavramını barındıran tez/makale sayısı: 149. İslâmî Araştırmalar Merkezi, (İSAM), “İlahiyat Makaleler Veri 
Tabanı”, (Erişim 23 Haziran 2020) 

18  Faruk Karaca, “İnsani Eğitimde İbadetlerin Etki ve Fonksiyonları”, Hz. Peygamber’in İnsan Yetiştirme Düzeni (Ankara: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015), 83. 
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Dârîmi’nin tahrîç ettiği bu hadiste bir adam, Hz. Nebî’ye “İnsanların hangisi en şerlidir?” diye 
sordu. O da “Siz şerden değil, hayırdan sorun…” buyurdu ve bunu üç defa tekrarladı.19 Bu 
nedenle biz de hayırlı olanı gündeme alalım, hayırdan konuşalım, gül alalım gül satalım gülü 
gül ile tartalım Gül’den terazi tutalım20 bakışının gündemde kalmasına hizmet etmek üzere 
olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olması gerekeni öne almanın daha etkili 
ve daha kalıcı olacağı inancıyla eşler arası ilişki de Hz. Peygamber’in şefkat dolu örnekliğinin 
ele alınmasını gerekli görmekteyiz. 

1. Kadınlara Yönelik Davranışların İnşasında Nebevî Örnekler 

Hz. Peygamber’in risaletinin bir yönü, belki de en önemli yönü, insan ilişkilerini yeniden inşa 
etmekti. Bu süreçte özellikle aleyhlerine bir durumun varlığı açıkça belli olan kesimlere daha 
bir dikkat çekiliyor şefkat eli uzatılıyordu. Bu kesimlerden birisi de hiç şüphesiz eşlerdi.  

Cahiliye toplumunda genel olarak eşler, insanî haklara layık görülmezlerdi. Çöl şartlarında 
zorlu işlerde görev yaparlar, fakat bu görevler, onlara hukuk ve şeref sağlamazdı.21 O 
dönemde kadının, dünyanın farklı coğrafyalarında ve cahiliye toplumunda her türlü 
tasarrufun22 nesnesi konumuna indirgenerek onurunun çiğnendiğini, egoların tatmini için bir 
araç hâline getirilmiş, horlanmışlık ve itilmişlik kadınları şefkate muhtaç etmişti. Kadın ya 
annedir, ya evlattır ya da eştir. Hz. Peygamber anneler, kız çocukları ve eşler için bulunduğu 
tavsiyelerden birer örnek verecek olursak: 

ِ َصلَّى هللاُ              َھاتِ «َعلَْیِھ َوَسلََّم:  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ اْلَجنَّةُ تَْحَت أَْقدَاِم اْألُمَّ  

Enes b. Mâlik’ten rivâyet olunduğuna göre Allâh Rasûlü Sallahü Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: “Cennet annelerin ayakları altındadır."23 

، َوأَْحَسَن إِلَْیِھنَّ  َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخدِْرّيِ قَاَل: قَاَل َرُسولُ  هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: " َمْن َعاَل ثََالَث بَنَاٍت فَأَدََّبُھنَّ  ، َوَرِحَمُھنَّ
"فَلَھُ اْلَجنَّةُ   

Ebû Sâîd el-Hudrî’den gelen bir rivayette Allâh Rasûlü Sallahü Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: “Kimin üç kız çocuğu olur onları güzel bir terbiye ile eğitir. Merhametle 
davranır ve en güzel muamelede bulunursa o kişi için cennet vardır.”24  

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: "  فَِمْن َسعَادَةِ اْبِن          اِلَحةُ َعْن َسْعِد ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ   ...آدََم: اْلَمْرأَةُ الصَّ

Sa’d b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Allâh Rasûlü Sallahü Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: “Saliha bir hanım dünya saadetinin vesilesidir...”25  

Örnek olarak verdiğimiz hadislerden anlaşılacağı üzere İslâm, hamilerini cennetle 
müjdeleyerek kız çocuklarının;26 ayaklarının altına cennet sererek annelerin; dünya cennetinin 

                                                 
19  ed-Dârimî Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl, çev. Hüseyin Selim Esed ed-Dârânî (Sûudî Arabistan: 

Dârü’l-Muğnî, 2000). Mukaddime, 34. 
20  Antoloji.com (Antoloji) “Kul Nesimi”, (Erişim 23 Haziran 2020). 
21  İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004), 40. 
22  Nikâhsız yaşama, nikâh-ı muta (süreli nikâh), nikâh-ı bedel (eşleri karşılıklı değiştirme), nikâh-ı istibdâ (bir erkekten 

çocuk sahibi olmak için eşini ona sunma), nikâh-ı makt (babasının ölümünden sonra büyük oğlun üvey annesi ile 
evlenebilmesi), Nikâh-ı şiğâr (kızların değiştirilmesi). Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 40. 

23  Ebû Abdillah Muhammed b. Selâme b Cafer b. Ali el-Kuddâî el Mısrî,  nşr. Hamdi b. Abdulmecit es-Selefî, Müsnedü’ş-
şihâb, (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1986), 102. 

24  Ahmed Muhammed b. Hanbel, Müsnedü Ahmed b. Hanbel, nşr. Şuayb el-Arnaûdî-Âdil Mürşîd (Beyrut: Müessetü’r-
Risâle, 1416), 18/413. 

25  Ebû Abdillah el-Hâkîm en-Neysabûrî, el-Müstedrek Ale’s-Sahihayn, nşr. Mustafa Abdülkadir Ata (Beyrût: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 1990), 2/157. 

9



vesilesi kılarak zevcelerin, hâsılı bütün kadınların elinden şefkatle tuttu. Hz. Peygamber 
“Kadınlarınıza iyi olmaları için çaba sarfedin. Onlara iyi muamelede bulunun.”27 uyarısını 
yaptı. “Bir kimse hanımına kin duymasın.28 “Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız olduğu 
gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır… Hanımlarınıza iyi davranınız.”29 “Daha ne 
zamana kadar sizler belki de biraz sonra beraber olacağınız eşinizi dövmeye devam 
edeceksiniz.”30 direktiflerinde bulundu. “Kadınlar hususunda dikkatli olunuz. Çünkü siz 
onları Allah’ın emaneti olarak aldınız.”31 vurgusunu yaptı. Hz. Peygamber “emanet” 
vurgusu ile kadının; erkeğin mülkü, kölesi ve nesnesi olmadığını, Allah’ın emaneti olmak gibi 
şerefli bir payeye sahip olduğunu hatırlattı32 ve en hayırlı olmayı Ebû Hüreyre kanalıyla gelen 
bir sözünde; 

ُھْم ُخلُقًا، َوِخیَاُرُھْم ِخیَاُرُھْم ْن أَبِي ُھَرْیَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: " أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِیَن إِیَمانًا، أَْحَسنُ عَ             
 ِلنَِسائِِھْم 

“Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlakı en güzel olanlar ve en hayırlıları da 
hanımlarına hayırla/iyilikle davrananlardır.”33 

Yapılan araştırmalar Hz. Peygamber’in, hanımların himâye edilmesine yönelik ikazlarında 
haklılığını kanıtlamıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kadınların fiziksel şiddete 
maruz kalma oranı %39, duygusal şiddete maruz kalma oranı % 38 olarak tespit edilmiştir.34 
Dünyada da durum farklı değildir. Dünya sağlık örgütünün bazı ülkeler genelinde yaptığı 
araştırmaların sonuçlarına göre kadınlar; Hollanda’da %20, Amerika’da % 22, Kana’da da 
%29, İngiltere’de %30, Mısır’da %34 oranında fiziksel şiddete maruz kalmıştır.35 Her haliyle 
olumsuz bir görüntü arzeden bu tablonun olumlu bir görüntüye bürünmesi ancak eğitimle 
mümkün olacaktır. Bu eğitimin en etkili yolu Hz. Peygamber’in örnek hayatının aktarılması 
olmalıdır. Hz. Peygamber’in hayatı irrasyonel veya arasyonel, sadece bir iddia veya sadece bir 
talep değildir, yaşanmış bir hakikattir. Bütün insanların gözleri önünde tahakkuk etmiştir. 
Yaşanmış olanın makuliyet/akla uygun olma sorunu yoktur. Bu yaşanmışlık bir kişi ile de 
sınırlı değildir. Sahâbe dediğimiz topluluğun tamamında tezahür etmiştir. Sahâbe kendi içinde 
her bilgi ve görgü seviyesinden, her renk ve cinsten, her yaş grubundan, farklı renklerden ve 
farklı ırklardan insanın bulunduğu bir toplumdur. Bu tablo makuliyet seviyesini yükselten bir 
tablodur.36 Bu nedenle ahlâkî bir değer olan, aynı zamanda birçok erdemli davranışın itici 
gücü ve besleyici kaynağı olan şefkatin hanımlarla ilgili boyutu da Hz. Peygamber’in 
örnekliği ile işlenmelidir. 

                                                                                                                                                         
26  Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş’as es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvûd, nşr. Muhammed Nasiruddin Elbânî, (Beyrût: Dâru 

İbnü’l-Hazm, 2005), “Edeb”, 120-121; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmîzî, Sünenü’t-Tirmizî, nşr. Beşşâr b. Avvâd 
(Beyrût: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1996), “Birr”, 13; İbn Hanbel, el-Müsned, 18/ 413.  

27  Tirmizî, “Radâ”, 11. 
28  Ebu'l-Hüseyin b. el- el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî, Sahîh-i Müslim, nşr. Halîl Memûn Şeyhâ (Lübnân: Dâru’l-Marife, 

2005), “Rada”, 63. 
29    Tirmîzî, “Radâ”, 11. 
30  Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmiu’l-Müsnedü’s-Sahîhu’l-Buhârî (İstanbul: Çağrı Yayınları,1981), 

“Nikâh”, 93; Müslim, “Cennet”, 49; İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, el-Kazvînî, Sünen-i İbn Mâce, nşr. 
Muhammed b. Sâlih Râcî (Riyâd: Beytü’l-Efkâri’d-Düveliyye, tsz.), “Nikâh”, 51; ed-Dârîmî, “Nikâh”, 34. 

31  Buhârî, “Nafaka”, 1-4; Müslim, “Hacc”, 47; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56; İbn Mâce, “Menâsik”, 8; Dârîmî, “Menâsik”, 
34.  

32  Saffet Köse, Genetiği ile Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu (Konya:  Mehir Vakıf Yayınları, 2015), 5176.  
33   Tirmizî, “Radâ”, 11. 
34  Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı, /TÜİK) (Erişim 23 Haziran 2020). 
35  Feyza Bağlan, Kemal Sayar, Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik, Timaş Yay., İstanbul 2014, 257. 
36    Tahsin Görgün vd., İslâm Ahlâk Esasları (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2015), 33. 

10



2. Kadınların Hassasiyetlerinin Hatırlatılması 

Erkeklere göre kadınlar, fıtratları itibari ile daha hassastırlar. Kadında duygusal ton daha 
yüksek olduğu için sevgiyi ve korkuyu daha çok algılar. Annelik görevinin gereği olan bu 
özellik, onu duygusal olarak daha kırılgan bir yapıya büründürmüştür.37 Ayrıca hemen hemen 
bütün kültürlerde evlilikler hanımlar için yetiştiği çevreden kopma, ailesinden uzaklaşıp başka 
bir aile ortamına göç etme şeklindedir. Yeni ortamın farklılığı ve yetişip büyüdüğü çevreye 
özlem de hanımlara şefkati icap ettiren hususlardan biridir. Öte taraftan biyolojik yapıları 
gereği periyodik olarak devam eden ve eziyetli38 oluşuna işaret edilen özel halleri, hamilelik 
süresince artan meşakkatleri, lohusalık müddetince devam eden hastalıkları, hanımlar için 
şefkat desteğini hava gibi su gibi gerekli kılmaktadır.  

Hanımların bindirildiği develeri sürmekle görevli Enceşe isimli Habeşli köleye yapılan 
hatırlatma ilgi çekicidir.  

ْوِت فَقَ  أَنَس ْبنعن          ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َحاٍد یُقَاُل لَھُ أَْنَجَشةُ َوَكاَن َحَسَن الصَّ ُ َماِلٍك قَاَل َكاَن ِللنَّبِّيِ َصلَّى �َّ اَل لَھُ النَّبِيُّ َصلَّى �َّ
 َعلَْیِھ َوَسلََّم ُرَوْیدََك یَا أَْنَجَشةُ َال تَْكِسْر اْلقََواِریَر 

Hz. Enes anlatıyor: Develeri sevk etmekle görevli olan Enceşe coşkulu şiir nağmeleriyle 
develerin tempolarını artırmış, üzerindeki hanımları sarsmıştı. Hz. Peygamber derhâl devreye 
girdi ve “Enceşe! Kristallere dikkatli davran! Onları kırma!”39  buyurdu. Böyle diyerek 
hanımların fizikî zarafetlerine dikkat çekti.  

Allah (cc.) “Eşlerinizle iyi geçinin.”40 diye vahyetti, Hz. Peygamber de birçok uyarısı ile 
hanımların rûhî letafetlerine uygun olarak şefkatle nezaketle davranılmasını istedi. Kendisi de 
hanımlarına böyle davrandı. Hz. Âişe validemizin beyanıyla “O, ne bir hanımına ne de bir 
hizmetçisine bir fiske vurmadı.”41 ve şu tavsiyede bulundu: “Bir kimse hanımına kin 
duymasın. Zira onda hoşlanmadığı huyları varsa memnun kalacağı huyları da vardır.42 

Kadının gündelik hayatında devam eden belli başlı sorunlar daha çok eş rolünü üstlenmesi 
durumunda görünürlük kazanmaktadır. Eş rolünü üstlenen kadın; hem gelin, hem eş, hem 
anne, hem de ev hanımlığı gibi roller ekseninde sorumluluk alanlarıyla kendini çevrelemiş 
bulur. Annelik fıtratı itibariyle; çocuk dünyaya getirme ve emzirme gibi biyolojik görevlerin 
doğal olarak kadınlara aidiyeti, ev içi rollerin geleneksel anlamda kadından beklenmesi, 
üzerine çalışma hayatına katılımın da eklenmesi, kadınları zorlamaktadır.43 Bu durum 
özellikle eşi çalışan beylere ev içi işleri paylaşmak sûretiyle eşine desteğini yükseltmesi ve 
şefkatin alanını genişletmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim Rasûlullâh’ın ev hayatı nasıldı?” 
diye sorulunca Hz. Âişe: “O, doğal bir insandı. Elbisesini diker, koyununu sağardı.”44 diye 
cevap vermiştir. Hz. Peygamber’in ev işlerinde yük paylaşmayı tercih etmesi, iş yükü giderek 
artan hanımlara destek açısından örnek alınması gereken bir uygulamadır.  

                                                 
37  Nevzat Tarhan, Toplum Psikolojisi Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), 208; 

Adem Dölek, Aile Problemlerine Hz. Peygamber’den Çözümler (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2012), 95. 
38  “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır).” el- Bakara 2/222. 
39  Buhârî, “Edeb”, 111; Müslim, “Fedâil”, 73. 
40   en- Nisâ 4/19. 
41    Müslim, “Fedâil”, 79; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 4; İbn Mâce, “Nikâh”, 51. 
42   Müslim, “Rada”, 61. 
43  Hafsa Fidan, Değişen Dünyada Kadın (Anlara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 33. 
44  Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed b. İsmâil, el-Edebü'l-Müfred, nşr. Ferîd Abdulazîz el-Cüneydî (Mısır: Dâru’l-Hadis, 

2005),134. 
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3. Hz. Peygamber’in Eşlerine Karşı Hassasiyeti 

Rasûlullâh, eşlerine saygı duyar, haklarına riâyet eder, şakalaşmayı sever, nâdiren vuku bulan 
fevri ve tatsız davranışları sabır ve anlayışla karşılar, ikazlarını usulünce yapardı. Hz. Âişe 
anlatıyor: Rasûlullâh’a yemek hazırlıyordum. Hafsa da hazırlıyordu. O beni geçti, hazırladığı 
yemeğini Rasûlullâh’a gönderdi. Elimle yemeğe vurdum. Tabak düştü kırıldı yemek de 
ortalığa saçıldı. Rasûlullâh sakin bir şekilde dökülen yemeği ve kırılan tabak parçalarını 
topladı. Hafsa’ya da sağlam bir tabak gönderdi. Yanında bulunanlara, “Anneniz kıskandı.”45 
şeklinde bir açıklama yaptı. Bana karşı da yüz ifadelerinde olsun olumsuz bir tavır 
göstermedi.46 Allah Rasûlü, Hz. Âişe’nin bu ve benzeri nazlanmalarına anlayışla mukabelede 
bulunmuş, onun koşu yarışı yapma teklifine evet diyerek ve bir defasında müsabakayı Hz. 
Âişe’nin kazanarak, “Rasûlullâh, benimle koşu yarışı yaptı, yarışı ben kazandım.”47 
Diyebilme mutluluğunu tatmasına imkân vermiştir.  

اْلِفَراِش, فَاْلتََمْستُھُ, فََوقَعَْت یَِدي َعلَى بَْطِن َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, َعْن َعائَِشةَ, قَالَْت: فَقَدُْت َرُسوَل هللاِ َصلى هللا َعلیھ وَسلم لَْیلَةً ِمَن 
   قَدََمْیِھ  َوُھَو فِي اْلَمْسِجدِ 

Ebû Hüreyre’nin Aktardığına göre Hz. Âişe validemiz diyor ki: “Bir gece uyandığımda Allah 
Rasûlü'nü yatakta bulamadım, onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim 
ayaklarının tabanlarına değdi. Ayakları dik vaziyette secde hâlindeydi.”48 Bu olayın, Hz. 
Peygamber’in şefkatini anlatma açısından dikkat çekici olduğunu düşünmekteyiz. Hz. 
Peygamber Hz. Âişe’nin uykudan uyanmasına kıyamamış olmalı ki yataktan ayrılıp namaz 
için gerekli hazırlıkları -hades-i süğra/hades-i kübra- kendi başına ve de eşine hissettirmeden 
tamamlayıp ibadete yönelmiştir. 

Hz. Peygamber Ebû İshâk Sa`d b. Ebî Vakkâs’a; aile fertlerine imkân hazırlamanın önemini 
vurgularken; “…Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin 
ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”49 demişti. O bu 
açıklaması ile beylerin eşlerine kendi elleri ile ikramda bulunma şefkatini göstermelerinin 
gereğini belirtmişti. Kendisi de lokmayı Hz. Âişe’nin ısırdığı yerden ısırarak, suyu onun 
dudaklarının değdiği yerden içerek,50“Ayşecik”51 “Hümeyra yanaklı”52 gibi sevgi dolu 
hitaplarla seslenerek hatta namaz için evden ayrılmadan önce eşini öperek,53 Kur’ân okurken 
hanımının göğsüne yaslanarak,54 eşinin de kendi göğsüne yaslanıp durmasını memnuniyetle 
karşılayarak55 her vesile sevgisini ve şefkatini göstermişti.  

Hz. Âişe validemiz anlatıyor: “Habeşliler Rasûlullâh’ın mescidinde harbeleri/mızrakları ile 
oynuyorlardı. Ben de genç birisi olarak onları izlemeyi çok arzu ediyordum. Rasûlullâh, 
elbisesi ile beni koruyarak oyunları izlememe yardımcı oluyordu. Ben bıkıp vazgeçinceye 

                                                 
45  Buhârî, “Nikâh”, 108. 
46  İbn Mâce, “Ahkâm”, 14. 
47   Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 68. 
48  Müslim, “Salât”, 222. 
49   Buhârî, “İman”, 41, “Cenâiz”, 36, “Menâkibu’l-Ensâr”, 49, “Vesâyâ”, 2,” Nefakât”, 1, “Merdâ”, 16, “Deavât”, 43, 

“Ferâiz”, 6; Müslim, “Vasıyyet”, 5; Ebû Dâvûd, “Ferâiz”, 3; Tirmîzî, “Vesâyâ”, 1; İbn Mâce, “Vesâyâ”, 5. 
50   Müslim, “Hayz”, 52; Ebû Dâvûd, “Tahâre”t,102 
51   Mustafa Fayda “Aişe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 20099), 

2/112. 
52  İbn Mâce, “Rühun”,16. 
53   Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 68. 
54   Buhârî, “Hayız”, 3; Müslim, “Hayız”, 15. 
55  Buhârî, “Merdâ”, 19, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 5, “Megâzî”, 83,84, “Rikâk”, 42, “Deavât”, 28; Müslim, “Selâm”, 46, 

“Fedâilu’s-sahâbe”, 85, 87; Tirmîzî, “Deavât”, 76; İbn Mâce, “Cenâiz”, 64. 
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kadar benim hatırım için ayakta duruyordu. Başımı onun omzuna dayadım ve Habeşlilerin 
oyunlarına bakmaya devam ettim.”56 

Sevgisini şefkatiyle her fırsatta izhar eden Hz. Peygamber ümmetine de bu yönde tavsiyelerde 
bulunarak şöyle demiştir: “Seven sevdiğine sevdiğini söylesin.”57 “Hiç kimse eşine nefret 
anlamına gelecek söz ve eylemde bulunmasın. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse mutlaka 
başka huyunu beğenir.”58  

Hz. Peygamber’in eşlerine karşı köklü bir sevgisi olduğunu müşahede ettiğimiz bir hadisi şu 
şekildedir: 

َجةَ أَثْنَى َعلَْیَھا، فَأَْحَسَن الثَّنَاَء، قَالَْت: فَِغْرُت یَْوًما، فَقُْلُت: َعْن َعائَِشةَ، قَالَْت: َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِذَا ذََكَر َخِدی        
دِْق، قَدْ أَْبدَلََك هللاُ َعزَّ َوَجلَّ بَِھا َخْیًرا ِمْنَھا، قَاَل: " َما أَبْ  دْ آَمنَْت دَلَنِي هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َخْیًرا ِمْنَھا، قَ َما أَْكثََر َما تَذُْكُرَھا َحْمَراَء الّشِ

َزقَنِي هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َولَدََھا إِذْ َحَرَمنِي بِي إِذْ َكفََر بِي  النَّاُس، َوَصدَّقَتْنِي إِذْ َكذَّبَنِي النَّاُس، َوَواَستْنِي  ِبَماِلَھا إِذْ َحَرَمنِي النَّاُس، َورَ 
 أَْوَالدَ النَِّساِء " 

 Hz. Âişe şöyle der: Peygamber hanımlarından hiçbirini Hatice’yi kıskandığım kadar 
kıskanmadım. Üstelik onu hiç görmedim. Fakat Rasûlullâh onu sık sık anar, Hatice’nin 
dostlarına ikramlarda bulunurdu. Bazen Rasûlullâh’a: ‘Sanki dünyada Hatice’den başka kadın 
kalmadı’ derdim. Rasûlullâh: “O şöyle şöyleydi.” diye üstün özelliklerini sıralardı.59 Bir 
defasında Hz. Âişe annemizin kendisini kastederek ‘Allah sana ondan daha hayırlısını verdi’ 
demiş Hz. Peygamber Hz. Hatice’ye olan şefkatini burada da sergilemiş haksızlık edilmesine 
razı olmayarak şöyle mukabele etmişti: “Hayır, Allahü Teâlâ bana ondan daha hayırlısını 
vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken O, doğru söylediğimi 
kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Allah bana ondan 
çocuklar ihsan etti.”60 

Hz. Peygamber hanımlarını ihmal etmez, onlara karşı adâletten ayrılmazdı.61 Bu konuda 
kendini ibadete veren bazı sahâbîleri de uyarmış kadınlarını ihmal etmemelerini istemişti.62  
Konuyla ilgili benzer bir rivâyette Hz. Peygamber’in Abdullah b. Amr’a bazı hatırlatmalarda 
bulunduğu bir rivâyet de şöyledir:  

       ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَا َعْبدَ �َّ ِ َصلَّى �َّ ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ أَلَْم أُْخبَْر أَنََّك تَُصوُم النََّھاَر َوتَقُوُم اللَّْیَل  َعْبدُ �َّ
ِ قَاَل فََال تَْفَعْل ُصْم َوأَْفِطْر َوقُْم َونَْم فَإِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْیَك َحق�ا َوإِنَّ    ِلعَْینَِك َعلَْیَك َحق�ا َوإِنَّ ِلَزْوِجَك َعلَْیَك َحق�اقُْلُت بَلَى یَا َرُسوَل �َّ

 Abdullah b. Amr b. el-As anlatıyor. Rasûlullâh Sallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Ey 
Abdullah b. Amr duydum ki sen geceleri namaz kılıp gündüzleri de oruç tutuyormuşsun. Bunu 
yapma çünkü vücudunun senin üzerinde hakkı vardır, gözünün de senin üzerinde hakkı vardır. 
Zevcenin dahi senin üzerinde hakkı vardır. Bazen oruç tut bazen tutma. Her aydan üç gün 
oruç tut. Bu bütün sene oruç tutmak gibidir.”63 Hadisi şerifler Hz. Peygamber’in eşlerine karşı 
hassasiyetini ve bu konuda ashabını da uyarmakta olduğunu göstermektedir. 

                                                 
56  Müslim, “Salâti’l-Îdeyn”, 17, 20, 30. 
57  Ebû, Dâvûd, “Edeb”, 113. 
58  Müslim “Rada”, 63. 
59  Buhârî, “Menâkıbü’l-Ensâr” 20; Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 74-76; Tirmîzî, “Birr”, 70. 
60   Ahmed b. Hanbel, Müsned, 41/356. 
61  Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 37-38.  
62  Buhârî, “Savm”, 54. 
63  Müslim, “Sıyam”, 193. 
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4. Erkeğin Kavvâm Olma Vasfı  

Aile hayatında roller aile fertlerinin güç ve kuvvetine, donanım ve kabiliyetine göre taksim 
edilmiştir. Rollerin değiştirilmesi kadının erkekleşmesi ve erkeğin kadınlaşması, erkeğin 
yapması gerekenlerin kadına; kadının yapması gerekenlerin erkeğe yüklenmesi şefkatle 
bağdaşmaz. Evin kiremitlerini bir defasında kadının bir defasında da erkeğin değiştirmesi ne 
kadar doğrudur? Her şahsiyet yapabileceğinin en güzelini yapmalıdır. Aykırı davranmak 
şefkatsizlik olur. Kadın erkek arasında fıtratlarına münasip olarak yapacakları işler açısından 
doğal bir farklılık vardır. Baba daha çok himâye, anne ise şefkati transfer etme yönüyle öne 
çıkmaktadır. Çatının kiremitlerini baba değiştirebilir fakat bardakları yerleştirmede aynı 
başarıyı gösteremez. Kiremitlerin güçlü, bardakların nazik bir ele ihtiyacı vardır. 

Erkeğin ailede yönetici oluşunun özellikle ‘kavvâm’64 kelimesi ile belirlenmesi oldukça 
anlamlıdır. Kavvâm aile kurumunu sevk ve idare etme görevidir. Ailede kavvam olmak, 
istediği gibi tasarrufta bulunmak değil, eş ve çocukların emanet görevini yüklenmektir. Bu 
görev, ailenin yükünü taşıma, nazını çekme, sıkıntılarına göğüs germe, meseleleri dışarı 
taşırmadan mahallinde çözme vazifesidir. Kavvam, aileyi koruyup kollayan, her türlü belâ ve 
sıkıntılara karşı bir yuva bir sığınak olarak tutabilen, yükünü çekebilen, geçimini üstlenen, 
kısaca aile bireylerinin hizmetkârı olan bu yönüyle de saygıyı itaati hak eden kişidir.65 Bu 
itaat baskıdan değil sevgi ve şefkatten doğan gönül alan ve gönül veren gönülden gönüle 
muhabbet ilişkisidir. Söz konusu bu muhabbet ilişkisinin inşasında fıtratların gereği olan 
hürmet ve himayenin ızhâr edilmesinde eşler kendilerinden beklenen yükümlülükleri ihmal 
etme şefkatsizliğine düşmemelidir. 

Hanımların beylerine karşı sorumluluklarına işaret eden bir hadiste önemli hususlara işaret 
edilmştir. 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن النَّبِّيِ        ِ، َخْیًرا لَھُ ِمْن َزْوَجٍة  -َصلَّى �َّ أَنَّھُ َكاَن یَقُوُل: "َما اْستَفَادَ اْلُمْؤِمُن َبْعدَ تَْقَوى �َّ
تْھُ، َوإِْن َغاَب َعْنَھا نََصَحتْ َصاِلَحٍة، إِْن  تْھُ، َوإِْن أَْقَسَم َعلَْیَھا أَبَرَّ ھُ فِي نَْفِسَھا َوَماِلِھ"أََمَرَھا أََطاَعتْھُ، َوإِْن نََظَر إِلَْیَھا َسرَّ  

Ebû Ümâme'den aktarıldığına göre Nebî Sallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 
“Mümin bir kişi, Allah’a takva ile bağlandıktan sonra, saliha bir hanım nimeti kadar başka 
hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımından bir şey istese sözünü dinler, ona bakınca 
mutlu olur, adına bir söz verse yerine getirir. Kocası bir yere gitse iffetini ve kocasının malını 
korur.”66 Hadiste saliha bir hanımın değerine vurgu yapılmakla birlikte Hz. Peygamber şefkat 
içerikli bir üslupla bir hanımın kocasına karşı sorumluluklarını, şefkatle bakışının gereğini ve 
saliha hanım olmak için tamamlanması elzem olan nitelikleri belirtmiştir. Hadisin “ona 
bakınca mutlu olur” kısmının şefkatle daha bir ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Bu ifade, 
hanımların eşlerine kendilerinden gözlerini alamayacakları fizikî bir hazırlık ve şefkatli bir 
duruş sergilemelerinin gereğini içermektedir. Benzer bir hadiste de iyi hanım, huzurun; kötü 
hanım tatsızlığın kaynağı olarak belirtilmiştir.67  

Eşler arasındaki sevginin Allah’ın varlığının delili olarak sunulduğu âyet-i kerîme’nin, 
hanımları huzurun ve sükûnun sağlayıcıları olarak tavsif etmesi hem bir meziyet hem de bir 
sorumluk yükleme olarak gözükmektedir. Îlgili âyete dikkatle bakınca bu hususu iktiza ettiği 
anlaşılmaktadır. 

                                                 
64  en-Nisâ 4/34. 
65  Köse, Genetiği ile Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, 151. 
66  İbn Mâce, “Nikâh”, 5. 
67"  Ebû Dâvûd Süleyman b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî, el-Müsned, nşr. Muhammed Abdulmuhsin et-Türkî (Mısır: ed-

Dirâsetü’l-Arabiyye, 1999), 1/171.  
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یَاٍت ِلقَْوٍم یَتََفكَُّرونَ َوِمْن ٰایَاتِ۪ھٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواجاً ِلتَْسُكـنُٓوا اِلَْیَھا َوَجَعَل بَ          ْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةًۜ اِنَّ ۪في ٰذِلَك َالٰ  

 Âyet-i kerîmede;“O’nun varlığının delillerinden biri de, kendileriyle ülfet edip huzura 
ermeniz için size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var 
etmesidir. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için nice dersler ve ibretler vardır.”68 
buyurulmaktadır.  

 Rûm sûresinin bu ayetinde vurgulanan hususlar, benzer bir şekilde Araf Sûresinde 
tekrar edilmektedir. 

ْت بِ۪ھۚ فَلَ ُھَو الَّ۪ذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس        ا تَغَشّٰیَھا َحَملَْت َحْمالً َخ۪فیفاً َفَمرَّ ا اَثْقَلَْت دََعَوا َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَھا َزْوَجَھا ِلیَْسُكَن اِلَْیَھۚا فَلَمَّ مَّٓ
َ َربَُّھَما لَئِْن ٰاتَْیتَنَا َصاِلحاً لَنَُكوَننَّ ِمَن الشَّاِك۪رینَ  ّٰ� 

Âyetin meâli şu şekildedir: Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da 
eşini yaratan O’dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir, onu bir süre 
taşır; hamileliği ağırlaşınca rableri olan Allah’a şu sözlerle yakarırlar: “Andolsun, bize 
kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız!”  

Her iki ayette de geçmekte olan "ِلتَْسُكـنُٓوا اِلَْیَھا" , "ِلیَْسُكَن اِلَْیَھۚا "  ifadeleri “kendileri ile sükûn 
bulasınız/huzur bulasınız/dinginlik bulasınız/mutlu olasınız şeklinde tercüme edilmiştir. Bu 
ifadeler hanımlara mutluluğun kaynağı olma, eşlerinin gönlünü hoş tutma ve huzur bahşeden 
şefkatli tutumlar takınma görevi yüklemektedir. Âişe validemizin, Rasûlullâh bana 
yaslanarak: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et ve beni refîk-i a‘laya ilet!” diye duâ 
ettiğini belirttiği 68F

69 ifadesinden anlıyoruz ki Hz. Peygamber’in, hastalığının iyice şiddetlendiği; 
hayatının son anları ve zor demlerinde arkasında şefkatiyle dayanak olan bir eşi vardı. Bir 
hanımın bahsedildiği şekliyle; eşine mütebessim nazarla bakıp, huzur ve güven veren 
yaklaşımlarla dolu bir duruşla eşini sükûnete ve dinginliğe, yorgunlukları unutturan bir 
rahatlığa kavuşturacak, liman misali güçlü bir sığınak olması, fıtratıyla örtüşeni yapması 
açısından kendine şefkatinin gereği olarak düşünmek istiyoruz.  Hanımlar da fıtratlarıyla ters 
düşerek kendine şefkatsizdik etmemelidir. Meveddet, rikkat ve şefkat, kadının hem meziyeti 
hem de muktezai hilkatidir. Hanımların şeref ve haysiyetlerinin ve muktaza-i fıtratlarının 
korunması için şefkatle muamele edilmesi emredilmiştir.”69F

70 

Erdem Bayazıt’ın “Sana, Bana, Vatanıma, Ulkemin İnsanlarına Dair” başlıklı şirinde yer alan 
ve yukarıda verilen ayet ve hadislerden beslendiğini düşündüğümüz, şairane bir tefsir olarak 
değerlendirebilecek ifadeleri ile konuya nokta koymuş olalım. 

Kadınlar bilirim ülkeme ait 
Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak 
Göğüsleri Çukurova gibi münbit 
Dağ gibi otururlar evlerinde 
Limanlar gemileri nasıl beklerse 
Öyle beklerler erkeklerini 
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.71 

  

                                                 
68    el-Arâf 7/189; ez-Zümer: 39/6; er-Rûm 30/21. 
69  Buhârî, “Merdâ”, 19, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 5, “Megâzî”, 83,84, “Rikâk”, 42, “Deavât”, 28; Müslim, “Selâm”, 46, 

“Fedâilu’s-sahâbe”, 85, 87; Tirmîzî, “Deavât”, 76; İbn Mâce, “Cenâiz”, 64. 
70  Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili (İstanbul: Eser Yayınları, 1970), 2/1277. 
71   Erdem Bayazıt, Şiirler, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2014), 81. 
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SONUÇ 

Modern yaklaşımların getirdiği daha çok kazanmakla daha çok mutlu olunabileceği anlayışı, 
beraberinde daha çok koşuşturmayı zorunlu kılmıştır. İnsanın, temel amacı daha çok kazanma 
üzerine bina edilince bu durumda hayat; bir yarış güzergâhına, insanlar bu yarışın rakipleri 
haline dönüşmektedir. Bu anlayışta şefkatle meşgul olmak vakit kaybıdır, paraya tahvil 
edilemediği için de değersizdir. Kendisinden şefkat beklenen insanın, şefkat göstermeye 
zamanı ve mecali bitme noktasına yaklaşmış, dolayısıyla hayat şefkatsiz kalmıştır.  

Seküler anlayışta hayatın, maddî olanla mutlu olacağı varsayımı ve bu varsayıma göre 
şekillenen dünya, menfaatini ön plana çıkaran yaklaşımlarla insanı, dinden soyutlamak 
suretiyle şefkat gibi üstün ahlâkî değerleri zeminsiz ve anlamsız hâle getirmek istemiştir. 
İnsan maddî olanın kölesidir. Maddiyat kölesini kendine hizmet ettirmek isteyeceğinden mânâ 
ile meşgul olmasına izin vermemektedir. Hâliyle manevi değerler en başta da şefkat ilgisiz 
kalmaktadır. 

Ebeveynin çalışma hayatına yoğun katılımı ile evler, mesken olma özelliğinden uzaklaşmakta, 
giderek yalnızlaşan aile fertleri özellikle çocuklar, teknolojik/elektronik eşyaların metal 
kokusuna, televizyon, telefon ve bilgisayarların şiddet içerikli ekranına mahkûm olmakta ve 
çocuklar, şefkati tecrübe edememekte, şefkatin ne olduğunun farkına varamamaktadır. Bu 
sebeple yetişen nesiller şefkatten nasipsiz ve habersiz kalmaktadır. Yarının ebeveynlerinin 
şefkatle taşması bugünün çocukları olarak şefkatle dolmasını gerekli kılmaktadır. Dolmadan 
taşmak olmaz. Varlık ve elbette insan doldukları ile taşmaktadır. 

Kadınlar, toplumlarda aleyhlerine bir durumun varlığı açıkça gözüken kesimlerdendir. 
Araştırmalar dünyanın her tarafında kadınlara kaba davranışların giderek arttığını 
göstermektedir. Hanımlar, annelik yönleri nedeni ile duygusal olarak daha hassa bir yapıya 
sahiptirler. Zira hanımlar, hamilelik süreci, doğumu müteakip çocuğa süt verilmesi gibi 
meşakkatleri göğüslemektedirler. Kadının geleneksel olarak ev işlerini yürüten olmasına 
ilaveten çağımızda da iş hayatına iştirakin giderek yaygınlaşması meşguliyetleri daha da 
artırmaktadır. Bunlara ilaveten en başta da hanımları bedenen ve ruhen zarif yaratılışları 
kendilerine yönelik sözlerdeki içerikten gözlerdeki bakışa kadar tutum ve davranışlarda şefkat 
temel unsur olmalıdır. 

Şefkat, hanımı olduğu kadar erkeğinde ihtiyacıdır. .Bir hanımın eşinin kendisinden gözünü 
alamayacağı değer veren saygınlık hissi yaşatan hazırlıklar, tebessüm dolu iltifat içerikli sıcak 
nazarlar ve huzur veren yaklaşımlarla dolu bir duruşla eşini sükûnete ve dinginliğe, 
yorgunlukları unutturan bir rahatlığa kavuşturma gayretinde olmalıdır. Liman misali şefkatli 
bir sığınak olmalıdır.  

Hz. Peygamber şefkati ile hanımların elinden tutarak, ezilen onurlarını ayağa kaldırmış, hak 
ettikleri saygınlığı kendilerine teslim etmiştir. Hz. Hatice annemize vefanın en güzelini 
göstermiş, Hz Âişe validemizin nazlanmalarına anlayışla mukabelede bulunmuş, ev işlerinde 
eşlerine destek olmuş, en can alıcı sözlerle, sevgi dolu cümlelerle hitapta bulunma şefkatini 
esirgememiştir. En hayırlı olabilmeyi eşlere iyi davranma şartına bağlamıştır. Kız çocuklarına 
güzel muameleyi ebedî kurtuluş vesilesi olarak tarif etmiş, cennetin konumu için annelerin 
ayaklarının altını işaret etmiş ve hanımları, üzerine titrenmesi gereken emânetullah olarak 
tarif etmiştir.   

Meveddet, rikkat ve şefkat, kadının hem meziyeti hem de muktazai hilkatidir.   
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ABSTRACT 

Utopias reflect the imaginary places, located in specific time and place, to depict a perfect 
world for everyone. Although in literary canon, utopian fiction has been associated with male 
authors, one of the most remarkable utopic novels was written by the female writer, Charlotte 
Perkins Gilman. Gilman’s novel Herland (1892) places women at the centre of narration, 
which revolves around an entire country, populated only by women. As manifested by 
Simone de Beauvoir in The Second Sex (1949), women are considered as the ‘Other’, the 
antithesis, subordinate and inferior to men both in social constructs and literary canon. 
Imprisoned within the boundaries of patriarchal systems, female figures have usually been 
depicted as a weaker figure; however, in Herland, men become the ‘others’ while women 
dominate the entire nation. Therefore, this study aims at examining how women become the 
first sex and superior to men in a utopic vision. Within this concept, the study is comprised of 
the literary analysis of novel in terms of female depiction and male gaze. The study 
underscores a female utopian ensuring the desired status of women in patriarchal societies by 
Gilman while reflecting the manifestations of Simone De Beauvoir about the perception of 
women by patriarchy and traditional norms. Therefore, the study concludes that although 
written many years before The Second Sex, Gilman recalled and echoed De Beauvoir’s ideas 
about the status of women in male dominated societies.   

Keywords: The Second Sex, Herland, utopia, female depiction, patriarchy 

INTRODUCTION 

As explained in Longman Dictionary of English Language and Culture, utopia “is an 
imaginary perfect world where everyone is happy and no one suffers.” In general, utopia is an 
imaginary world that does not exist and the word derives from the Greek words ou (not) and 
topos (place), referring to eutopia (a place where all is well) (Cuddon, 1982, p. 733). The 
concept first appeared in literary canon with Thomas More’s Utopia (1516) and used by many 
authors to represent dream-like places, located in specific time and space, that exist in the 
imagination of the authors. Regarded as a sub-genre of science fiction, utopian fiction 
initiated in the 1960s and 70s. Utopian novels are conceptual devices that provides various 
traits: providing an alternative life for the readers, way to awaken the readers’ attention about 
the wrongs of societies and the critique of the current systems in society:  

Utopian thinking invariably contains criticism of the status quo. It aims to overcome social 
inequality, economic exploitation, sexual repression, and other possible forms of domination 
that make well-being and happiness in this life impossible [. . .] While both criticizing social 
life and aiming at new 20 forms of it, utopianism nevertheless attempts to transcend the 
boundaries of socalled realistic and pragmatic considerations (Honderich, 1995, pp. 892, 893) 
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According to Carey (1999), utopia involves the desire of human to return to a paradise, a 
metaphor for the security of the womb (p. 5) and for Mannheim (1936), utopia refers to the 
desire to escape from reality. Many writers have tended to use ‘utopia’ to reflect the 
misleadings of their current societies because it is considered to be the easiest way to satirize 
the government due to its imaginary time and space: 

Utopia is the verbal construction of a particular quasi-human community where sociopolitical 
institutions, norms, and individual relationships are organized according to a more perfect 
principle than in the author’s community, this construction being based on estrangement 
arising out of an alternative historical hypothesis (Suvin, 1979, p. 49). 

In other words, this genre provides authors freedom of speech because ‘‘as a literary artifact, 
it [utopia] is not a static picture of perfection, but rather a dynamic representation of human 
relations in motion, not perfect but better than what can be found in the author’s 
world’’(Moylan, 2000, p. 76). It would be proper to summarize that utopias are based on the 
desire to create egalitarian societies where people can live in peace, harmony, equality and 
compassion by eliminating capitalism, hierachy, rivalry and hostility.   

Feminism and Utopian Feminism: 

Although the Women’s Movement and feminism initiated in the western culture by the 
beginning of the 19th century, feminist movement could not totally reach its aim due to 
oppressions and limitations in literary canon. Therefore, many female writers favored feminist 
utopias to criticize the injustice among genders in a fictionary world. In historical context, in 
many cultures, women were imprisoned and limited within domestic spheres while men 
gained the public spheres. In the years before the Civil War, “the ideal division of labor in the 
farm family economy mirrored that of the urban dwellers” and while the men were the 
breadwinners, women were responsible of domestic chores and child-care (Kleinberg, 1999, 
p. 20). Based on the Victorian ideals, in the second half of the 19th century, ‘the cult of true 
womanhood’ was defined as being a chaste and obedient wife and a sacrificing mother.  

With capitalism, women had the opportunity to appear in public to contribute to the national 
economy. However, they were still accepted as the second class in factories and work places. 
Urban women both looked after their children and worked, however, with lower wages than 
men because “it differed from the male model of full-time wage earning separated from the 
domestic sphere” (Kleinberg, 1999, p. 28). In the second half of the nineteenth century, in 
Western Europe and America, women began to rebel against the unfair division of labor and 
challenged the status quo by action, meetings and propaganda.  

During the Civil War, many intellectual women and female writers defended the rights of 
women and feminist utopias involved “dream vision, satiric dialogue, alternative future, 
communitarian romance” (Kessler, 1995, p. ix). Feminist utopias can be regarded as a strong 
motivating force for the female authors because they propose radical changes for the 
oppressed women in patriarchal societies. Utopian fiction is a perfect sample of revolt and 
anger caused by the male dominated institutions: “Feminism and utopianism are strongly 
bound to each other. Both feminism and utopianism set themselves as antitheses to the 
existing order of things. This order they have insisted, is constructed and maintained as much 
by what we-and others-think as what we actually do” (Bammer, 1991, p. 57). According to 
Bartkowski (1989), feminist utopias differ in many ways: “What makes these utopian fictions 
feminist is that women are not dismissed as one question among many as in classical utopias; 
their place is everywhere’’(p. 24). Similarly, for Russ (1995) , “all these fictions present 
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societies that are conceived by the author as better in explicitly feminist terms and for 
explicitly feminist reasons’’ (p. 134). 

Having been rendered silent and invisible, female authors gained the chance to criticize the 
current patriarchal systems and advocate social change from a feminist perspective. Women 
realized that in patriarchal societies, they were accepted as the second class and the 
subordinate, and consequently, they created a new world in their utopian novels to represent a 
better place where all the members of the society were equal and happy (Aktaş, 2013, pp. 68-
69). Therefore, it would be proper to conclude that feminist utopian fiction   

• creates a world eliminated from genre, race, class and sex distinctions 

• provides women an alternative way of life  

• ensures female authors opportunities to construct the stories and theories in 
accordance with their imagination and fantasy  

• is a dialectical genre   

• maintains domestic and voiceless women a ground to criticize and satirize the current 
systems  

• enhances the awakening of female readers’ towards radical social and political 
changes because they “are not embodiments of universal values, but reactive; that is, 
they supply in fiction what their authors believe society. . . and/or women, lack in here-
and-now” (Russ,1995, p. 81). 

In 1970s, when feminist utopian writers focused on the gender roles, moral and ethical values, 
alienation of women from the society and status of women in public. Charlotte Perkins 
Gilman is one of the socialist feminists of her time, who criticized the male oppression and 
female passivity in her stories and novels.  

Charlotte Perkins Gilman’s notable utopian work, Herland (1915), is based on the adventures 
of three men to a utopia, populated only by women. Contrary to many novels, in this novel, 
women are the main figures that change the course of events. Although written many years 
before, the novel echoes various ideas, manifested by Simone de Beauvoir in The Second Sex 
(1949). The following part of this article represents the female depiction and male gaze in 
Herland; however, it would be proper to remind the core of Simone De Beauvoir’s ideas in 
her famous book The Second Sex before the analysis stage.  

Simone de Beauvoir (1908-1986) 

Radical feminism initiated in 1970s by a group of women with the aim of revolt against the 
inequalities and desire of legal women rights (Dikici, 2016, p. 528). In 1949, Simone De 
Beauvoir, a leading figure of feminist movements, contributed to the women’s movements 
with her book The Second Sex (Atan, 2015, p. 8). The book is accepted as the moral 
revolution that represents the conditions of women in regards to the roles imposed on them by 
ptarirachy (Walters, 2005, p. 98). As an existentialist, Beauvoir believed that existence 
precedes essence, thus “one is not born a woman, but becomes one”. And she suggests an 
image of the independent women: “It is through work that woman has been able, to a large 
extent, to close the gap separating her from the male; work alone can guarantee her concrete 
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freedom. The system based on her dependence collapses as soon as she ceases to be a 
parasite; there is no longer need for a masculine mediator between her and the universe” 
(Beauvoir, 2010, p. 813).  

As stated by Beauvoir (2010), men have created limitations for women in life and they made 
women the ‘Other’ by stereotyping them in society. Therefore, in order to gain self-identity 
and liberation, women must react against the patriarchal rules and develop a matriarchal 
society (Dikici, 2016, p. 529; Taş, 2016, p. 173).   

The manifestations of Simone de Beauvoir rely upon the female ideals in The Second Sex, 
which redefines the concept and significance of ‘femininity. Beauvoir states that being ‘male’ 
or ‘female’ is taught from childhood and the traditional gender roles are shaped by society: 
men are domineering, strong and superior while women are domestic, subordinate and 
inferior. Another point emphasized by Beauvoir is that women are isolated and alienated from 
the society due to traditional expectations and patrirachal norms: “No biological, psychic, or 
economic destiny defines the figure that the human female takes on in society; it is 
civilization as a whole that elaborates this intermediary product between the male and the 
eunuch that is called feminine. Only the mediation of another can constitute an individual as 
an Other (Beauvoir, 2010, p. 330). 

In order to awake her readers’ attention for the gender bias, Beauvoir poses a question to her 
female readers in The Second Sex: “… as a passive object. She spontaneously grasps herself 
as the essential: How will she decide to become the inessential? If I can accomplish myself 
only as the Other, how will I renounce my Self? Such is the agonizing dilemma the woman-
to-be must struggle with. (ibid, p. 403). In other words, for Beauvoir, gender roles for women 
are not determined by biology, but they are based on man-made social norms and society. For 
Beauvoir, in short, the woman is labelled as the ‘second sex’ and ‘other’ in society while the 
man is “pleased to remain the sovereign subject, the absolute superior, the essential being; he 
refuses to consider his companion concretely as an equal; she responds to his defiance by an 
aggressive attitude (ibid, p. 849).  

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) 

Charlotte Perkins Gilman, an American feminist writer, was born in Connecticut in 1860 and 
was influential in women’s rights movement during the first two decades of the twentieth 
century: “She was an evolutionary rather than a revolutionary (or Marxist) socialist and 
feminist – she herself, however, preferred the label ‘humanist’ or ‘sociologist’ to ‘feminist’ 
(Showalter, et al., 1993, p. 97). After she gave birth, she suffered from postpartum depression 
and received a ‘rest cure’ theraphy from Dr. Silas Weir Mitchell, who prescribed her a life, 
isolated from the rest of the society and her family. However, she gave up the therapy, got 
divorced, left her daughter with the father and his new wife and continued writing. She 
became an active member of California Women’s Congresses, which dealt with the rights of 
women, and the National American Woman’s Suffrage Association (Showalter, et al., 1993, 
p. 103).    

Gilman reacted against the ‘cult of true womanhood’ of Victorian ideals and the norms of 
traditional American patriarchal society. In California, Gilman gave lectures about the 
conditions of women, motherhood and the duties of mothers, all of which were later collected 
in Women and Economics: A Study of the Economic Relation between Men and Women as a 
Factor in Social Evolution. Her main aim was to educate women about the gender 
segregation, male domination and female passivity, caused by women’s imprisonment in 
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domestic spheres. Gilman lived and wrote during the women’s suffrage beginning in the 
1960s and lasting through the 1980s when women revolted to gain rights and freedom. 
Albinski (1988) stated that Gilman was “the best-known feminist utopist of the early 
twentieth century, largely because of the strength of Herland” (p. 68). Similarly, Freibert 
(1983) regarded Herland as “the first truly feminist work in the American tradition” (p. 67).  

In her essays and fiction, Gilman advocated that women were strong enough to change the 
system and react against the restrictions of patriarchy. In order to encourage her readers for a 
radical change, she creates a utopia governed and ruled only by women in her novel, Herland, 
a utopian fiction that foreshadows the manifestation of Simone de Beauvoir, explained in The 
Second Sex. The theories and ideas developed by Gilman and Beauvoir echo and recall each 
other in many ways although written in different periods; therefore, the following part 
involves the analysis of Herland in the light of Beauvoir’s ideas. 

Herland: 

Herland (1915) is one of the most notable feminist utopias with its setting, content and 
themes in American literature. Since it was first published, the novel received renewed of 
women’s movement in the 1970 and Gilman was accepted as the best-known feminist utopist 
of the 20th century. According to Freibert (1983), Herland was “the first truly feminist work 
in the American tradition” (p. 67). The novel depicts the life on a land, governed and ruled 
only by women, who developed a new society, eliminated from rivalry, poverty, suffering, 
inequality, sexism, war, capitalism and patrirachal institutions. Through this utopian novel, 
Gilman represents her ideas and manifestations based on radical feminism.  

Herland begins as the three adventurers, Van, Terry and Jeff, discover a valley in the uplands, 
populated by only women and set on a scientific expedition. They pass through rivers, lakes, 
and forests arrive at the ‘womanland’. The land is isolated from the rest of the world and 
surrounded by cliffs and rocks. Representing the male dominated American society, the three 
men thought that women were weak creatures and could not establish a civilization without 
men. Terry, for instance, claims that “of course there are men!” (Gilman, 1992, p. 13). In a 
short while they stumble upon the country, to their great surprise, they can’t find men 
anywhere.  

Vandyck describes the place as peaceful, beautiful, fertile and aesthetic because the roads are 
perfect full of flowers, trees are all fruitbearing and there is no pollution: “Everything was 
beauty, order, perfect cleanness, and the pleasantest sense of home over it all’’ (Gilman, 1992, 
p. 21). Meanwhile, as the three adventurers begin to discover the land, the readers learn the 
differences between Herlanders and actual American society. As inferred at the beginning, the 
land of the nation was a patriarchal society until a volcanic eruption. After the eruption, the 
passage was filled up and it became a land, surrounded with rocks and cliffs. Therefore, 
typical to utopian concept, Gilman creates a place isolated from the rest of the world:  

They were decimated by war, driven up from their coastline till finally the reduced 
population, with many of the men killed in battle, occupied this hinterland, and defended it for 
years, in the mountain passes. [...] Very few men were left alive, save the slaves; and these 
now seized their opportunity, rose in revolt, killed their remaining masters even to the 
youngest boy, killed the old women too, and the mothers, intending to take possession of the 
country with the remaining young women and girls. But this succession of misfortunes was 
too much for those infuriated virgins. There were many of them, and but few of these would-
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be masters, so the young women, instead of submitting, rose in sheer desperation and slew 
their brutal conquerors (Gilman, 1992, p. 56).  

Although the aim of the women in the novel was not to establish a matriarchal order, due to 
slaughters, disasters, war and deaths, they became the masters of an all-women society in 
Herland. With a collective spirit, women organized a new society, cultivated the earth and 
lived in communion instead of submitting and obeying. Gilman, at this point, foreshadows the 
ideas, developed many years later by Simone De Beauvoir: women do not need men to 
survive and prosper and with a collective conscious, women have the strength and potentiality 
to rule the world: “It is through work that woman has been able, to a large extent, to close the 
gap separating her from the male; work alone can guarantee her concrete freedom. The system 
based on her dependence collapses as soon as she ceases to be a parasite; there is no longer 
need for a masculine mediator between her and the universe” (Beauvoir, 2010, p. 813).  

Both Gilman and Beauvoir emphasized the importance of women’s strength compared to 
obedience and ‘submission’ because for them, if women act collectively, they are able to 
dominate the societies. When the men define the women’s collaboration in Herland, they are 
surprised that there is “no competition” (Gilman, 1992, p. 60) because in their American 
society, “competition is the motor power” and “stimulus to industry” (Gilman, 1992, p. 62). 
The following analysis part presents the common certain themes and theories, conveyed by 
Charlotte Perkins Gilman and Simone de Beauvoir, all of which contribute to the explanation 
of female depiction and male gaze in Herland.  

The master-slave relation is the first theme that reflects the ideas of Gilman about the 
perception of women by male in her utopian fiction. In The Second Sex, it is stated that 
woman becomes a slave and “master of slaves and land, man also becomes the proprietor of 
the woman” (Beauvoir, 2010, p. 88). However, in Gilman’s Herland, women are the masters 
of the land. Although the women have no weapons, they have the power to make the three 
men obey them, and act according to their rules.   

Being the ‘other’ or stranger is the second emphasized theme in Herland. At this point, 
Simone De Beauvoir’s definition of woman as the ‘Other’, the subordinate, the repressed and 
passive being is essential. The Herlanders behave the three men as ‘others’. Van, Jeff, and 
especially Terry feel displeased and uneasy due to the dominance of women. When the men 
attempt to run away from the Herlanders, they are taken into custody, imprisoned in a jail cell 
for weeks and given little privileges of freedom. Therefore, men become the slaves, others, 
intruders and species that are not allowed to exist freely. By depicting the distress of men in 
under custody, Gilman reflects and satirizes the limitation of women in domestic spheres in 
actual life.  

Thirdly, in her utopian fiction, Gilman enhances the concept of ‘motherhood’, one of the 
crucial duties of women in the patriarchal system of the 19th century American society. Since 
motherhood or parenting are accepted as women’s jobs, feminists and female intellectuals 
have questioned and criticized the expectations of society from women as mothers and wives. 
According to Simone De Beauvoir (2010), “It is through motherhood that woman fully 
achieves her physiological destiny; that is her “natural” vocation” (p. 597).  For her, when 
women become mothers, they are considered to take the place of God as they are accepted as 
closer to God’s power of giving life (Gray, 1994, p. 26). Similarly, Gilman’s Herland is based 
on the concept of motherhood. Women in Herland have discovered an extraordinary way to 
become a mother after a woman miraculously gave birth to a child. They believe that a 
woman can become pregnant, if they concentrate enough. Without men, Herlander women 
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“developed this virgin birth capacity” (Gilman, 1992, p. 68), called as “Human Motherhood” 
(Gilman, 1992, p. 68) and have children: 

They began with a really high degree of social development, something like that of Ancient 
Egypt or Greece. Then they suffered the loss of everything masculine, and supposed at first 
that all human power and safety was gone too. Then they developed this virgin birth capacity. 
Then, since the prosperity of their children depended on it, the subtlest coordination began to 
be practiced (Gilman, 1992, p. 68). 

“Gilman’s Herland is a mother text’’(Bartkowski, 1989, p. 23) and the Herlanders consider 
motherhood as a holy service for the country:  

“… Motherhood means to us something which I cannot yet discover in any of the countries of 
which you tell us. You have spoken” –she [Zava] turned to Jeff, “of Human Brotherhood as a 
great idea among you, but even that I judge is far from a practical expression?’ Jeff nodded 
rather sadly. “Very far-“ he said. “Here we have Human Mot-herhood-in full working use,’ 
she went on. “Nothing else except the literal sisterhood of our origin, and the far higher and 
deeper union of our social growth. The children in this country are the one center and focus of 
all our thoughts. Every step of our advance is always considered in its effect on them-on the 
race. You see, we are Mothers,’ she repeated, as if in that she said it all (Gilman, 1992, p. 67). 

Moreover, since the Herlanders live together as a community, women consider all children as 
their own children. When Somel explains the motherhood to Vandyck, she says: “‘We each 
go without a certain range of personal joy,” she said, ‘but remember-we each have a million 
children to love and serve-our children’” (Gilman, 1992, p. 72). All the women on the land 
share the responsibilities of the child-care, education of children and development of the 
society. The children are raised in such healthy way that they never have any common 
childhood diseases specific to the children of the Americans.    

All the women in Herland give birth to female children, signifying that daughters are 
expected to continue ruling the nation as sisters. Having a daughter also reminds the theory of 
Beauvoir (2010) who claimed that “There are women who are satisfied enough with their 
lives to want to reincarnate themselves in a daughter, or at least welcome her without 
disappointment; they would like to give their child the same chances they had, as well as 
those they did not have: they will give her a happy youth” (p. 637).   

According to Register (1996), “The feminist movement in America is seeking to create a 
feeling of sisterhood, a new sense of community among women, in order to overcome group 
self-hatred, the animosity that many women feel for others of their sex as a result of isolation, 
competition of male attention, and belief in female inferiority” (pp. 238-239). The author, in 
this sense, invents such a world where motherhood and sisterhood are essential for the 
nation’s hope: “Their twenty-five daughters in turn, with a stronger hope, a richer, wider 
outlook, with the devoted love and care of all the surviving population, grew up as a holy 
sisterhood’’ (Gilman, 1992,  p. 59). Also, Gilman criticizes the nuclear family by “building up 
a great race through children” (Gilman, 1992, p. 96) and by creating a great communal family.  

For Gilman, motherhood and sisterhood could solve the wrongs of the whole society becuse 
they provide equality and compassion while eliminating the rivalry and compettion caused by 
the capitalist system. By underscoring the virgin pregnancy, Gilman aims to convince her 
readers that a woman can achieve everything as men can. At this point, she recalls the 
ideology of Simone De Beauvoir, who argues that women can free themselves through 
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individual decisions with a collective conscious. For her, the concept of “collective” action 
and conscience create harmony in nature among individuals.   

The fourth theme of Herland is the unusual depiction of female characters. Gilman creates 
women with various traits: intelligence, leadership skills, dominance, societal organization. 
However, all these traits contradict with the traits associated with women at the time Gilman 
was writing. Therefore, Gilman is reacting against the traditional social norms by depicting 
women as “uncomfortably strong”, too smart, “boyish” and masculine. When the men see 
these women, they note that “these women aren’t womanly” (Gilman, 1992, p. 60) because 
they resemble to boys with their nimble movements and short hair and they “seemed neither 
young nor old, but just women” (Gilman, 1992, p. 45). Vandyck describes the young 
generation of Herlanders as:  

Never, anywhere before, had I seen women of precisely this quality. Fishwives and market 
women might show similar strength, but it was coarse and heavy. These were merely athletic- 
light and powerful. College professors, teachers, writers- many women showed similar 
intelligence but often wore a strained nervous look, while these were as calm as cows, for all 
their evident intellect (Gilman, 1992, p. 24).  

The women in Herland are physically strong and athletic and they work as forester, poliçe, 
machinist or carpenter. Gilman, at this point, underscores the idea that women can also achive 
all the ‘men’s jobs’. In their uni-sex clothes, the Herlanders are defined by the three men as 
“asexual creatures”, “neuters”, “boys”, “epicenes”, “agile” or “unexpected and bizarre 
figures”. Also, they look nearly at the same age and resembled to a society of “nuns” living in 
a “peaceful, harmonious sisterhood” (Gilman, 1992, p. 10). In short, women in Herland have 
manly qualities, unlike the traditional Victorian type of fragile women:  

They were girls, of course, no boys could ever have shown that sparkling beauty, and yet 
none of us was certain at first. We saw short hair, hatless, loose, and shining; a suit of some 
light firm stuff, the closest of tunics and knee-breeches, met by trim gaiters. As bright and 
smooth as parrots and as unaware of the danger, they swung there before us, wholly at ease, 
staring as we stared, till first one, and then all of them burst into peals of delighted laughter 
(Gilman, 1992, p. 17)  

By depicting women in masculine ways, Gilman tries to represent women in public sphere, 
contradicting the stereotypical American femininity. Van observes Herland’s women and 
concludes that: “Here you have human beings, unquestionably, but what we were slow in 
understanding was how these ultra-women, inheriting only from women, had eliminated not 
only certain masculine characteristics, which of course we did not look for, but so much of 
what we had always thought essentially feminine” (Gilman, 1992, p. 59). 

Another theme that contributes to Gilman’s depiction of female characters is ‘female labour’, 
which Simone De Beauvoir’s statement about the economic dependence and slavery of 
women:  

It is through work that woman has been able, to a large extent, to close the gap separating her 
from the male; work alone can guarantee her concrete freedom. The system based on her 
dependence collapses as soon as she ceases to be a parasite; there is no longer need for a 
masculine mediator between her and the universe (p. 813). 
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In Herland, Ellador is an example of intellectual working woman. Readers learn that when 
she was a little child, she found an insect dangerous for trees and the food and she achieved to 
eliminate it. All the women in Herland works for the prosperity of their community rather 
than self fulfillment. When the tutors Somel, Moadine and Zava are talking with the men, 
they get very surprised when they learn that nobody works in the U.S.A unless they have to: 

“…No man would work unless he had to,’’ Terry declared. “Oh, no man! You mean that is 
one of your sex distinctions?”… “No one, I mean, man or woman would work without 
incentive… The men do everything, with us... “We don’t allow our women to work. Women 
are loved-idolized-honored-kept in home to care for the children’’ 

But Zava begged: “Tell me the first, do no women work, really?’’ 

“Some have to, of the poorer sort. About seven or eight million’’ said Jeff. (Gilman, 1992, p. 
62). 

Another theme of the utopian novel Herland is the concept of marriage. Gilman criticizes the 
traditional patriarchal values and the conventional conceptions of marriage to state that 
marraiges or relations must be based on mutual love and respect. In this sense, her novel 
mirrors Simone De Beauvoir’s theories. In The Second Sex, it is asserted that man should 
recognize woman as a fellow human being: 

In marrying, the woman receives a piece of the world as property; legal guaranties protect her 
from man’s caprices; but she becomes his vassal. He is economically the head of the 
community, and he thus embodies it in society’s eyes. She takes his name; she joins his 
religion, integrates into his class, his world; she belongs to his family, she becomes his other 
“half.” She follows him where his work calls him: where he works essentially determines 
where they live; she breaks with her past more or less brutally, she is annexed to her 
husband’s universe; she gives him her person… (Beauvoir, 2010, p. 506) 

In Herland, each woman is independent autonomous individual. When they learn that 
American women take their husband’s surnames, they consider this as an infringement on the 
rights of women and individuality. Moreover, Herland women do not have surnames. Also, 
when the girls marry the three adventurers throughout the novel, they refuse to live in private 
houses with their husbands. Also, there are no private homes in the land, which signifies that 
individual freedom is respected and communal life is essential. Van explains this situation as: 
“All the time we knew that these large minded women whose mental outlook was so 
collective, the limitations of a wholly personal life was inconceivable’’ (Gilman, 1992, p. 98).  

CONCLUSION 

Charlotte Perkins Gilman uses a “utopian voice to embody her view of feminism as a 
philosophy of growth” and to posit “the full humanity of women as subjects, not objects, in 
the world” by depicting her female characters through the male gaze (Bartkowski, 1989, p. 
24). In order to satirize the American society in her time and present a better world for 
women, Gilman aims to “reveal a world of possibilities and potentials available to women as 
a sex, rather than to present a sex-separatist society as a final utopian solution” (Kessler, 
1995, p. 69). Gilman was not proposing a world without men, rather, she tended to reflect a 
world where equality, compassion and production are essential. Her utopian fiction is 
accepted as a groundbreaking way to encourage female readers to break the barriers, set up by 
patrirachy.  
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Gilman in Herland valorizes the traits of femininity through certain themes that could awaken 
her readers attention to the problems of her time. The themes she focused on in Herland are in 
fact the issues raised by all the feminists of her time in the 20th century American society: 
slavery of women, alienation of women from the society, the burdens of motherhood, the 
significance of collective conscience and sisterhood, appearance of new woman contradicting 
to Victorian ideals and boundaries of marriage. Although written in distant periods, the idea 
presented in Gilman’s Herland foreshadows the manifestations of Simond De Beauvoir’s The 
Second Sex. By refuting all the dogma and teachings of Victorian patriarchal norms, both 
Gilman and Beauvoir reacted and criticized the values and roles imposed on women in male 
dominated societies.  
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ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak almost totally crippled economies. Whole industries were shut down 
in so many areas across the country and schools and kindergartens establishments. There were 
many working parents who were either forced to stay in the house or lost their day jobs. They 
were forced to juggle between childcare duties and work while their children had to adjust to 
the new routine of schooling online and even schooling at home. Also, parents who had 
nannies at home had to provide 24/7 care and guidance for their kids as social distancing and 
the orders to stay in the house were the new normal. 

Parents worldwide stepped up to these new roles; these parents acted like heroes during the 
crisis. However, their efforts remain underappreciated. İn particular, mothers had to multitask 
while developing color-coordinated and home-based school schedules to help them monitor 
and arrange a study scheme to help their children keep engaged with their books every hour 
during the weekday. 

Many of these home-based kid engagement schedules were quickly and widely circulated 
through social media within a short time. After all, moms around the world are the leaders of 
the craft when it comes to multitasking. However, it is important to ask: How much work is 
possible for our parents to handle before they decide to give up and break? 

New media and pop culture have widely published and shared stories about the adverse effect 
of this covid-19 to parents, and in particular, mothers as they narrate stories of tired and 
harried women trying to manage their homes, organizing their children's schooling activities, 
and putting their professional careers in order. 

In the section on parenting in the New York Times, an article asked whether this new 
coronavirus will change people's lives as to how mothers work and function in the home. İt 
published a story about a family where the woman had said they have to choose between her 
and her husband who need to quit their jobs for the sake of caring for their children; it will 
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have to be her as the husband earns more salary than her (Bennet, 2020).1 A second news 
story broadcast on the National Public Radio emphasized what is referred to as "grotesque" 
inequalities in gender when it comes to working in the house during this Covid-19 outbreak 
and the problem that many career family-oriented women face (Gross, 2020).2 

Whereas such media stories such as these on the inequality of gender within the household is 
common and regular (Hinchliffe, 2019; Sayer and Pepin, 2019)3, there are pending questions 
if and to which degree they are valid for most parents or (mothers) during the early shock 
effects of the Covid-19 shutdown, Early work by Alon et al. (2020a, 2020b)4 had touched on 
the expected effects of the Covid-19 on the economic outcomes concerning women and men, 
with the argument that the economic downturn of the covid-19 shutdown will 
disproportionately affect women since women's job are mainly in the service and other similar 
sectors. Furthermore, the closure of daycares and schools would lead to an increased 
workload around the house. 

They accentuate the particularly risky situation of single career parents because of the 
restrictions of the Covid-19, detect the lingering macroeconomic effects of the gendered 
results of the Covid-19 on the working class, and produce evidence that suggests the potential 
for an increased balance inequality through gender post-covid-19 driven by male parents 
taking part more in caring for their children during the Covid-19 outbreak. 

With this article, the immediate effect of the pandemic shutdown that has resulted in an 
unexpected exogenous change in the workplace and childcare duties will be analyzed. 
Responding to the quest for more attention to the "converging identities" in both the family 
and work literature, wide patterns of changes related to the pandemic for both women and 
men will be explained and also accentuate heterogeneity concerning both parental/marital 
status whenever the right research is made available. The paper will deliver nuanced insights 
into how the covid-19 has distinctly affected both women and men depending on gender 
intersections and different other important identities. 

JEL Classification: J16, J21, O12  

Keywords: COVID-19, gender gap, childcare services, employment. 
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ABSTRACT 

Beside  the  other  rights,  the  great  religion  Islam  has  imparted  women  with  sound 
political  rights.  However,  a  large  number  of  women  are  ignorant  of  the  political  rights 
bestowed  to  them  by  the  holy  Quran  and  Sunnah  of  prophet  SAW).  Hence  they  are 
benefiting  their selves from such privileges. Islam,  the  complete  code  of  life  for  
humanity,  makes  sure  that  guiding  principles  be available  to  its  followers  from  every  
aspect  of  human  life.  It  has  decided  all  those codes  and  protocols  that  lead  in  the  
direction  of  progress  and  forthcoming  social issues.     

 Accordingly,  the  meaningful  participation  of  women  in  national,  local,  and community  
leadership  roles  has  become  an  important  focus  on  global  development policy.  Allah  
(SWT)  has  given  a  due  and  most  suitable  status  to  the  women.    Women in  leadership  
positions  have  been  mentioned  in  multiple  occasions  in  Quran.  Islam gave  them  the  
right  to  vote  and  remain  politically  active  in  legislative,  executive,  and judiciary. Quran  
and  hadith  were  used  as  primary  sources  for  the  collection  of  authentic information, 
whereas published  data on subject was used as secondary  sources.  

Women in leadership positions have been mentioned in multiple occasions in Quran. Islam 
gave them the right to vote and remain politically active i.e. “The believing men and believing 
women are allies of each another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and 
establish prayer and give zakat and obey Allah and his messenger. Allah will have mercy 
upon them. Indeed, Allah is exalted in Might and wise”.   

 The importance of women’s opinion in the national and marital affairs can be judged from 
the action of Hazrat Omar (RA). It is concluded that women can influence judicial decisions 
and could be consulted.  

Keywords:  political rights, pledge  of Aqabah, dowry, judge.  

32



 
 

A POST-COLONIAL READING UPON WOMEN REPRESENTATIONS OF ZORA 
NEALE HURSTON’S THEIR EYES WERE WATCHING GOD AND TONI 

MORRISON’S THE BLUEST EYE  

Zeynep İĞDE 

English Language and Literature, Selçuk University, Konya, MA 

ORCID ID: 0000-0002-0579-7376  

ABSTRACT 

This paper aims to attempt to read women representations on Zora Neale Hurston’s Their 
Eyes Were Watching God and Toni Morrison’s The Bluest Eye utilizing Homi Bhabha’s 
theory, “of mimicry and man”, and Frantz Fanon’s theory, “black skin-white mask”. Before 
the post-colonial period, it is the colonial period in the United Kingdom. English sovereignty 
is defined as “a country in which the sun does not set up” because of her colonial expansion. 
After the Victoria period, England started to lose her colonies due to economic and political 
problems. As a result of this weakness, the post-colonial era developed. We can hear the 
voices of the colonial regions in the post-colonial period. Reading ethnic American literature 
from the lens of postcolonial criticisms would enable us better to analyse literary texts written 
by African American female authors. The women characters in the American novels in that 
era imitate the white man or are named as their masters. In this context, this paper aims to 
depict how these texts can be read and analysed from a postcolonial perspective.  

Keywords: mimicry, black skin, white mask, imitate, post-colonial era 

INTRODUCTION 

In the 20th century, the British Empire overlapped an extensive area in the world, which 
included Africa, Asia, Australasia, Canada, the Caribbean, and Ireland. Yet, the 20th century is 
the century of colonial ending for the British Empire. Before that century, colonialism is a 
huge term in British history. Colonialism means “a lucrative commercial operation, bringing 
wealth and riches to Western nations through the economic exploitation of others” (McLeod, 
2000, p. 18). Another term, in this sense, is imperialism. While imperialism is an ideological 
concept as the economic and military control of one nation by another, colonialism is a 
practice of the conclusion of imperialism and a settlement of people in a new location. So, it 
can be said the Victorian period, the 19th century was the peak era of colonialism. After that 
period, The British Empire started losing its colonies because they began to require their 
independence. At this point, a new term comes to or is mentioned in the literature: 
postcolonialism. It is the period after colonialism. (The world speaks the “post” of everything 
in the 20th century, such as post structure, posthumanism, post-modernism…) Especially, in 
the 1990s, postcolonialism has become a well-known academic issue.  

‘Post-colonialism/ postcolonialism’ is now used in wide and diverse ways to include the study 
and analysis of European territorial conquests, the various institutions of European 
colonialisms, the discursive operations of empire, the subtleties of subject construction in 
colonial discourse and the resistance of those subjects, and, most importantly perhaps, the 
differing responses to such incursions and their contemporary colonial legacies in both pre-
and post-independence nations and communities (Ashcroft, 2007, p. 169).  
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There are two theories of colonial discourses in the development of postcolonialism. These 
are Homi Bhabha’s “of mimicry and man” and Frantz Fanon’s “black skin-white mask”.  

Homi Bhabha: “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse” 

Homi Bhabha states in his theory “Of Mimicry and Man” that “mimicry emerges as one of the 
most elusive and effective strategies of colonial power and knowledge” (1984, p. 126). He 
firstly explains mimicry and the Other, which is almost the same, but not quite. The colonised 
is the Other in his/her land and country as a second citizen. Colonised states imitate the white 
colonisers. They become estranged from their language and culture, and so they produce other 
norms for them. In this sense, “ambivalence” is used together with mimicry by Homi Bhabha. 
Colonial mimicry is incomplete and inappropriate because of depending on representation and 
limitation. Actually, “[m]imicry repeats rather than re-presents” (Bhabha, 1984, p. 128). 
Mimicry repeats the white man, the white ruler, or the white coloniser. He behaves like one of 
them; however, this is almost the same, but not quite. Moreover, Bhabha puts it as “mimicry 
is like camouflage, not a harmonization of difference”. The colonised man copies the white 
man to take away being the other in his society; however, that is not accomplished.  

Frantz Fanon: Black Skin White Masks 

Frantz Fanon starts to talk about the black man’s two dimensions in his theory Black Skin 
White Masks. A Negro has two extents; these are that one is with another Negro and the other 
is with a white man. “As long as the black man is among his own, he will have no occasion, 
except in minor internal conflicts, to experience his being through others” (Fanon, 1986, p.  
82). It is understood that a Negro behaves differently according to his interlocutor. If the 
colonised denies his blackness, in this way, he becomes whiter. His skin colour is black; 
however, he is like a white man in behaviours. Fanon gives an example of the black man in 
France and talks about that person’s change. The black man who went to France changes 
because of receiving the knowledge of France’s philosophers and life standards in France. In 
time, the black man speaks and behaves like the white man.  

Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston  

Their Eyes Were Watching God is a well-known novel written in 1937 by Zora Neale 
Hurston, an American writer. It tells the reader the life story of the female main character, 
Janie Crawford. She marries three times; the names of her husbands, respectively, are Logan 
Killicks, Jody Joe Starks, and Vergible Woods, known as “Tea Cake”. This paper focuses on 
Jody Joe Starks as the colonizer and Janie Crawford as the colonised in the context of two 
theories mentioned beforehand.  

Jody Joe Starks is Janie’s second husband that she attends him in his journey after leaving her 
first husband Killicks. Starks goes with Janie to a place that black people live, and he wants to 
set up a community there that belonged to African American natives. He has a leader mission 
in the novel. He, additionally, gives a name to that community as a founder. This reminds us 
of the discoveries of colonies in history. The ones, who go to discover a place or continent, 
gives names that place since they are eponym, which means the father of the name. Later, in 
the opening or announcement section, Jody Joe Starks does not give a voice to Janie to speak 
in front of the community, and only Starks makes a speech to African American people in the 
square. He has a talk, wears, and acts as if he is a white man in society as a black man. He has 
a colonizer mission on Janie and people in society.  
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Jody Starks follows the white man’s steps to set up the settlement. So, it is possible to say that 
he is a mimicry man in the theory of Bhabha, and he is a black man who wears a white mask 
while controlling Janie and the community. In other words, Starks manipulates Janie as the 
male authority. That resembles the British Empire controls her colonies as a man does a 
woman. According to Starks, Janie should be silent and one step behind, and in addition, she 
must behave properly as a wife of the city manager. Because of this reason, she had to wear a 
headcover by Starks’s force. 

Hurston writes the issue in the novel like this: [t]he town had a basketful of feelings good and 
bad about Joe’s positions and possessions, but none had the temerity to challenge him. They 
bowed down to him rather, because he was all of these things, and then again, he was all of 
these things because the town bowed down (2004, p. 59). In this paragraph, we can 
understand that Starks is like a colonizer and the community, which he set up, is like a 
colonised country. Even if the community objects to his authority and requires changing the 
situation, the people do not have courage. The colonised people seem like a servant in their 
land and render service to their master; that is why the master or colonizer, or the white man 
gives them a light in their life, which means a new beginning as a person.  

The Bluest Eye by Toni Morrison 

The black people in the colonial period started to write some works and the readers in 
different countries in the world had a chance to hear them. From that era, with post-colonial 
studies, some writers focus on some issues. As one of those, Toni Morrison focuses the black 
people’s situations and life within society in her novel, The Bluest Eye. Toni Morrison states 
the story of a black girl who wanted to have the bluest eye.  

Toni Morrison wrote The Bluest Eye in 1970. The setting is in Lorain, Ohio, where it is Toni 
Morrison’s hometown. Morrison tells the reader the story of an African American girl named 
Pecola. The period of the novel is in 1941, the era after the Great Depression. Pecola, the 
focus character of the story, thinks she is ugly, and having blue eye makes her happy and 
respected. The novel has a lot of points of view, so sometimes it is difficult to understand 
what is happening. As a person, Pecola is grown passive, and she has an imperfect 
background because of her family’s abusing her. It is the bluest eye that Pecola’s only one 
dream is. To have the bluest eye means to desire “whiteness”. In other words, the bluest eye 
describes to be white and equals with the white person’s prestige.  

The novel starts with a quotation from the Dick and Jane story. The Dick and Jane is an ideal 
white family in that period, because they have white skin, blonde hair, and blue eyes. The 
beauty and the physical respect are always there as a standard in the world. As a black African 
American, anyone has no voice in the society, which is set up by the white people, and they 
are administrators in American land. In the below quote, Morrison mentions Pecola’s struggle 
upon the bluest eye: 

It had occurred to Pecola some time ago that if her eyes, those eyes that held the pictures, and 
knew the sights—if those eyes of hers were different, that is to say, beautiful, she herself 
would be different. Her teeth were good, and at least her nose was not big and flat like some 
of those who were thought so cute. If she looked different, beautiful, maybe Cholly would be 
different, and Mrs. Breedlove too (2004, p. 45). 

From the side of Homi Bhabha’s theory, “Of Mimicry and Man”, it can be turned to “of 
mimicry and woman” in the novel. Because The Bluest Eye deals with white hegemony and 
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white norms on black women. With the post-colonial aspect, Pecola asks for being a white by 
getting the bluest eye. “Pecola wants to become white because she is inherently aware of the 
fact that, in a culture that validates white beauty exclusively, black girls with darker skin 
colour have a very slim chance of being loved” (Abdullatif, 1999, p. 20). She expresses her 
sadness since she is not loved, which situation is about her ugliness. To get out of her 
ugliness, Pecola thinks, it needs to get the blue eye, and then she will take the respect in the 
society as a black woman. On the other hand, that is the desire to be accepted by the 
environment. That blue eye is only a mask for her according to Fanon’s theory. A 
characteristic of a white person is only for white people, you cannot get it; or if you can get it, 
it does not mean that you have prestige in the society. Because you are the only imitator of 
them, not yourself.   

CONCLUSION 

After the British Empire’s losing her colonies, voices began to arise from her colonies. It can 
be stated that the colonial issues have created postcolonial statements. We, in American 
literature, may see these examples. Hurston’s Their Eyes Were Watching God and Morrison’s 
The Bluest Eye belong to the colonial period; besides, they are ones of the best examples of 
post-colonial literature. Characters are from the African American people; their language and 
culture have deeply seemed in novels. From the aspect of postcolonial in American literature, 
we can criticize Jody Joe Starks and Pecola in the context of Homi Bhabha’s and Franz 
Fanon’s theories. Starks is a black man; however, his skin is only black, he is like a white 
man in due personality and characteristics. According to Fanon’s “white mask and black skin” 
theory, Starks imitates the colonizer within his own culture. His wife Janie is the colonized 
woman; she is silent and has no mission to rebel against Starks. On the other hand, there is a 
girl, named Pecola, who wants a blue eye. The girl is also mimicry because she looks for 
happiness at getting those eyes. That means “the power and esteem” in society. In African 
American society, black people are the second citizen within their society owing to the 
whites’ hegemony and their rules.  
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Şifasının Sanatsal bir proje ile Aktarılması: 
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ÖZET 

Kadın c�nayetlerı̇ ı̇le ı̇lgı̇lı̇, kadınların yasadığı zorluklara ve acılara ortak olmak adına 
tasarlanmış “Örgü Anıt” adlı proje; dünyanın her yerı̇nde kadın cı̇nayetlerı̇nı̇n var olduğunu 
ve kadınların acılarının, zorluklarının ortak olduğunu göstermek amacı ı̇le üretı̇lmı̇ştı̇r. Proje, 
kadın ölümler�n�n sadece medyada gördüğümüz rakamlardan �baret olmadığını anlatmanın 
başka bir yolu olarak tasarlanmış bir enstalasyondur. Keseleri toplu halde, fiziksel olarak 
gören izleyiciye, kadın ölümlerinin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu fark ettirmektedir. 

Türkiye’den 70 kadın katılımcının beraber ördüğü 300 kese, kadınlar için günlük hayatta 
yasadıkları psikolojik ve/ya da fizyolojik şiddeti paylaştıkları bir platform olmuştur. Keseler 
birbirine örgü şeritlerle bağlanmıştır. Bu şeritler, kadınların hikayelerinin başlangıcı aynı 
olmasa bile sonları aynı olan hikayelerin göstergesidir.  

Projenin gelişim sürecinde, örgü ören katılımcılar örme eylemleri sırasında çekmiş oldukları 
görüntülerden video kolaj oluşturulmuş ve belgeleme niteliği taşıyan bu video serginin bir 
parçası halinde izleyiciyle buluşmuş ve sergide enstalasyonun bir parçası olarak sunulmuştur. 
Bunun yansıra, açılış gecesinde interaktif olarak, Türkiye’deki katılımcılarla Amerika’daki 
izleyicilerin dijital platformlar üzerinden buluşması sağlanmış ve kadın cinayetleri ile ilgili bir 
paylaşım alanı oluşturulmuştur.  Ayrıca iletişime geçilen Türkiye’ deki katılımcılar sanal 
olarak sergiyi gezme imkanına sahip olmuşlardır. 

Amerika’ da yaşayan insanlar Türkiye’deki katılımcıların yaptıkları bu sessiz eyleme şahit 
olmuş, aynı zamanda bu kadınlar da Türkiye’nin ufak bir ilçesinde yaşarken kendi yaşadıkları 
yerden yaptıklarını keseleri Amerika’daki insanlara ulaştırmışlardır. Burada yeni medyanın 
sağladığı erişilebilirlik imkânı sayesinde fiziksel mesafeler yok edilmiş ve dijital platform da 
insanlar birbiri ile iletişime geçme imkânı bulmuştur. Çalışma bu doğrultuda, bir görsel kültür 
politikası olarak üretilen “Örgü Anıt” projesinin, yeni medya özelliklerinden yararlanarak 
nasıl küresel boyutta erişilebilir hale geldiğini incelenmektedir.  
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Yeni medyanın erişilebilirlik olanakları din, ırk, kültür ve köken ayırt etmeden her kadının 
konu ile ilgili çabasını birbirine göstermiş, daha büyük kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır. 
Görselliğin sınırlarının teknoloji ve dijital platformlar vasıtasıyla kaldırıldığına örnek 
olabilecek bu proje, dünyanın küçük ölçekli hale getirilerek ne kadar küreselleştiğinin kanıtı 
olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, yeni medya, sanat 

ABSTRACT 

The project called “Knitting Monument,” which was designed to participate in the hardships 
and sufferings experienced by women about femicide, was produced aiming to show that 
there are murders of women all over the world and that the difficulties and suffering of 
women are common. The project is an installation designed as another way of telling that 
women's deaths are not just the numbers we see in the media.  

The 300 pouches knitted together by 70 female and male participants from Turkey became a 
platform for women to share the psychological and/or physical violence they experience in 
their daily life.  

During the development process of the project, a video collage was created from the images 
recorded by the knitting participants during the knitting activities, and this documentary video 
met with the audience as a part of the exhibition and was presented as a part of the installation 
in the exhibition. In addition, the contacted participants in Turkey had the opportunity to visit 
the exhibition virtually. 

People live in America witnessed this silent action by the participants from Turkey, and at the 
same time, while living in a small town in Turkey, these women delivered the pouches they 
made from their hometowns to the people in America. In this direction, the research examines 
how the “Knitted Monument” project was produced as politics of visual culture, became 
accessible on a global scale by making use of new media features.  

The accessibility opportunities of the new media, displayed each woman's efforts on the 
subject regardless of religion, race, culture, and origin, and ensured that larger masses could 
be reached.  This project, which can be an example of removing the limits of visuality through 
technology and digital platforms, became a proof of how globalized the world has become by 
being rendered on a micro-scale. 

Keywords: Woman, new media, art 
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ABSTRACT 

Sexual activity is one of the basic needs of humans, but because this issue is entirely personal, 
little discussion has been made regarding the matter. In some countries, premarital sexual 
activity is unacceptable for women, which means one of the basic needs of women is 
considered neglected. Since Iran is a patriarchal country, less attention is paid to women. 

 In this study, the researcher investigated the impact of sexual activity on self-esteem and 
depression among single and married women. This study used the quantitative survey study 
and used two questionnaires, Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI), Beck Depression 
Inventory (BDI), and the Socio-demographic form developed by the researcher. The 
participants were 350 Iranian women. To find the relationships between the three variables, 
the researcher used regression analysis,  and for comparison of socio-demographic (sex 
relation and marital status) used t-test and ANOVA.  

The result of the study showed that there is no statistically significant relationship between 
sexual activity and self-esteem. Also, there is a statistically significant relationship between 
sexual activity and depression. Regarding the relationship between self-esteem and 
depression, there is no statistically significant relationship between them. Besides, the results 
showed that there is a statistically significant relationship between sexual activity and marital 
status. Also, there is a statistically significant relationship between self-esteem and marital 
status. In addition, there is no statistically significant relationship between depression and 
marital status. 

Sex therapists, counsellors, and couples therapists should pay more attention to sexual needs, 
level of self-esteem, and depression among women. 

Keywords: Sexual activity, Self-esteem, Depression, Single and Married Women. 

INTRODUCTION 

In today’s societies, in which lifestyles of people are shifting to modernity, people face 
challenges such as individuality, freedom, and celibacy (Habib, 2019). The breadth of 
information coming from technology and communications will increase human needs and 
gaps (Berman, 2007). Most people are aware of all their rights, including social, political, 
cultural, physical, and sexual, which makes them vulnerable (Economic and Social Council, 
2009). Individuals update themselves with new information, while they cannot maintain 
stable expectations and imagination of themselves. This volume of information causes 
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psychological problems, including depression (Hidaka, 2012). According to information 
received, women have gained more sexual awareness and are free to think and act freely 
(Fried & Espinoza-Kim,2019). One of the effects of the modern world is on relationships, one 
of which is a sexual relationship. Today, women have more social activities and freedoms 
than ever before, which makes them free (Petherick, 2016).  

This satisfaction and awareness in life affect lifestyle and, because of extensive 
communication with the world in interactions and sexual activities, these activities can affect 
their mental health (Jannini, Fisher, Bitzer McMahon, 2009). 

Also, one of the essential topics in psychology, which is of great importance today, is self-
esteem, or self-respect, that its existence leads to growth in many aspects of personality and 
its absence can lead to some psychiatric disorders like depression (Abdel-Khalek, 2016) that 
in children is shaped by the environment, nurture and unconditional acceptance (Miller, 
2015). 

According to The National Institute of Mental Health (2018), depression is a common mental 
disorder but earnest mood disorder. It causes severe symptoms that can affect your feeling, 
thoughts, and handling of daily activities. Also, it could impact your sleeping and eating 
patterns, working, and sense of well-being (Jung, Cho, Rhee & Jang, 2020). 

Sexual activity 

For most adults, sexual activity is a part of their lives that can be an essential and loved part. 
Whether that sexuality occurs with a partner, with multiple partners, or only with ourselves, 
our sex life can be an origin of meaning and significant delight in our lives (Kline, 2015). 
Sexual activity is an essential element of human normal function, wellbeing, and quality of 
life (Træen & Villar, 2020). Sexual intercourse is mainly the insertion and thrusting of the 
phallus into the vagina for reproduction, sexual pleasure, or both (Starr & McMillan, 2013). 
The cycle of male and female sexual reactions can be divided into four stages: excitement, 
arousal, orgasm, and resolution (Archer & Lloyd, 2002).  

Self-esteem 

Self-esteem is a subjective evaluation that person considers about self-worth, and enclose 
beliefs and ideas about oneself, such as being worthy of being unloved. Besides includes 
emotional states such as success, discouragement, honor, and shame, or embarrassment 
(Hewitt, 2009). Also, Smith and Mackie (2007) determined that self-concept include our 
thought about ourselves. Besides, self-esteem is the evaluation of the self that can be negative 
or positive. Self-esteem is an interesting psychological form that can predict important and 
specific consequences in our lives, such as achievement in education or occupation, 
happiness, marriage satisfaction, or euphoria in a relationship (Orth & Robbins, 2014). 
Individuals with self-esteem generally consider themselves worthy. Also, they can deal with 
the challenges and cope with negative feedback. They live among people and societies that 
believe are respectable and valuable (Brown, 2010). 

Depression 

According to The National Institute of Mental Health (2018), depression is a common mental 
disorder but earnest mood disorder. It causes severe symptoms that can affect your feeling, 
thoughts, and handling of daily activities. Also, it could impact your sleeping and eating 
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patterns, working, and sense of well-being (Jung, Cho, Rhee & Jang, 2020). This disorder 
may accompany by sadness, lack of concentration, difficulty in thinking, changing appetite, 
and sleep patterns. Also, the individual with depression may feel hopeless, sad, and even 
thoughts of suicidal. It can be short-term or long term (De Zwart, Jeronimus & De Jonge, 
2019). It is considered that anhedonia is a core symptom of depression, which refers to the 
loss of pleasure or interest in activities that usually bring joy to people (Gilbert, 2016). 

Problem Statement 

Sexual needs are one of the basic needs of humans (Maslow, 1943). Sexual activity is any 
activity between two people, or in a group that persuades sexual arousal. There are two factors 
of human sexual activity: 1. the inherited sexual reaction templates that are a part of each 
individual’s genetic inheritance, 2. and the level of control or other types of penetration that 
apply on individuals to the expression of their sexuality (Gebhard, 2019). According to Pew 
Research Center (2014), people in most Muslim countries agree that sexual relationships 
before marriage are unacceptable, that some of these countries include Pakistan, Indonesia, 
Turkey, Jordan, Egypt, and the Palestinian territories, believing. Due to restrictions on sex 
education and societal repression, in countries such as Iran that premarital sexual relationships 
are taboo, sexual awakening is later than in Western societies (Zarlaki, 2012). Healthy sexual 
activity could impact mental health, such as increasing self-esteem or decreasing depression 
(Ganong & Larson, 2011). 

METHODOLOGY 

Model of the study 

This study adopted a quantitative research approach using correlational research, which 
supplies the base for making unbiased predictions, the relationships between naturally 
occurring variables that evaluated with the only aim of identifying available predictive 
relationship (Shaughnessy & Zechmeister, 2001). 

Population and sample size 

The statistical population of this study is Iranian citizens. This study was restricted to Tehran 
(capital of Iran) only. This study adopted convenience sampling techniques, a sampling 
method that relies on collecting data from conveniently available participants. Consequently, 
therefore 350 Iranian women citizens were selected mainly from Tehran. 

Instruments 

For this research, the researcher used 2 questionnaires, which included the Coopersmith Self-
Esteem Inventory and beck depression questionnaire. Also, used socio-demographic that 
developed by the researcher. 

Coopersmith Self-Esteem Inventory was developed by Cooper Smith (1967) that includes 
58 items, that eight of them are for comprising a lie scale. The rest items are in two items that 
include “like me” or “not like me” that the higher scores reveal higher self-esteem. 

The reliability of this questionnaire was reported to be 0.83 in the retested test method, and 
the internal similarity was obtained through Cronbach's alpha equal to 0.81 (Falsafi-nezhad, 
Dabiri & Delavar, 2012). 
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Beck Depression Questionnaire was developed by Beck (1961) as a frequently used and 
cited scale was adopted and utilized, containing 21 items. As a self-report questionnaire, it 
includes such items as “the future is hopeless, and things cannot improve, or “I am not 
particularly discouraged about the future”. Each item is rated on a 4-point scale.  

The reliability and validity of the Beck Depression inventory of the Farsi version are 
estimated to be 0.85 and 0.76 (Sharifi-Daramady & Ghasemi-Davari, 2010). 

Socio-demographic information form was developed by the researcher and involves marital 
status and having sex in the last six mounts.  

Data collection 

the researcher has chosen 350 Iranian women randomly. After informing the participants 
about the research topic, questionnaires were distributed by the researcher individually, and 
participants must first answer the first four questions and filled in two questionnaires and 
retrieved them immediately for analysis by the researcher. 

Data analysis 

The data entry and analysis were conducted by using a statistical package for the social 
sciences (SPSS), and the data presented by using frequency and percentage independent 
sample T-test. The ANOVA method used for comparison, and also parametric tests, as well as 
regression analysis, were used to measure the relationship between the effects of sexual 
activity on self-esteem and depression. 

RESULTS 

Table 1.  

Relationship between Sex relation and Marital status 

Marital status    N            Mean            SD.             T p  
Single 211                1.45              4.990            8.674 .000* 

Married 139                1.06                .234            8.674 .000* 
*p ≤ 0.05

As the result showed that there is a statistical relationship between marital status and sex 
relations for single (T = 8.674, p ≤ 0.05) and married women (T = 8.674, p ≤ 0.05). 

Also, the mean of single women is (1.4 5± 4.990) higher than married women (1.06 ± .234). 

Table 2. 

Relationship between Self-esteem and Marital status 

Marital status          N  Mean SD. T p 
Single 211                5.837          1.074 

1.792                .000*      
Married 139                5.593          1.464 
*p ≤ 0.05
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The result of the table showed that there is a statistically significant relationship between 
marital status and self-esteem (T= 1.792, p ≤ 0.05). Also, the mean of single women is (5.837 
± 1.074) higher than married women (5.593 ± 1.464). 

Table 3.  

Relationship between Self-esteem and Sex relation 

Sex relation N    Mean  SD. T            p  
Have sex 247        5.779          1.274 

.905              .449 
Have no sex 103        5.647          1.181 
*p ≤ 0.05

The result of table 3 showed that there is no statistically significant relationship between self-
esteem and sex relation (T = .905, p > 0.05). 

Table 4.  

Relationship between Depression and Marital status 

Marital status N Mean SD.  T  p  
Single            211               .790 .107  

-4.344              .207* 
Married            139               .842 .114 
*p ≤ 0.05

Regarding the relationship between depression and marital status, the result showed that there 
is no statistically significant relationship between marital status and depression (T= -4.344, p 
> 0.05). 

Table 5.  

Relationship between Depression and Sex relation 

Sex relation              N     Mean     SD.    T       p  
Have sex        247         .777              .097 

3.647             .003*         
Have no sex 103         .825              .116 
*p ≤ 0.05

In the result of table 5, there was a statistically significant relationship between sex relation 
and depression (T= 3.647, p ≤ 0.05). Besides, the mean of women who have had sex is (.777 
± .097), and women who don’t have had sex is (.825 ± .116).  
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Table 6. 

The correlation between Sex relation, Self-esteem, and Depression 
          Sex relation           Self-esteem         Depression 

Sex relation     r               1    -.048       -.192(**) 
  p .366           .000 
 N 350         350 

Self-esteem    r                1              -.002 
p            .977 
N 

Depression     r                          1 
p     
N 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

According to table 6 and based on the correlation coefficient, there is no statistically 
significant relationship between sex relation and self-esteem (p > 0.05). 

Also, there is a significant relationship between sex relation and depression (p ≤ 0.05). 
Besides, there is no statistically significant relationship between depression and self-esteem (p 
> 0.05). According to the linear regression model, self-esteem and depression can be used as 
predictive (independent) variables. To predict sexual relation as dependent by two other 
variables, by regression analysis and enter method. Only depression is appropriate 
for prediction, which is consistent with the correlation coefficient reported above. 

Table 7. 

Regression analysis summary for Sex relation, Depression, and Self-esteem 

Variable B β    t       p 
Constant          1.371 3.244    .001 

Self-esteem          -.004        -.043  -.812    .417 

Depression .008         .166 3.141    .002 
a. Dependent Variable: Sex relation
*p≤0.05

As we can see in table 7, there is a statistically significant relationship between sex relation 
and depression, in which 3% of the variables of the dependent variables are expressed from 
the regression model. 3% of the changes in sexual relations can be explained by depression.  

DISCUSSION 

The present study aimed to investigate the effect of sexual activity on self-esteem and 
depression in Iranian women. Also, the researcher seeks to examine how the characteristics of 
the demographic variables (marital status and having sex during the last six months) were 
associated with depression and self-esteem. 
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Regarding the relationship between sexual activity and marital status, Galinsky & Waite 
(2014) found that there is a relationship between sexual activity and marital status. 
Furthermore, they noted that sexual activity is one of the mediations among marital quality 
and partner's physical health. This study concluded that there is a relationship between sexual 
activity and marital status, and the current paper supports the previous studies. Besides, 
Ueffing, Dasgupta & Kantorová (2019) obtained the same result with the present study that 
there is a variety of sexual relationships by age and marital status. The ratio of married 
women that reported their recent sexual activity (sexual intercourse among the last four 
weeks) was less than that of single women. 

According to the relationship between self-esteem and marital status, Azam Tahir (2012) 
indicated that the level of self-esteem and psychological well-being is related to marital status. 
Also, she noted that the demographic variables could impact self-esteem and psychological 
well-being among married women. According to the outcomes of the current study, there is a 
statistically significant relationship between marital status and self-esteem, and unmarried 
women have more self-esteem than married women. Besides, Anurekha & Menon (2016), 
obtained the same result with the present study, that there is a significant relationship between 
the high level of self-esteem and being single. 

About the relationship between depression and marital status, Kasckow, Nyer, Fellows, 
Golshan, Lawrence, Solorzano & Zisook (2010) found that married participants positively 
consider their quality of life than those who were single. Also, depression and suicidal 
thoughts in married women were less than those who were single or divorced. This paper 
concluded that there is no statistically significant relationship between depression and marital 
status. Life satisfaction is different from person to person and depends on culture and family, 
depending on personal needs and priorities. Because in some of the Iranian families, marriage 
is valued, a woman who grew up in a religious family, marriage, and family formation can 
contribute to her mental health. However, marriage is not valued for a person in a non-
religious family, and even forming a family makes her feel deprived of independence, and 
marriage can cause the onset of mental disorders such as depression.  

About the relationship between sexual activity and self-esteem, Visser, Pozzebon, Bogaert & 
Ashton (2010) in Canada showed that self-rated attractiveness was high, and the body sham 
was low, while in women, the level of self-esteem was low, and the body shame was high. 
The differences among genders related to body-esteem and self-esteem were not attributable 
to gender differences because sexual behavior was not correlated with self-esteem and gender. 
Also, Hucker, Mussap & McCabe's (2010) study showed that women with more coherently 
sexual identity more capable of making positive choices in sexual domains, and they were 
satisfied in their sexual relationship. Generally, outcomes showed that self-esteem and self-
concept affected a woman's sexual well-being. This paper concluded that there is no statistical 
relationship between sexual activity and self-esteem. Regarding the cultural factors, having 
sexual activity is not valued; it is even an anti-value, especially premarital sexual activity. 
That's why having sex cannot affect self-esteem. 

According to the relationship between sexual activity and depression, Dundon & Rellini 
(2010) found that adjustment in the relationship, menopausal symptoms, and psychological 
well-being, could predict sexual satisfaction, sexual functioning, and depression. Furthermore, 
Smith, Breyer, Eisenberg, Sharlip & Shindel (2010) found that the subjects who had sexual 
activity and/or had frequent sexual activity were less likely to be depressed compared to other 
subjects.  Besides, Lau-Chu-Fon, Córdova-Marcelo, Mezones-Holguin, Aguilar-Silva, 
Morales-Cabrera, Bolaños-Díaz & Chedraui (2011) concluded that sexual function has an 
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inverse relationship with depression. This study concluded that there is a relationship between 
sexual activity and depression, and the current paper, supports the previous studies.  

About the relationship between self-esteem and depression, Overton, Crawford, Hillman & 
Simpson (2010) found that self-disgust and self-esteem are entirely separate concepts and are 
a partial factor in depression and cognitive dysfunction relationships. 

Besides, Sowislo and Orth (2013) noted that despite the relationship between two variables, 
the impact of self-esteem on depression is significantly powerful than the effect of depression 
on self-esteem which means the effect of self-esteem on depression is a more reliable 
predictor than the impact of depression on self-esteem. 

The current paper concluded that there is no statistically significant relationship between self-
esteem and depression. In Iranian society, for women, activities and job opportunities are 
limited because Iranian women are still considered the second sex. Due to these job 
restrictions and lack of career advancement, self-esteem decreases. However, it should be 
noted that the abilities of women are more than the opportunities available to them. Due to 
these factors, self-esteem does not affect depression. 

CONCLUSION 

In this study, the results showed that there is a relationship between sexual activity and 
marital status. Also, the results reveal that there is a relationship between self-esteem and 
marital status. Regarding the relationship between depression and marital status, there is no 
relationship between them. About the relationship between sexual activity and self-esteem, 
there is no between them, but there is a relationship between sexual activity and depression. 
Furthermore, the results showed that there is no relationship between self-esteem and 
depression. 

As we see the result, for the therapist in this study the researcher suggests the following: 

- Since the study was conducted only in Iran's capital, it is better than the study expands to the 
other cities of Iran because of the differences in the cultural factors. 

- The study should investigate the variables in men to find the effect of sexual activity on self-
esteem and depression in men. Since the research was conducted only in women, examining 
the variables in men may help us to understand the differences between both genders and even 
finds more new information. 

- This study should investigate variables in older women to find the effect of menopause on 
sexual desire, self-esteem, and depression. Assessing the variables in women over 40 can help 
to determine the similarity or difference in results. 
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ÖZET 

Dünyada yetişkin nüfusun %60’ının ve genç nüfusun üçte ikisinin yeterli fiziksel aktivite 
yapmadığı ve fiziksel inaktivitenin kadınlarda daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı genç yetişkin kadınların egzersiz yapmaya yönelik olarak inanışlarını ve 
fiziksel aktivite düzeylerini araştırmaktı.   

Çalışmaya 18-30 yaş arası toplam 202 gönüllü kadın dahil edildi. Kadınların egzersiz 
alışkanlığı sorgulanarak yapılan egzersizin tipi, sıklığı ve süresi kaydedildi. Egzersize yönelik 
inanışların belirlenmesi için Egzersiz İnanışları Anketi (EİA) ve fiziksel aktivite düzeylerini 
belirlemek için Fiziksel Aktivite İndeksi (FIT) kullanıldı. 

Katılımcıların yaş ortalaması 20,98±2,07 yıldı. Değerlendirilen kadınların 123’ünün (%60,9) 
egzersiz alışkanlığının olmadığı ve 79 (%39,1) kişinin de egzersiz alışkanlığının olduğu tespit 
edildi. Egzersiz yapmayanların EİA yararlar alt boyutu ortalama puanı 61,68±13,31 ve 
dezavantajlar alt boyutu ortalama puanı 35,56±9,51’di. Egzersiz alışkanlığı olanların ise EİA 
yararlar alt boyutu ortalama puanı 64,00±16,96 ve dezavantajlar alt boyutu ortalama puanı 
24,46±9,59’du. Egzersizin yararlarına ilişkin inanışlar açısından egzersiz alışkanlığı olan ve 
olmayan katılımcılar arasında fark bulunmazken (p=0,306), egzersiz yapmayan katılımcıların 
egzersiz yapma konusunda olumsuz tutum sergilediği görüldü (p=0,001). FIT skoruna göre 
egzersiz yapmayanların ortalama puanı 24,24±18,79 ve egzersiz alışkanlığı olanların ortalama 
puanı 56,38±27,23 olduğu görüldü. Egzersiz alışkanlığı olanların fiziksel aktivite düzeyleri 
anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,001). 

Bireylerde düzenli fiziksel aktivite katılımını arttırmak için öncelikli olarak egzersizin vücut 
sistemleri üzerine olan olumlu etkileri konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, egzersiz inanışları, fiziksel aktivite düzeyi 

EXERCISE BELIEFS AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN YOUNG ADULT 
WOMEN 

ABSTRACT 

It is reported that 60% of the adult population and two-thirds of the young population do not 
do enough physical activity in the world, and physical inactivity is higher in women. The aim 
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of this study was to investigate the beliefs and physical activity levels of young adult women 
towards exercise. 

A total of 202 volunteer women aged 18-30 were included in the study. The exercise habits of 
the women were questioned and the type, frequency and duration of the exercise were 
recorded. Exercise Beliefs Questionnaire (EBQ) was used to determine beliefs about exercise 
and Physical Activity Index (PAI) was used to determine physical activity levels. 

The mean age of the participants was 20.98±2.07 years. It was determined that 123 (60.9%) of 
the women evaluated did not have exercise habits and 79 (39.1%) people had exercise habits. 
The mean score of the EBQ benefits sub-dimension of those who did not exercise was 
61.68±13.31 and disadvantages sub-dimension was 35.56±9.51. The mean score of the EBQ 
benefits sub-dimension of those with exercise habit was 64.00±16.96 and disadvantages sub-
dimension was 24.46±9.59. While there was no difference between the participants with and 
without exercise habits in terms of their beliefs about the benefits of exercise (p=0.306), it 
was observed that the participants who did not exercise had a negative attitude towards 
exercise (p=0.001). According to the PAI, the mean score of those who did not exercise was 
24.24±18.79, and the mean score of those who had exercise habits was 56.38±27.23. Physical 
activity levels of those who had exercise habits were significantly higher (p=0.001). 

In order to increase participation in regular physical activity in individuals, it is important to 
first be informed about the positive effects of exercise on body systems. 

Keywords: Women, exercise beliefs, physical activity level 

GİRİŞ 

Fiziksel aktivite ile egzersiz kavramları sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Fiziksel aktivite 
(FA); günlük yaşamımızda kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcanmasını içeren, kalp 
ve solunum hızını arttıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler 
olarak tanımlanmaktadır (Bulut, 2013; Savcı ve ark, 2006). Egzersiz ise, planlı bir şekilde 
yapılan, tekrarlı, yapılandırılmış aktivitelerdir. Egzersiz, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en 
önemli komponentlerinden birisidir (Kaya ve ark, 2011; WEB_1). Ulusal FA rehberinde 
belirtilen günlük FA düzeyini karşılamak genel sağlığı ve fiziksel uygunluk düzeyini korur, 
dayanıklılığı, kuvveti ve esnekliği arttırır, sosyal ilişkilerde iyileşmeyi ve özgüvenin 
gelişmesini sağlar (Aşçı, 2014; Chen, 2016; WEB_2).  

Fiziksel inaktivite ise, gerekenden daha düşük düzeyde sürdürülen FA düzeyi olarak 
tanımlanmaktadır (Ertek, 2011). İnaktivite, sağlık üzer�ndek� negat�f etk�ler� neden�yle c�dd� 
b�r halk sağlığı sorunu olarak kabul ed�lmekted�r (Cihangiroğlu ve Deveci, 2011). Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel inaktiviteyi mortalitede dördüncü büyük risk faktörü olarak 
tanımlamaktadır (WHO, 2009). İnaktif yaşam tarzı, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, 
obezite, tip II diyabet gibi kronik ‘Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar’ olarak tanımlanan, bireyin 
yaşam kalitesi kadar sağlık bakım maliyetini de olumsuz yönde etkileyen hastalıklara neden 
olan faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Kumsar ve Yılmaz, 2014; Özkan, 2017). 

Dünya nüfusunun yaklaşık %60’ının yeterli düzeyde FA yapmadığı ve düzenli FA 
alışkanlığının kadınlarda daha düşük olduğu belirlenmiştir (Gülcü ve ark, 2006; Hu ve ark, 
2001). İnaktif yaşayan kadınlar günlük işlerini (ev işleri, ulaşım, serbest zaman aktiviteleri 
vb.) gerçekleştirirken egzersiz yaptıkları yanılgısındadırlar. Hareketsiz yaşam tarzını 
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benimseyen kadınlarda sadece günlük yaşamı sürdürmek için yapılan aktiviteler yetersiz 
olmaktadır (Cihangiroğlu ve Deveci, 2011).  

Kadınların egzersizin yararları ile ilgili olumlu düşündükleri literatürde yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Ancak çeşitli sebeplerle egzersiz yapmadıklarını, fiziksel olarak inaktif 
kaldıklarını ve egzersiz yapmayı düşünmedikleri görülmüştür (Ağaoğlu, 2015; Gülcü ve ark, 
2006; Kitiş ve Gümüş, 2015). 

Bu çalışmanın amacı genç yetişkin kadınların egzersiz yapmaya yönelik olarak inanışlarını ve 
fiziksel aktivite düzeylerini araştırmaktı.   

YÖNTEMLER 

Katılımcılar 

Çalışmaya 18-30 yaş arası, dahil edilme kriterlerini sağlayan toplam 202 gönüllü kadın dahil 
edilmiştir. Araştırmada Helsinki Bildirgesi’ne uyulmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
katılımcılardan bilgilendirilmiş yazılı onam alınmıştır. Katılımcılardan, Google Forms 
aracılığıyla hazırlanan değerlendirme formunu doldurmaları istenerek bilgi alınmıştır.  

Katılımcıların yaş, boy, kilo, cinsiyet gibi demografik verileri kaydedildikten sonra, egzersiz 
alışkanlığı sorgulanarak yapılan egzersizin tipi, sıklığı ve süresi kaydedilmiştir. Egzersize 
yönelik inanışların belirlenmesi için Egzersiz İnanışları Anketi (EİA) ve FA düzeylerini 
belirlemek için Fiziksel Aktivite İndeksi (FIT skoru) kullanılmıştır.  

Araştırmaya Dahil Olma Kriterleri: 

• 18-30 yaş arası,

• İletişim problemi olmayan,

• FA düzeyini etkileyecek herhangi bir sağlık problemi olmayan kadınlar dahil edilmiştir.

Araştırmadan Hariç Tutulma Kriterleri: 

• FA’yı engelleyecek konjenital problemi olanlar,

• Kardiyopulmoner, ortopedik, romatizmal, nörolojik ya da metabolik herhangi bir hastalık
hikayesi olan bireyler çalışmadan hariç tutulmuştur. 

Araştırmadan Çıkarılma Kriterleri: 

• Çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmaya devam etmek istememe durumunda gönüller
çalışmadan çıkarılmıştır.  

Değerlendirme Yöntemleri 

Demografik veri formu: Katılımcıların yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, egzersiz 
alışkanlığı, egzersizin tipi, sıklığı ve süresi ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir.  

Egzersiz İnanışları Anketi: Doymaz ve ark. (2013) tarafından geliştirilerek Türkçe geçerlilik 
ve güvenirlik çalışması yapılmış olan anket, 33 soru ve 3 alt boyuttan (avantajlar, etkilenen 
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kişiler ve dezavantajlar) oluşmaktadır. Alt boyutlar “1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Büyük 
oranda katılmıyorum, 3: Kısmen katılmıyorum, 4: Kısmen Katılıyorum, 5: Büyük oranda 
katılıyorum, 6: Kesinlikle katılıyorum” olarak 6’lı Likert derecelendirme sistemiyle 
puanlanmaktadır. Anketten alınan yüksek puanlar egzersiz inanışının olumlu yönde olduğunu 
göstermektedir (Doymaz, 2013). 

Fiziksel Aktivite İndeksi: FA düzeyi, yapılan aktivitenin şiddeti, süresi ve frekansı ile 
hesaplanabilmektedir. Çalışmamızda katılımcıların FA düzeyi Fiziksel aktivite indeksi (FIT 
skoru) ile değerlendirilmiştir. FA skoru Kasari FIT Skoru ile aktivitenin yapılma sıklığı 
(frequency), şiddeti (intensity) ve süresinin (time) çarpımı ile elde edilir. FIT puanına göre FA 
düzeyi 0-20 arası sedanter, 21-40 arası zayıf, 41-60 arası normal, 61-80 puan arası iyi ve 81-
100 arası çok iyi olarak yorumlanmaktadır (Kasari, 1976). 

İstatistiksel Analiz: Referans çalışmadan elde edilen etki büyüklüğünün düşük düzeyde 
(d=0,23) olduğu görülmüştür (İnal ve Tunçer, 2020). Bu etki büyüklüklerinden daha yüksek 
düzeyde bir etki büyüklüğü de elde edebileceğimizi varsayarak yapılan güç analizi sonucunda 
d=0,50 etki büyüklüğü için çalışmaya en az 190 kişi alındığında %95 güven düzeyinde %90 
güç elde edilebileceği hesaplanmıştır.  

Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp.)) paket 
programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik 
değişkenler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu 
belirlemede Kolmogrov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Parametrik test varsayımları 
sağlandığından bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında İki Ortalama Arasındaki 
Farkın Önemlilik Testi ve kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar ise Ki kare analizi 
kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 20,98±2,07 yıldı. Katılımcıların tanımlayıcı 
özellikleri Tablo 1’de gösterildi. 

Tablo 1. Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri 

Değişkenler Katılımcılar (n=202) 
Ort±Ss 

Yaş (yıl) 20,98±2,07 
Boy uzunluğu (cm) 164,05±5,78 
Vücut ağırlığı (kg) 58,18±10,39 
VKİ (kg/m2) 21,63±3,65 

n (%) 
Egzersiz alışkanlığı 
Var 
Yok 

79 (39,1) 
123 (60,9) 

VKİ: vücut kitle indeksi, Ort: Ortalama, Ss: Standart sapma 

Kadınların 123’ünün (%60,9) egzersiz alışkanlığının olmadığı ve 79 (%39,1) kişinin de 
egzersiz alışkanlığının olduğu tespit edildi. Yapılan egzersiz çeşidi incelendiğinde; 42 
(%53,2) kişinin fitness, vücut geliştirme ve Pilates gibi çeşitli egzersizleri, 32 (%40,5) kişini 
yürüyüş ve 5 (%6,3) kişinin koşu yaptığı tespit edildi. Ortalama egzersiz yapma alışkanlığı 
süresi 21,68±30,15 ay ve egzersiz yapma sıklığı haftada ortalama 4,08±1,69 gündü.  

53



Tablo 2. Katılımcıların egzersiz alışkanlıklarına dair bilgiler 

Değişkenler 
Egzersiz alışkanlığı olanlar 

(n=79) 
Ort±Ss 

Egzersiz süresi (ay) 21,68±30,15 
Egzersiz sıklığı (gün) 4,08±1,69 
Haftalık egzersiz süresi (gün) 55,32±26,30 

n (%) 
Yapılan egzersiz çeşidi 
Fitness, vücut geliştirme, Pilates vs. 
Yürüyüş 
Koşu 

42 (53,2) 
32 (40,5) 
5 (6,3) 

Kadınların egzersiz inanışları incelendiğinde; egzersiz yapmayanların EİA yararlar alt boyutu 
ortalama puanı 61,68±13,31 ve dezavantajlar alt boyutu ortalama puanı 35,56±9,51’di. 
Egzersiz alışkanlığı olanların ise EİA yararlar alt boyutu ortalama puanı 64,00±16,96 ve 
dezavantajlar alt boyutu ortalama puanı 24,46±9,59’du. Egzersizin yararlarına ilişkin inanışlar 
açısından egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan katılımcılar arasında fark bulunmazken 
(p=0,306), egzersiz yapmayan katılımcıların egzersiz yapma konusunda olumsuz tutum 
sergilediği görüldü (p= 0,001). Tablo 3’te katılımcıların egzersiz inanışlarıyla ilgili detaylı 
bilgiler verildi. 

Tablo 3. Katılımcıların egzersiz inanışlarının karşılaştırılması 

Egzersiz İnanışları Anketi 
Alt Boyutları 

Egzersiz alışkanlığı 
olanlar 
(n=79) 

Egzersiz alışkanlığı 
olmayanlar  

(n=123) 
p* 

Yararlar 64,0±16,95 61,68±13,30 0,306 
Dezavantajlar 24,46±9,58 35,56±9,50 0,001 

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

FA düzeylerine göre egzersiz alışkanlığı olmayan kadınların fiziksel uygunluk derecelerinin 
düşük olduğu, egzersiz yapanların ise fiziksel uygunluklarının normal düzeyde olduğu 
görüldü. FIT skoruna göre egzersiz yapmayanların ortalama puanı 24,24±18,79 ve egzersiz 
alışkanlığı olanların ortalama puanı 56,38±27,23 olduğu görüldü. Egzersiz alışkanlığı 
olanların FA düzeyleri anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,001). Katılımcıların FA uygunluk 
derecelerinin karşılaştırılması Tablo 4’te gösterildi. 
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Tablo 4. Katılımcıların fiziksel uygunluk düzeylerinin karşılaştırılması 

Değişkenler 
Egzersiz alışkanlığı olanlar 

(n=79) 
Ort±Ss 

Egzersiz alışkanlığı olmayanlar 
(n=123) 
Ort±Ss 

p* 

FIT skoru 56,38±27,23 24,24±18,79 0,001* 
FA Uygunluk Düzeyi n (%) n (%) 
Sedanter 8 (10,1) 64 (52,0) 

0,001** 
Zayıf 18 (22,8) 44 (35,8) 
Normal 19 (24,1) 9 (7,3) 
İyi 23 (29,1) 5 (4,1) 
Çok iyi 11 (13,9) 1 (0,8) 

FIT: Fiziksel Aktivite İndeksi, FA: Fiziksel aktivite, * İki Ortalama Arasındaki Farkın 
Önemlilik Testi, ** Ki kare analizi 

TARTIŞMA 

Genç yetişkin kadınların egzersiz yapmaya yönelik olarak inanışlarını ve FA düzeylerini 
incelediğimiz çalışmamızda katılımcıların yaş ortalamalarının düşük olmasına rağmen 
çoğunluğunun egzersiz alışkanlığı olmadığı görüldü. Egzersiz alışkanlığı olmayanların 
fiziksel uygunluk düzeyinin oldukça düşük olduğu, ayrıca egzersiz yapma konusunda 
olumsuz tutum sergilediği görüldü. 

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için 18-65 yaş arası yetişkinlere Amerikan Kalp Derneği ve 
Amerikan Spor Hekimliği Koleji tarafından haftanın 3 veya 5 günü en az 30 dakikalık orta 
şiddetli fiziksel aktivite yapmaları önerilmektedir (Go ve ark, 2013; Haskell ve ark., 2007). 

Sağlıkla ilgili yaşamın erken döneminden itibaren kazanılan davranışlar, ileri yaşlarda yaşam 
tarzı nedeniyle ortaya çıkabilecek problemlere yönelik riskleri etkiler. Bu nedenle, genç 
yaşlarda sağlık davranışlarının araştırılması önemlidir.  

Demirtürk, Günal ve Alparslan (2017) üniversite öğrencilerinde yaptıkları çalışmada yaklaşık 
beş öğrenciden birinin sağlık açısından yeterli FA düzeyine sahip olduğunu bildirmişlerdir. 
Kasırga, Odabaşıoğlu ve Dedeoğlu (2021) da yaklaşık dört öğrenciden üçünün fiziksel olarak 
istenilen düzeyde aktif bireyler olmadığı belirtmişlerdir. Çalışmalarında 322 kadının 
%30,1’inin egzersiz alışkanlığının olmadığını tespit etmişlerdir. Genç ve ark. (2002) 
tarafından yapılan bir çalışmada 18-30 yaş arası 127 banka çalışanı kadınların %85’inin 
düzenli FA alışkanlığının olmadığı bildirilmiştir. Savcı ve ark. (2006) üniversite 
öğrencilerinde FA düzeylerini inceledikleri çalışmalarında genç yetişkin kadınların %68’inin 
düşük FA seviyesinde ve %17’sinin sedanter düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Vural, Eler ve 
Güzel (2010) tarafından yapılan çalışmada da 172 kadın bireyin %29,1’inin fiziksel olarak 
aktif olmadığı, %51,7’sinin de FA düzeyinin yetersiz olduğu%48,9’unun FA düzeylerinin 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında genç yetişkin kadın bireylerin 
çoğunun düzenli egzersiz alışkanlığı bulunmamaktadır. Literatüre benzer şekilde 
çalışmamızda da yaklaşık üç katılımcıdan olarak ikisinin FA yapmadığı tespit edilmiştir.  

Kızar, Kargün, Togo, Biner ve Pala (2016) çalışmalarında düzenli tempolu yürüyüş yapan 
kadınların FA düzeyinin düzenli egzersiz alışkanlığı olmayanlardan daha yüksek olduğunu 
saptamışlardır. Yaran, Ağaoğlu ve Tural (2017) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları 
çalışmada 18-33 yaş arasında genç yetişkin kadınlarda düzenli egzersiz alışkanlığı olanların 
FA düzeylerinin daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda da egzersiz alışkanlığı olan 
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kadınların FA düzeylerinin daha yüksek ve fiziksel uygunluk derecelerinin daha iyi olduğu 
tespit edildi. 

Esposito ve Fitzpatrick (2011) çalışmalarında bireyler tarafından düzenli egzersize yönelik 
algılanan yarar düzeyi ile düzenli egzersiz alışkanlığı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayaz ve Doğan (2015) çalışmalarında düzenli egzersiz yapan 
bireylerin egzersiz yarar algılarının daha yüksek olduğunu, egzersiz yapmayan bireylerin ise 
egzersiz engel algılarının daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Kasırga ve ark. (2021) da 
çalışmalarında fiziksel olarak aktif olmayan bireylerin egzersiz yarar algısının daha düşük 
olduğunu ve bu durumun da egzersize yönelik tutumlarının olumsuz olmasına neden 
olduğunu vurgulamışlardır. Benzer şekilde sonuçlarımız da egzersiz alışkanlığı olmayanların 
egzersiz yapmaya karşı daha olumsuz tutum sergilediğini, engel algılarının daha yüksek 
olduğunu göstermiştir.  

Kitiş ve Gümüş (2015) kadınların FA düzeyi üzerinde yaptıkları bir çalışmada egzersizin 
yararlarıyla ilgili inançlarının olumlu olmasına rağmen, katılımcıların büyük bir bölümünün 
düzenli FA yapmamasını engel algılarının fazla olmasıyla ilişkilendirmişlerdir. Lee vd. (2015) 
egzersiz yapmaya engel olan yetersiz motivasyon, zaman eksikliği, fiziksel aktiviteden 
hoşnutsuzluk, aile veya arkadaşların yetersiz desteği ve olumsuz çevre koşulları gibi bazı 
faktörlerin olduğunu bildirmiştir. Sonuçlarımızda da düzenli FA yapanların egzersiz yarar 
algılarının yapmayanlarla istatistiksel olarak benzer düzeyde olmasına rağmen, egzersiz 
alışkanlığı olmayanların egzersiz engel algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Egzersize katılım konusunda kişilerin sergilediği olumsuz tutumlara yönelik olarak egzersizin 
sağlık üzerine olan yararlarının vurgulanması ve egzersiz yapmaya engel olabilecek faktörleri 
en aza indirmek için kişisel motivasyon ve çevresel düzenlemeler gibi çözümler ile bireylerin 
egzersize katılımı arttırılabilir. Böylece bireylerin egzersize yönlendirilmesi sağlanarak FA 
düzeyleri de geliştirebileceği söyleyebiliriz.  
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ABSTRACT 

This research is a comparative analysis of the visualization of the voices of female sources in 
two programmes: Jornal das 8 (Portugal) and Jornal Nacional (Brazil), both having the 
largest audience in their respective countries. This text is part of the thesis called Female 
voices on television reportages: a comparative analysis between television news programmes 
from Portugal and Brazil from the Feminist Standpoint. It aims to understand how women, as 
sources, are treated in journalism, and this study is, therefore, an interface between journalism 
and gender studies. The research question can provide answers regarding the social places of 
the female sources visualized by the reportages, through the gathering of quantitative data, 
analyzed based on gender theories and feminist epistemology. The profiles of these female 
sources (according to age group, phenotypical characteristics, representativeness, profession 
and social place) are categorized (Bardin, 2016) in the editions of television news 
programmes on ordinary days, according to the concept of a “built sample” (Kayser, 1974) 
comparing them to the special editions of the 8 March, International Women’s Day. The 
concept of femininity spanning the various feminisms (Beauvoir, 1967, 1980; Gonzalez, 
1984; Vergé, 2020; Butler, 2003) with their characteristics and discussions, but not merely 
with these authors. Feminist Standpoint (Collins, 2000) is reconstructed upon theories in order 
to be presented as being synonymous with the visibility of the person who speaks and is 
heard, and not with the standpoint to make other people to shut up. As a result of the 
comparative analysis (Wirth & Kolb, 2009), it was possible to perceive a pattern in the two 
programmes: women speak less than men as sources. However, a discrepancy was also found: 
J8 gives more visibility to sources, and the difference between men and women is smaller, 
while JN gives less visibility to sources, and the difference between men and women, as 
sources, is much greater. Another rather significant result is that, in terms of phenotype, there 
is more diversity of female sources in JN than in J8, which becomes very clear in the item that 
introduces the persona of the two television news programmes using images.  

Keywords: Women; Gender; TV Show; Journalism; Feminist Stand Point. 
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ABSTRACT 

Using historical paradigms, critical approach and deconstruction, this paper discusses the 
ways the feeling of shame is strongly connected with the dynamics of power imposed by 
patriarchy. Shame has been considered to be a necessary corrective attitude towards the “true 
nature” of women which was considered prone to sin, unstable and manipulative in the 
majority of the western traditional cultures. Women from ancient times until very recently in 
the past had to be restrained by their men, and ought to restrain themselves in order to secure 
their honour and the honour of their family. In fact the ways shame shaped the image of 
women as subordinate to men and their relationship with their sexuality as something 
dangerous and filthy that had to be renounced, has been gradually revealed and denounced in 
waves by feminists since the publication of the “Second Sex”. The four waves of feminism 
have managed to change this image of women and its subsequent burden of expectations from 
the majority of women in the west world. The way the fourth wave of feminism fights for the 
rights of women along with LGBDQ+ rights using the permeation and the immediate mass 
impact of the social media is specifically discussed. But shame remains a deep rooted emotion 
women still admit to feel more than men especially in the digital world. Women’s 
objectification incubated by patriarchy and fueled by capitalism is approached as a critical 
factor explaining the ways women relate with their bodies and with each other in the social 
media. The ways shame can be seen as an obstacle to assert full access to human rights and 
can be used as an indicator of eras of social injustice is discussed extensively in the 
conclusion. 

Keywords: Shame, Feminism, Patriarchy, Social Media 

INTRODUCTION TO SHAME 

Shame is an emotion rarely discussed. In fact many of us are very reluctant to admit that we 
feel shame. Yet shame seems to permeate our societies and play a very important role in the 
power dynamics within them.  

The current shame theorists and the empirical research suggest that shame is one of the so-
called self-conscious emotions  (Lewis, 2003; Sedighimornani, 2018), along with guilt, pride 
and embarrassment. When do we feel shame? We feel shame when the  self,  as  a whole,  is 
devalued  and  considered  to  be  inadequate,  incompetent or  worthless (Gilbert, 2000). 

Shame is a unique emotion in that the subject and the object of the evaluation are one and the 
same. I feel shame towards myself which is something stable, in contrast to guilt where the 
object of guilt is not the self but a person’s actions (Tangney & Dearing, 2002). Αctions are 
controllable, mistakes can be repaired, while the self is something we can’t escape from.  

Because of its capacity to attack the self both from outside (the judging others), as well as 
from the inside (the judging self), shame is believed by some theorists to be the most painful 
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emotion, accompanied  by  the  feeling  of  being  small,  inferior,  and  of  shrinking (Gilbert, 
2011).   

The evaluation of the self does not take place in a vacuum. It requires some form of social 
comparison. Hence, shame can also be considered a social emotion since it involves the 
acceptance of a failure to meet some social standards (Gruenewald,  Dickerson, &  Kemeny, 
2007). Shame always appears in actual or symbolic social contexts and rings the ancient fear 
of being marginalized or excluded by the group (Scheff, 2003).  

The feeling of shame creates a paradox. It involves the acceptance of a persons’ failure but it 
is also a plead to remain dependent to or under the protection of those who hold the power to 
make evaluations and judjements about the status, thus decide about the fate of the members 
in a given society.  

Thus shame can be seen as the emotional equivalent of submitting to the rules of a powerful 
authority, which can arbitrary decide about the status and the rights of the members of the 
group. Shame plays a very important role in the power dynamics between and in groups, since 
it represents the emotional equivalent of personal or group devaluation (Gunn  & Wilson, 
2011). Shame can be considered an indicator of stigmatization and discrimination Kemeny, 
Gruenewald, &  Dickerson, 2004). When shame is present, human values are challenged and 
human rights suffer. 

Since shame means that someone sees herself as failed, inferior or bad as reflected in the eyes 
of important others, this emotion can be handled by hiding or denying the source of danger 
when this is possible, by acts of atonement or by the acceptance of the persons’ lower status 
in the group where she lives. How central the devalued identification is plays an important 
role in the social status of the individual (Lewis, 1998). 

Women and Shame in Traditional Western Cultures 

The first emotion referred in the book of Genesis is shame and appears when Adam and Eve 
after eating the forbidden fruit realized that they were naked (Velleman, 2005). In western 
societies women as descendants of Eve are considered responsible for the exile from the 
Garden of Eden. Since Eve, a woman was fooled by the snake and seduced Adam, women are 
considered untrustworthy, unstable, sinful, manipulative and inferior to men. They are the 
source of all evil while man struggles to relate to God.  

The female body in particular is seen as a constant field of great ambivalence where on the 
one hand it is openly rejected, mutilated and hidden behind closed doors and under layers of 
clothes as sinful and dangerous for the moral order because of its’ connection with the lower 
sexual insticts, while on the other hand it remains the hidden garden of delights of the sexual 
fantasies of men (Dolezal, 2015).  

Because of this ambivalence women’s sexuality is considered extremely dangerous and thus it 
is abolished with certain practices, attitudes and perceptions. Shame for the female body and 
for its physiological functions as well as shame for the feeling of sexual pleasure were 
promoted as the highest female virtues and created on more paradox: the disgust for and the 
denunciation of one’s own sexual identity proves the value of a woman (Bartky, 1990). Many 
sexual disorders can be explained by this paradox (Gilliland, South, Carpenter & Hardy, 
2011).  

In this traditional moral system women can overcome sin and filthiness by becoming mothers. 
Reproduction makes them socially visible and gives purpose to their being (Seu, 2006). Thus 
Eve is replaced by the image of Virgin Mary.  
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Patriarchy uses religion in order to confirm men’s superior mental and spiritual status. But it 
also uses biology. 

Simone DeBeauvoir (2010) used the term "Other" for women (the woman is the "Other" of 
the man) when she highlighted the ways in which women are seen as objects in patriarchy.  

Perhaps her greatest contribution to the feminist movement was the discussion of how women 
constitute the category of the "Other" or the object for the man who holds the category of the 
"Self" or the "Subject" for himself. DeBeauvoir observed that the category "woman" has no 
substance in itself, but consists of a projection of male fantasies and fears. Women in the 
patriarchy are immature and weak, fragile, unstable and imperfect, therefore created to serve 
the society of men through the secondary roles assigned to them. 

What is the missing element of women that makes them incomplete? Freud here would bid 
passionately: but, Phallus of course! Women, as creatures deprived of a penis, are born with a 
defect  and envy what they themselves can never be: masters of history, subjects of their fate 
(Freud &Breuer, 1895). Women are doomed to passivity, imperfection, servitude and 
dependence. Deprived of the virtues that stem from the possession of the symbol of power, 
the metaphysical - one might say - instrument of the phallus, they are determined by 
complexes of feelings of inferiority and weakness that make them unreliable, unstable, 
irrational and morally immature. 

Challenging Shame 

As feminism started to mature it was recognized that women were not only the passive 
victims of male oppression but also the active agents of lives parallels of those of men. Many 
feminist theorists and researchers highlighted during the seventies what in the English 
language is named “her-story” in contrast to “His-story” (Leibowitz, 1975; Ortner, 1974). The 
emergence of a whole parallel world, silenced by the noisy narratives of competition, power 
and war we find in the official history books emerged. In other words, the role of women in 
the household, in the upbringing of children and in the maintenance of kinship ties, the works 
of their own culture, the loom, the embroidery, the traditional medicine and their cooking, 
their mediating role between the material and the spiritual world were highlighted. Women 
theorists were discovering a common identity, "female identity", which they could be proud 
of, which they wanted to promote as equally important as that of men, and which they wanted 
to defend in order to claim equal rights and, above all, their own identity (Ortner, 1996).  

In less than ten years from the time of the initial formation of the so-called second wave, 
however, the ideology that supported this feminism began to be abandoned as new ideas 
emerged. The third wave of feminism came with great force to radically challenge the 
ideological edifice of gender differences, to the point of deconstructing the very idea of the 
"man-woman" dipole. 

The most recognized representative of this groundbreaking idea is the feminist philosopher 
and author Judith Butler. Utilizing the theory of Social Construction, Butler systematically 
shook the foundations around the concept of "gender” (1990). 

Her theory attacks every identity, not leaving out the homosexual identity, by illuminating the 
ways in which neoliberalism constantly creates new identities which it utilizes for its self-
preservation and development. New sexual and gender identities mean new needs and require 
new consumer products to meet them. Gender, after all, for Butler (as well as sexual 
orientation) is social, it is fluid, it is shaped by random elements and it is definitely not bipolar 
(Butler, 1988). 
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How do these arguments contribute to the debate about shame? The third stream of feminism 
succeeded in supporting the ideological liberation, not only of women, but also of all 
members of the so-called queer community from a destiny determined by gender or sexuality. 
Burning every existing label, making herself fluid, Butler offered not only unlimited freedom 
in self-determination, but also the theoretical ground for the development of movements and 
political forces that depart from the dominant ideologies of gender and sexuality. 

According to feminist researcher Prudence Chamberlain (2017), the focus of the fourth wave, 
which begun in the late '00s, was to claim justice for women and to denounce sexual 
harassment and violence against women. The hashtag #metoo, is one of the most iconic 
examples of feminism today. 

The fourth wave is an unprecedented form of feminism for many reasons. Firstly, it is 
"defined by technology", characterized by the use of social media, such as Facebook, Twitter, 
Instagram and YouTube and by the rapid spread of information, messages and ideas. 
Secondly, it is dynamic. Activism starts after specific incidents of violence or unequal 
treatment, which are highlighted and denounced. Third, it is ideologically based on the 
principles of equality and human rights. It is not academic feminism and therefore does not 
need further theoretical support. Fourth and perhaps most important for our discussion, it has 
an explosive and intensely emotional character. 

So what is particularly interesting about this recent form of feminism? It is the reversal of the 
prevailing attitude of covering up incidents of violence and discrimination against women 
and, above all, the shift of the emotional climate of shame to that of anger for women. 
Movements such as "me too" and "Un violador en tu camino" achieved something truly 
revolutionary: they made the victims visible, gave them a public space to speak, and attacked 
the perpetrators. Through sharing, participation and public denunciation, the personal stigma 
and mental pain that accompanies it, become a common political claim that empowers women 
and demands respect, equality, freedom, and sometimes revenge.  

Recent forms of Shame 

So are we in a historical turn where we can say that women have set ourselves free from 
shame? Sociocultural, economic and religious factors still play a major role in the ways 
women are subjected to patriarchy. It may be more accurate to claim that along with more 
traditional patriarchal perceptions of gender status and gender roles nowadays we can we 
cultivate a discourse that emphasizes human rights and equality for every person regardless of 
her sex or sexual orientation in all areas of human action. However, even in western societies 
gender stereotypes still exist and create obstacles in this process. A typical example of these 
stereotypes is the glass ceiling that many women encounter in their academic, professional, 
political and social evolvement. During the covid 19 period in Greece incidents of domestic 
violence and femicides have increased proportionally (Chatzifotiou & Andreadou, 2021). 
Women identities are still shaped and limited by prejudices and stereotypes of inferiority, 
dependance and weakness. Feelings of shame still remain deep rooted and hidden in these 
procedures. 

But we also find new areas of oppression that are charged with the feeling of shame. It might 
not be an exaggeration to say that our age is characterized by a "tyranny of the image", based 
on the imitation of the standards of beauty and success as they are circulated in the media and 
social networks (Brown, 2012: Langton, 2009). These patterns, being implicit, are difficult to 
challenge as they are imposed through the emotional response evoked by the visual-sensory 
pathway, and are further supported by the heavy industry itself by products and services based 
precisely on body objectification and the cultivation of insecurity (Papadaki, 2008). Many of 
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these patterns and stereotypes, not only remain unchallenged but decisively determine the 
dominant discourse in terms of success. 

These perceptions and attitudes, combined with the rapid development of technology, have 
contributed to what we now define as the industrialization of the body. The porn industry is a 
typical example of how these procedures define our relationship with our bodies and our 
sexuality (Döring,2000).  

If the body is experienced as an instrument, if it is placed in a state of permanent judgement 
and under processes of sensory improvement by filters, applications, the use of peels and 
cosmetic surgeries in the eyes not only of others, but also of oneself, the shame that 
characterizes many people for their body image comes without surprise (Ringrose, 2011). 

What may come as a surprise is how much this process now dramatically affects both sexes. 

If in the past the highest risk of instrumentalization and objectification was faced by the 
“fragile creatures” that were considered the young girls, nowadays women and men of all 
ages appear more vulnerable than ever before to the eyes of others who watch and criticize 
their image via the internet (Karageorgiou & Theofanellis, 2018; Landripet, & Štulhofer, 
2015). 

CONCLUSION 

Shame refers to the relationship that the individual cultivates with herself. Shame expresses 
the internalization of a feeling of deficit, inadequacy, a basic mistake, an inherent evil. The 
opposite of shame is tenderness towards ourselves and the forgiveness of our imperfect 
existence. 

Shame also bargains between the need for love, security and acceptance and the need for 
freedom. Its existence implies the pressures exerted on the individual to restrict her personal 
freedoms against the claims of those who exercise power and want to maintain it. It signifies 
the struggle for power, the tug-of-war between heterodetermination and the need for 
individual freedom. The opposite of shame is anger and conflict, the overthrow of the regime, 
the revolution. 

Shame is the dress women have worn for ages in western cultures. Shame signifies the 
patriarchal gaze towards the womens’ bodies and sexuality. Shame is also a basic instrument 
of capitalism that objectifies the body in order to utilize the human need for acceptance. The 
opposite of shame is to challenge the external gaze and to become the subject of ones own 
story.  

REFERENCES 

Bartky, S. (1990). Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. 
New York: Routledge. 

Brown,  B.  (2012). Daring  greatly:  How  the  courage  to  be  vulnerable  transforms the 
way  we live, love, parent, and lead. New York City, NY: Gotham 

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge 

Butler, J. (1988). Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology 
and Feminist Theory. Theatre Journal, 40 (4), 519-531 

64



Chamberlain, P. (2017). The Feminist Fourth Wave: Affective Temporality. London: 
Palgrave Macmillan. 

Chatzifotiou, S., & Andreadou, D. (2021). Domestic Violence during the Covid-19Pandemic. 
International Perspectives in Psychology, 10(3) Published Online: August 04, 2021 

Beauvoir, S. (2010). The Second Sex. Translated by Contance Borde, and Sheila Malovany-
Chevallier. New York: Vintage Books. 

Dolezal, L.. (2015). The Body and Shame: Phenomenology, Feminism, and the Socially 
Shaped Body. New York: Lexington Books. 

Döring, N. (2000). Feminist Views of Cybersex: Victimization, Liberation, and 
Empowerment. CyberPsychology and Behavior, 5, 863-884 

Freud, S. and Breuer, J. (1895) 2004. Studies on Hysteria. Middlesex: Penguin Books Ltd. 

Gilbert, P. (2011). Shame in psychotherapy and the role of compassion focused therapy. In  
R.L.  Dearing  &  J. P.  Tangney  (Eds.),  Shame in  the  therapy  hour (325-354). Washington, 
DC: American Psychological Association.  

Gilbert, P. (2000). The relationship of  shame, social anxiety and depression: The role of the 
evaluation of social rank. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 174 –189. 

Gilliland R., South M., Carpenter B. N., & Hardy S. A. (2011). The roles of shame and guilt 
in hypersexual behaviour. Sexual Addiction & Compulsivity, 18, 12–29 

Gruenewald, T. L.,  Dickerson, S. S., &  Kemeny,  M. E. (2007). A  social  function for the 
self-conscious emotions: Social self-preservation theory. In J. Tracy, R. Robins, & J. Tangney 
(Eds), The self-conscious emotions: Theory and research (68-87). New York: Guilford Press. 

Gunn,  G.  R.,  & Wilson,  A. E.  (2011).  Acknowledging  the  skeletons  in our  closet: The 
effect of  group affirmation  on collective  guilt,  collective shame,  and reparatory attitudes. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 1474-1487. 

Karageorgiou, E. & Theofanellis, T. (2018). Body Politics, Internet and Psychotherapy. 
Psychology, 23 (2), 96-110 

Kemeny, M.  E., Gruenewald,  T.  L., &  Dickerson, S.  S. (2004).  Shame  as the  emotional 
response to threat to  the  social self: Implications for behaviour, physiology, and health. 
Psychological Inquiry, 15, 153-160.   

Landripet, I., & Štulhofer, A. (2015). Is Pornography Use Associated with Sexual Difficulties 
and Dysfunctions among Younger Heterosexual Men? Journal of Sexual Medicine, 12, 1136–
1139 

Langton, R. (2009). Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and 
Objectification, Oxford: Oxford University Press. Sexual Solipsism: Philosophical Essays on 
Pornography and Objectification, Oxford: Oxford University Press 

Leibowitz, L. (1975). Perspectives on the Evolution of Sex Differences. Toward an 
Anthropology of Women, Rayna R.Reiter, (Ed), 21-35. New York: Monthly Review Press. 

Lewis, M. (2003). The role of the Self in Shame. Social Research, 70, 1182- 1204 

65



Lewis,  M.  (1998).  Shame  and  stigma.  In  P.  Gilbert  &  B.  Andrews  (Eds.),  Shame: 
Interpersonal  behavior,  psychopathology,  and  culture  (126–140).  New  York: Oxford 
University Press. 

Ortner, S. (1996). Making Gender: The Politics and Erotics of Culture. Boston: Beacon Press 

Ortner, S. (1974). Is Female to Male as Nature is to Culture? In John McGee and Richard 
Worms (Eds), Anthropological Theory (402-413). California: Mayfield Publishing Press. 

Orth, U., Robins, R. W., & Soto, C. J. (2010). Tracking the trajectory of shame, guilt, and 
pride  across  the  life  span.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  99, 1061-
1071.   

Papadaki, L. (2008). Women's Objectification and the Norm of Assumed Objectivity. 
Episteme, 5 (2), 239–250 

Ringrose, J. (2011). Are you sexy, flirty or a slut? Exploring “sexualisation” and how teen 
girls perform/negotiate digital sexual identity on social networking sites, in Gill R., Scharff, 
C. (Eds), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Identity, (99-116). Palgrave: 
London 

Scheff, Thomas J., (2003). Shame in Self and Society. Symbolic Interaction, 2, 239-262. 

Sedighimornani, N. (2018). Shame and it’s Features: Understanding of Shame.   European 
Journal of Social Sciences Studies, 3 (3), 76-107 

Seu, B. (2006). Shameful selves: Women's feelings of inadequacy and constructed façades. 
European Journal Of Psychotherapy And Counseling, 8 (3), 285-303 

Tangney, J.P., Dearing, R.L. (2002). Shame and Guilt. The Guilford Press, New York, 
London. 

Velleman, J. D. (2005) The Genesis of Shame. Philosophy and Public Affairs, 30(1), 2-100 

66



“I WILL BE WITH YOU ON YOUR WEDDING-NIGHT”: WOMAN AS A SUBJECT 
SUBLATING HUBRISTIC MASCULINITY IN MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN 

Lubomir Terziev, Ph. D. 

American University in Bulgaria 

ABSTRACT 

The words in the title of my paper belong to Frankenstein’s Creature. The man-made being 
issues this ominous threat when he sees his maker “tear to pieces” the created Eve-like female 
companion. As is well known, the Creature delivers on this threat and kills Victor 
Frankenstein’s wife and cousin Elizabeth Lavenza on the couple’s wedding night.  

In this paper, I will focus on the Frankenstein-Creature-Lavenza triangle. My feminist reading 
will seek to highlight Elizabeth’s evolution and status in this configuration.  Importantly, she 
enters Victor’s life as his mother’s “promised gift” and becomes his “to protect, love, and 
cherish.” In other words, from the outset, the rhetoric Mary Shelley uses to introduce 
Frankenstein’s beloved woman represents her unequivocally as an object. As the narrative 
progresses, she is assigned the objectified role of the complementary female pillar of the 
couple’s harmony. In Frankenstein’s words, “Elizabeth was of a calmer and more 
concentrated disposition; but, with all my ardour, I was capable of a more intense application 
and was more deeply smitten with the thirst for knowledge.”  

I will claim that the Creature’s acts undermine the binary opposition of female moderation vs. 
Promethean male ambition and promote Elizabeth Lavenza’s role to the symbolic position of 
a Hegelian third term.  

An intriguing reversal occurs when the Creature kills William (Victor’s brother), and Justine 
Moritz (the Frankensteins’ servant girl) is accused of the crime. I will suggest that Elizabeth’s 
address to the court at Justine’s trial exhibits an alternative version of ambition: Victor’s 
female counterpart is driven by the desire to help (rather than create) another human being. 
Against this background, the guilt-ridden Victor cannot overcome his solipsistic “anguish and 
despair.”   

Elizabeth Lavenza’s death at the hands of Frankenstein’s Creature transforms her into a 
sacrificial symbol. Thus, ironically, the supposedly monstrous creature helps propel the 
female protagonist from objectification to the status of a subject sublating unbridled male 
ambition.   

Keywords: objectification, hubristic ambition, sublation.  
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ABSTRACT 

Women are restricted from most leadership roles in the Orthodox Churches but the majority 
of protestant Churches have adopted an egalitarian view regarding the roles of women in the 
Church. Apparently, Paul was the first writer to pass ecclesiastical injunctions concerning the 
role of women in the Church. The purpose of this study is to examine the activities of women 
in the ministry of Paul in Romans 16:1-16. This will expose how Paul regarded them. This 
text, Romans 16 is important in this as it is the last Chapter of Apostle Paul’s letter to the 
Church in first century Rome. Reading Romans 16:1-16 critically, it is discovered that Paul 
had great respect and regard for women. He worked closely with some of them and regarded 
them as fellow laborers and servants of God. These women were instrumental in helping Paul 
communicate God’s word. Women should be allowed to exercise their leadership abilities and 
treated not as inferior beings. 

Keywords: Women, women co-labourer, deaconess, fellow ministers 

INTRODUCTION 

Paul acknowledged the ministry of women despite the gender prejudices of his culture. 
Women played variant roles in different cultures and religions, but Paul’s writings clearly 
distinguished him among the learned writers of his day. In spite of the patriarchal nature of 
the society Paul found himself, many of his co-workers in the gospel were women. The 
Corinthian city was made up of a large number of active Christian women, who had a voice in 
the theology and practice of the early Church, says Fiorenza, (1977). On the other hand, 
Gerald et al (1993) posit: although some Greek and Roman women became outstanding 
philosophers, higher education in rhetoric and philosophy was usually meant for the male 
folk. In a community, where a good number of people were uneducated (especially much of 
the rural peasantry) teaching roles naturally would fall on those who could read and speak 
well. Most Jewish materials suggest that these roles were limited to men. Baer (1970) opines 
that in the first centuries, most Jewish men like Philo, Josephus, and many later rabbis 
reflected the prejudice of much of the broader Greco-Roman culture.  

The model role relationship of man and woman is to acknowledge that Christ has headship 
over man even as man has headship over woman. Even as Christ has a head who is God, so 
the woman has a head, namely, man. Paul expressed his regard for women in his personal 
greetings. He sent greetings to a good number of them. The list is presented in the text below. 

Romans 16:1-16 in the Holy Bible: New International Version (1996) reads thus: 

1. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Cenchrea.
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2. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints and to give her any help
she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. 

3. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus.

4. They risked their lives for me. Not only I but all the churches of the Gentiles are grateful to
them. 

5. Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epenetus, who was the
first convert to Christ in the province of Asia. 

6. Greet Mary, who worked very hard for you.

7. Greet Andronicus and Junias, my relatives who have been in prison with me. They are
outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. 

8. Greet Ampliatus, whom I love in the Lord.

9. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and my dear friend Stachys.

10. Greet Apelles, tested and approved in Christ. Greet those who belong to the household of
Aristobulus. 

11. Greet Herodion, my relative. Greet those in the household of Narcissus who are in the
Lord. 

12. Greet Tryphena and Tryphosa, those women who work hard in the Lord. Greet my dear
friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. 

13. Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been a mother to me, too.

14. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas and the brothers with them.

15. Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister, and Olympas and all the saints with them.

16. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings

(The Holy Bible: New International Version, pp.1732-1733). 

Paul and His Women Co-Laborers 

The Corinthian Church had at least three notable women leaders or ministers namely: Chloe, 
Priscilla and Phoebe. These three women played leadership roles and had good working 
relationship with Paul. Paul acknowledged and expressed his respect and praise for them as 
his co-laborers. According to Wiersbe (1997), Paul mentioned other women by names who 
have ‘worked hard in the Lord’, an expression denoting the work of ministers of the gospel. 
They are Mary, Trypheona and Tryphosa, and Persis (Rom. 16:6, 12). 

Tryphena and Tryphosa: According to McGee (1981), Tryphena and Tryphosa are pleasant 
names which mean “delicate” and “dainty.” McGee assumes that these two ladies were old 
maid sisters who embraced Christ. They may have been women of means, and they had 
supported the apostle Paul. Paul says that they labored “in the Lord” as real workers in the 
church at Rome. Paul’s injunctions concerning the behavior of women in the worship service 
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of the community indicates that women as well as men share in the gifts of the Holy Spirit, 
pray and prophesy publicly under the influence of the divine Spirit. While the roles of women 
varied from region to region, certain Pauline passages according to Fiorenza (1977) makes it 
clear that Paul was among the more dynamic, not the more chauvinistic, writers of his time. 

In Paul’s greetings in Romans 16:3–16, he lists almost an equal number of women along with 
men. Walvoord and Zuck (1985) opine that this list of greetings that Paul wanted to make 
known to friends in Rome is the longest in any of his epistles. He mentioned 26 people by 
name, and referred to many others. Several women are included in the list: Priscilla, Mary, 
Tryphena and Tryphosa, Persis, Rufus’ mother, and Nereus’ sister. Two others are likely 
women, Junias  and Julia. This may indicate his sensitivity to the opposition women 
undoubtedly faced for their ministry in some quarters. Paul also lists two fellow-apostles, 
Andronicus and Junia. According to Gerald (1993), this is the most appropriate manner to 
construe “notable among the apostles,” since Paul in no other place appeals to commendations 
from “the apostles”. “Junia” itself is clearly a feminine name, but writers inclined to doubt 
that Paul could have referred to a female apostle and have proposed that this is a contraction 
for the masculine “Junianus.” However, the proposal rests on the assumption that a woman 
could not be an apostle, rather than on any evidence inherent in the text itself. 

In Paul’s letter to the Philippians, he refers to the ministry of two women, Euodia and 
Syntyche, who, like his many male fellow-ministers, shared in his work for the gospel there 
(Philippians 4:2–3). Macedonia was one of the regions where women were accorded more 
prominent religious roles, and this may have made it easier for Paul’s women colleagues to 
assume a position of prominence. 

Chukwuedo (2019) affirms that Paul in his writings acknowledged the ministry of 
prophetesses. Thus those who accuse Paul of not specifically mentioning women apostless by 
name miss the point. Paul rarely mentioned male pastors by name, either. He most often 
simply mentioned his traveling companions in ministry, who were ideally men. Paul’s most 
commonly used titles for these fellow laborers were "servant" and "fellow worker"–both of 
which he also applied to women (Romans 16:1, 3).  The culture Paul addressed did not give 
room for women to actually rise to social and religious prominence but those who actually 
became apostles and prophets, the highest authority in the Church, he commended. In Romans 
16:7, Paul sends greetings to “Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with 
me.” Paul expressed that they were prominent among the apostles and “they were in Christ 
before I was.”  According to Reid (2008), this is a clear indication that Paul has value and 
respect for women. One can see from this confession that there were women apostles in the 
New Testament among other male apostles. Though they were not among the twelve Jesus 
worked with just like Paul. Another striking remark that Paul made about these women is that 
they were in Christ before him. 

Phoebe 

 Phoebe was undoubtedly a Gentile, as her name suggests seeing there were many Gentiles in 
the church at Rome. Therefore she was named for the Greek goddess, Artemis or Diana, who 
in Greek mythology was the goddess of the moon and her brother, Apollo, was the god of the 
sun. Many believers adopted new names at baptism, but Phoebe, McGee (1981) suggests kept 
her heathen name for some reason.   

In a brief letter of recommendation at the conclusion of Romans, Paul commends the 
custodian of his letter whom the Romans may trust to explain it to them (Romans 16:1–2).  
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Phoebe was a servant of the church at Cenchrea near Corinth in Greece. “Servant" may refer 
to a deacon, a term that sometimes designates administrative responsibility in the Early 
Church. In his epistles, however, Paul most frequently applied the term to any minister of 
God’s Word, including himself. Apparently she was a very prominent woman in the church, 
which means she was a woman of ability. Paul also called Phoebe a "succorer" or "helper" of 
many (Romans 16:2); this term technically designated her as the church’s patron or sponsor, 
most likely the owner of the home in which the church at Cenchrea was meeting. This entitled 
her to a position of honor in the church. 

Keener (1992) refers to Phoebe as a “servant” of the church at Cenchreae, the port city of 
Corinth. The term refers to a “deacon” (διάκονος), apparently a person with administrative 
tasks in the early church, but which in Paul’s letters usually refers to his fellow minister of 
God. He also calls her a “helper” (προστάτις) of many, a term which was used in antiquity to 
refer to patrons, some of whom were women. This term also indicates Phoebe had been called 
to a position of authority in the church.  The word διάκονος is a common Greek word for 
servant (cf. John 2:5, 9). Christ is designated as a servant by this term (Romans 15:18). 
Christians are called servants of Christ and God. Paul speaks of himself and others in these 
passages as servants or ministers of Christ, of God and of the Church (Philippians 1:1, 
1Timothy 3:1, 8, 12). Knight (1977) opines that in the passage where the term διάκονος 
designates one special office, it is applied self consciously to men but not to women.  He 
further says that even if one were to translate διάκονος in reference to Phoebe as “deacon”, 
this would in no way overturn or alter the clear teaching of the apostle Paul in 1Timothy 2:12 
that a woman is not to teach or exercise authority over a man- that is, she is not to serve in 
ruling and teaching offices or functions. Phoebe, whether she was an official “deacon” or not, 
was probably involved in lending financial or legal support to indigent believers. Although 
some scholars are of the opinion that women were never involved in teaching. 

Blum (1964) posits:  

the examination of all the references in the Pauline Epistles and in Acts therefore shows that 
women definitely played an active part in the life of the community, without, however, 
exercising a missionary or teaching office of any kind. Women, whether in official or quasi-
official positions, are only found as διάκονοι (p.66).  

 In this study, it is discovered that three special terms are used by Paul to describe Phoebe. 
She is called ‘sister,’ a familial term derived from households and often used in the early 
Christian communities. She is referred to as a ‘deacon’ of the church in Cenchreae. It may be 
paraphrased as ‘co-worker in the missionary enterprise.’ Finally, Phoebe is described as a 
‘helper’ of Paul and many others; this apparently indicates that she was a ‘patroness’ of the 
house-church in Cenchreae. 

Priscilla 

Priscilla is first encountered in Acts 18. She was an outstanding woman, an associate of the 
apostle Paul and a strong proponent of the gospel in her own world. According to Martin and 
David (2000), she was married to a Jew from Pontus in Asia Minor and apparently from 
Rome, from whence the couple was driven by persecution during the reign of the emperor 
Claudius. The name Aquila, though sometimes called by citizens of Rome, was more 
commonly a slave name which may indicate that he was an enterprising freedman. “Priscilla” 
was a name given to patrician women, perhaps denoting non-Jewish birth and a higher social 
status. 
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Paul first met this couple, Priscilla and Aquila when he arrived in Corinth on account of his 
second missionary journey (Acts 18:2). He worked with them in tent making. Walvoord and 
Zuck (1985) narrate that they had come to Corinth from Rome because of the decree of 
Claudius that all Jews must leave Rome. They accompanied Paul when he left Corinth (Acts 
18:18), but stayed in Ephesus when the party stopped briefly (Acts 18:19). There they 
ministered to Apollos (Acts 18:26) and undoubtedly to Paul during his stay in Ephesus on his 
third journey, because they sent greetings to the Corinthian Christians (1 Corinthians 16:19). 
Shortly after that, they must have moved back to Rome and still later returned to Ephesus (2 
Timothy 4:19). 

Walvoord and Zuck (1985) say that Paul praised them, calling them his fellow workers in 
Christ Jesus and revealing that they risked their lives for him. Though scholars cannot 
ascertain how they risked their lives for Paul. Paul reveals that the Gentile churches were 
grateful to them. Paul also sent greetings to the church that met at their house. The Christians 
in Rome apparently worshiped in numerous homes such as Priscilla and Aquila’s. This couple 
had a house church in Ephesus (1Cor. 16:19) and probably wherever they lived. Colossians 
4:15 and Philemon 2 show that there were other home Churches. 

McGee (1981) says that Priscilla and her husband welcomed the apostle Paul into their home, 
their business operation which is tent making, and into Christian communion and ministry. 
Priscilla and Aquila’s mobility in missionary travel may indicate that they owned a string of 
family enterprises at Rome (Acts 18:2; Rom 16:3–5), Corinth (Acts 18:2), Ephesus (Acts 
18:18–19) and perhaps other points as well. At the end of Paul’s first visit to Corinth, Priscilla 
and Aquila accompany the apostle on his journey to Ephesus. Priscilla’s name is possibly 
mentioned before that of her husband apparently indicating that her ministry and influence are 
more forceful than his. Martin and David (2000) indicate that  Priscilla and her husband, also 
an early Christian teacher, were coworkers of Paul and expounded the way of God more 
accurately to the eloquent and well-educated Jewish Christian preacher Apollos (Acts 18:24–
26). Priscilla appears to have had a more prominent role than her husband rather than a 
subordinate one, since her name is most often mentioned before Aquila’s when they appear 
together. 

After Paul departed, Priscilla and her husband, Aquila encountered in the synagogue Apollos, 
an intelligent Jewish philosopher who was inexperienced of the gospel, despite a powerful 
command of the Scriptures. Again Priscilla’s name stands first as the couple take him aside, 
perhaps actually into their home for a season, in order to instruct him in the way of the Lord. 
The word expounded (ἐξέθεντο) denotes a careful examination of the Scriptures. Swanson 
(1997) explains that ἐξέθεντο as was used in Acts 18:26 means to explain the word of God. 
Though Apollos’s basic understanding was adequate, a more complete level of instruction is 
supplied by the highly capable Priscilla and her husband. Apparently Priscilla possessed a fine 
mind and an excellent education in order to have so impacted the learned Apollos. Thereafter 
he was able to “debate daily with the Jews, powerfully demonstrating from the Scriptures that 
Jesus was indeed the Christ” (Acts 18:28). Martin and David (2000) say that for this reason 
Chrysostom referred to Priscilla “a teacher of teachers,” noting that she did the same 
evangelistic work as her husband and thereby commending her for her great zeal. 

When Apollos wanted to continue his evangelistic tasks in Greece, the Ephesian believers, 
among whom Priscilla and Aquila were notable, furnished him with letters of 
recommendation. The reception that was given to him is surely an indication of the 
confidence that the Christian community reposed in Priscilla and Aquila. They were certainly 
well recognised and respected throughout the Pauline world as “fellow laborers” who had 
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risked their lives for the sake of the apostle (Rom 16:3–4). Luke also presents her as a fellow 
minister with her husband, in  guiding and instructing another servant of the Lord named 
Apollos (Acts 18:26).  

CONCLUSION 

The assertion made by some scholars that Paul is a misogynist is arguable. This study reveals 
that Paul had great regard for women who worked with him. He commended them very well. 
He acknowledged Phoebe as a servant of the Lord who was of great help to him. He pointed 
out that Priscilla was a fellow worker who even risked her life for the Church and gave 
accommodation to the Church. Mary was commended for her hard work in the Lord. 
Tryphena and Tryphosa were commended by Paul for their hard work. Paul also commended 
Rufus’ mother who cared for him. These women were caring, dedicated and hard working 
ministers of God. They were servant-leaders in the early Church. Paul did not in any way see 
them as inferior but esteemed them highly. The contemporary Church should emulate this 
attitude towards women who are committed to the course of the gospel by giving them 
adequate place to exercise their spiritual gifts. Women are resilient and endowed spiritually, 
the society should give them adequate room to function. 
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ABSTRACT 

İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnet incelendiğinde hem yaratılış hem de hak ve 
yükümlülükler açısından kadın ve erkeğin herhangi bir ayrıma tabi tutulmayıp eşit olduğu 
görülür. İki cins arasında herhangi bir üstünlük söz konusu olmayıp eşittirler. Bu durum 
Kur’an’ın muhtelif ayetlerinde açıkça zikredilmiştir. Ancak Batı dünyasında Müslüman bir 
kadının, özgürlük ve haklar bakımından her zaman kısıtlı, erkeğin hâkim olduğu, kadının 
ezildiği, haksızlık ve şiddete maruz kaldığı algısı hakimdir. Batıdaki bu algı tamamen İslam 
karşıtlığının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu algının aksine Kur’an-ı Kerim’in 114 
suresinden hiçbiri erkeklere tahsis edilmemişken Kur’an’da kadının toplum içerisindeki hak 
ve sorumluluklarının anlatıldığı dördüncü süre “nisâ” ismiyle kadınlara tahsis edilmiştir. 
İslam’ın ilk yıllarından itibaren hayatın içinde, dilediği takdirde fıtratına uygun işlerde 
çalışabilen, seçme ve sözleşme yapma hakkına sahip olan bir kadın profili karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle o dönemde kadının çalıştığı alanlar arasında hastane, ticaret ve 
ibadethane göze çarpmaktadır. Dolayısıyla toplumla iç içe olma bakımdan kadın-erkek 
arasında mutlak bir eşitlik söz konusudur. Bu tebliğimizde kadın erkek eşitliğine ve adaletli 
paylaşım konusuna miras hukuku çerçevesinde değinilecektir. Özellikle günümüzde birtakım 
kimseler tarafından eleştiri unsuru yapılan erkekle kadının mirastan eşit pay almaması ve bu 
durumunun eşitliğe aykırı olduğu iddiası İslam hukuku ve modern hukuk çerçevesinde 
incelenip değerlendirmelerde bulunulacaktır.  Kadının miras bırakan kimsenin annesi, 
büyükannesi, kız kardeşi, hanımı ve kızı olarak mirastan hak ettiği pay, İslam hukuku ve Türk 
Medeni Kanunu’nda belirtilen paylar karşılaştırılarak incelenecektir. Erkeğin miras 
konusunda kadından daha sonra zikredildiği, “ashabı furuz”dan sonra pay alan asabe 
statüsünde yer verildiği hususları irdelenerek, erkeğin kadından fazla pay alması hususu 
ayetler ve günümüz şartlarında eşitlik ve adalet ilkesi bağlamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Modern Hukuk, Miras, Kadın, Pay 

EVALUATIONS ON THE RATIOS THAT WOMEN ARE ENTITLED TO IN 
INHERITANCE IN ISLAM AND MODERN LAW 

ABSTRACT 

When the Qur'an and Sunnah, the two main sources of Islam, are examined, it is seen that 
men and women are not subject to any discrimination in terms of creation and rights and 
obligations, and they are equal. There is no superiority between the two genders, they are 
equal. This situation is clearly mentioned in various verses of the Qur’an. However, in the 
Western world, there is a perception that a Muslim woman is always limited in terms of 
freedom and rights, dominated by men, women oppressed by men, and there is a perception 
of being exposed to injustice and violence. This perception in the West is completely the 
result of the perception of anti-Islam. Contrary to this perception, while none of the 114 
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chapters of the Qur’an are allocated to men, the fourth surah in which the rights and 
responsibilities of women in the society are explained in the Qur’an is allocated to women 
with the name "nisa". From the first years of Islam, we encounter a profile of women who can 
work in jobs suitable for their nature if they wish, and who have the right to choose and make 
contracts. Hospitals, commerce and places of worship stand out among the areas where 
women worked, especially at that time. Therefore, there is an absolute equality between men 
and women in terms of being intertwined with the society. In this notification, gender equality 
and fair sharing will be discussed within the framework of inheritance law. In particular, the 
fact that men and women do not receive equal shares in inheritance, which is criticized by 
some people today, and that this situation is against equality will be examined and evaluated 
within the framework of Islamic and modern law. The share of the woman, as the mother, 
grandmother, sister, wife and daughter of the inheritor, from the inheritance will be examined 
comparatively, both in Islamic law and in the Turkish Civil Law. By examining the issues that 
the man is mentioned later than the woman in terms of inheritance, and that he is given the 
status of asaba, which takes a share after the "ashabi furuz", the issue of the man’s getting 
more share than the woman will be evaluated in the context of the verses and the principle of 
equality and justice in today’s conditions. 

Keywords: Islamic Law, Modern Law, Inheritance, Women, Share 

GİRİŞ 

Bütün ayetlerde olduğu gibi miras ile ilgili ayetlerin de doğru olarak anlaşılması ancak nüzul 
ortamındaki sosyal hayatın, adet, gelenek ve göreneklerin doğru bir şekilde anlaşılıp 
günümüze ışık tutulmasıyla gerçekleşebilir. Aksi takdirde düşünce dünyasında bugünden o 
döneme gidildiğinde yanlış anlaşılmalar olabileceği gibi ayetler bağlamından koparılıp farklı 
anlamlar yüklenebilir. Dolayısıyla kadının erkek kardeşiyle birlikte mirasçı olması halinde 
erkeğin yarısı kadar hisse alması bu açıdan bakıldığında daha kolay anlaşılabilir. Bu 
bağlamda İslam miras hukukunun eski Arap örf-adetlerinin geçerli olduğu bir ortamda vücut 
bulduğu göz önüne alınmalıdır. Cahiliye olarak isimlendirilen bu dönemdeki adetlere göre 
çocuk ve kadınlara mirastan pay verilmezdi. Kadınlar men edilmekle kalmayıp bizzat 
kendileri miras konusu edilebilirdi.1 Bu açıdan bakıldığında İslam’ın miras hukukunda 
kadınlara miras hakkı tanıması, saklı pay sahipleri arasında zikrederek Kur’an’da payını 
sarahaten belirtmesi reform olarak nitelendirilebilir. 

Cahiliye döneminde bir kimsenin mirasçı olması ancak akraba olma, anlaşma ve evlat edinme 
şeklinde üç çeşitle mümkündü. Miras sebeplerinden akrabalık tek başına mirasçı olmak için 
yeterli olmayıp bunun yanı sıra erkeklerin ailenin nüfuzunu devam ettirebilecek, savaşan ve 
ganimet kazanabilen güçte olmak gerekliydi. Bu hedefi gerçekleştiremeyen erkek, çocuk ve 
kadınlar mirastan menedilirdi.2  İslam’ın gelmesiyle bu durum bir müddet daha devam 
ettikten sonra Kur’ân ve sünnette zikredilen kriter ve esaslar uygulanmıştır. 

İslam Hukukunda Miras Sebepleri 

İslam miras hukukunda üç temel prensip bulunmaktadır. Bu prensipleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:  

1 Hamza Aktan, Mukayeseli İslam Miras Hukuku (İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2008), 20. 
2 Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut: Daru’l Kutubi’l-İlmiyye, 2007), 2/94. 
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Birincisi: Miras bırakan ile mirasçı arasındaki yakınlık derecesidir. Kadın erkek fark 
etmeksizin miras bırakan ile mirasçı arasındaki akrabalık ilişkisi ne kadar yakın olursa 
mirasçı, mirastan o kadar fazla pay alırken, uzaklaştıkça o nispette mirastan alacağı oran da 
azalmaktadır. 

İkincisi: Kadın erkek fark etmeksizin nesil (zümre) konumu bakımından birinci zümrenin 
mirastan hak ettiği pay, miras bırakanın altsoyları olmaları, hayata hazırlanmaları, hayatın 
zorlukları ile mücadele etmeleri açısından yolun başında olmalarından dolayı her zaman, 
ikinci zümre denilen miras bırakanın ana-babası ile onların altsoyları olan kardeşlerinden, 
hayattan alacaklarını almış olanların paylarından daha fazladır. Ölen kimsenin kızı her zaman 
ölenin anne ve babasından daha fazla alır. Bu prensip İslam’ın getirmiş olduğu miras 
hukukunda kadın ve erkek ayrımı yapmadığının göstergesi olması açısından önemlidir.  

Üçüncüsü: İslam’da mirasçının üstlenmesini ve başkalarına karşı zorunlu kıldığı mali 
sorumluklar dikkate alındığında kadın-erkek sadece aynı zümre içerisinde olmaları halinde 
erkek kadından daha fazla pay almaktadır. İlk bakışta eşitsizlik gibi görünen bu kriter 
dikkatlice incelendiğinde adaletin tecellisi olduğu anlaşılmaktadır. Zira erkeklerin toplumda 
yüklendiği maddi sorumluluk her zaman daha fazladır. Kadının elde ettiği gelir tamamen 
kendisine ait olup ev giderlerine katılma zorunluluğu yoktur. Evleninceye kadar babasının 
temin etmekle mecbur olduğu giderlerini evlendikten sonra da kocası temin etmektedir. 
Erkeğin kadından daha fazla pay aldığı durum sadece aynı zümreden erkek kardeşiyle olduğu 
durumla sınırlıdır. Kur’an-ı Kerim bu durumu genellememiş sadece söz konusu durumla 
sınırlı tutmuştur.  

İslam hukukundaki hükümlerde genellikle tedricilik esas olup, ihtiyaca binaen peyderpey 
getirilmiştir. Miras hukukunda da bu tedriciliği görmek mümkündür. Miras hukuku İslam’ın 
ilk yıllarında cahiliyede uygulanan şekli ile icra ediliyordu. Cahiliye döneminde var olan 
miras sebepleri akrabalık ve anlaşma olarak hicrete kadar devam etmiş hicretten sonra “hicret 
ve kardeşlik” olmak üzere iki sebep daha var olan miras sebeplerine eklenmiştir. Hicretten 
sonra Medine devrinde cahiliye dönemi adetlerinden bir kısmının da tamamen ortadan 
kaldırıldığı veya değiştirilerek devam ettirildiği görülmektedir. Akraba veya eş olmalarına 
rağmen mirastan men edilen kadınlar, İslam’la birlikte babalarının ve kocalarının mallarından 
pay alabilecek statüye yükseltilmişlerdir. Bu statü Kur’an-ı Kerim’de “Ana baba ve 
akrabanın bıraktığı maldan erkeklere pay vardır. Ana baba ve akrabaların bıraktığı malda 
kadınlara pay vardır. Malın azından veya çoğundan takdir edilmiş bir pay.”3 ayetiyle 
ebediyen değiştirilemeyecek şekilde pekiştirilmiştir. Aynı zamanda bu ayetten İslam’dan önce 
Arap toplumunda kadının sabit ve belirli bir miras hakkı olmadığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca 
bu ayet kadını korumayı ve hukukunu belirleyen diğer ayetlerin hedeflerine uygun olarak 
kadının mirastaki hak ve hukukunu belirlemiştir.4 

Hicretten sonra İslam’ın getirmiş olduğu miras sebeplerinden “hicret ve kardeşlik” te 
“Aralarında akrabalık bağı bulunanlar Allah’ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır.”5 
ayetiyle miras sebebi olmaktan çıkarılmıştır.6 Böylece sadece akrabalık ve anlaşma (velâ) 
miras sebebi olarak devam etmiştir. Aynı şekilde cahiliye döneminde miras sebeplerinden 
olan evlatlıkta “Allah evlatlıklarınızı öz oğlunuz yerine tutmamıştır. Bu söylediğiniz sözleriniz 

3 en-Nisâ 4/7. 
4 Muhammed İzzet Derveze, el-Mer’etü fi’l Kur’ân ve’s-Sünne (Beyrut: Mektebetu’l Asrıyye, 1967), 231. 
5 el-Enfâl 8/75. 
6 Cessâs, Ahkâmü’l Kur’ân, 2/99; Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed Kurtubî, Cami’u li Ahkâmi’l Kur’ân, thk. 
Muhammed İbrahim Hifnevî - Mahmud Hamid Osman (Kahire: Daru’l Hadis, 2010), 3/58. 
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ağzınızdaki (hükümsüz) bir sözdür. Evlatlıklarınızı babalarına nisbetle çağırın. Allah katında 
bu daha doğrudur.”7 Ayetinin nazil olmasıyla birlikte miras sebepleri arasından çıkarılmıştır. 

Buna göre İslam hukukunda miras sebebi nesep (soy akrabalığı), nikah (sıhriyyet) ve 
velâ8dır.9 Bu üç sebepten birinin bulunması halinde varisler mirastan belirtilen haklarını 
alırlar. Ancak İslam hukukunda da medeni hukukta olduğu gibi varislerin sıralaması da 
önemlidir. Ön sırada biri varken sonra gelen mirastan pay hak etmez veya ancak ilk sıradaki 
hissesini aldıktan sonra pay alabilir. Buna göre ilk önce mirastan pay alacaklar ashâb-ı 
ferâiz10 Kur’an,11 sünnet ve icmâ ile hisseleri açıkça belirtilmiş olan varislerdir. Ashâb-ı 
ferâiz dördü erkek, sekizi kadın olmak üzere on iki kişiden oluşmaktadır. Ashâb-ı ferâiz 
kavramının karşılığı Türk Medeni Kanunu’nda saklı pay sahipleri olarak geçmektedir.12 
Asabe: Muayyen pay sahibi olan mirasçılar paylarını aldıktan sonra kalan miktarı alacak olan 
ve ölene nesep bağıyla hısım olan mirasçılardır.13 Miras hukuku kitaplarında asabe tek başına 
bulunduğu zaman mirasın tamamını, saklı pay sahipleri ile bulunduğu zaman onlar paylarını 
aldıktan sonra arta kalan miktarı alan mirasçı anlamında kullanılmaktadır. Bunlar ölen kimse 
ile oğulluk ilişkisi bulunan, babalık ilişkisi bulunan, kardeşlik ve amcalık ilişkisi bulunan 
kimselerdir.14 

1.1. Türk Medeni Kanunu’nda Miras Sebepleri 

Türk Medeni Kanunu miras hukukunda hısımlık, evlilik, evlatlık ve mirasçı atama miras 
sebeplerindendir.  

Akrabalık yoluyla mirasçı olma: Bir kimsenin yasal mirasçısı öncelikle onun altsoylarıdır. 
Mirasçılar eşit olarak pay alırlar. Altsoyun bulunmaması halinde ölenin ana ve babası mirasçı 
olurlar. Ana ve babanın olmaması durumunda halefiyet yoluyla onların altsoyları mirasçı olur. 
Ana baba ve onların altsoyları bulunmaması halinde büyük ana büyük baba, onların olmaması 
halinde ise halefiyet yoluyla onların altsoyları mirasçı olur. Miras bırakanın  evlilik dışı 
doğmuş çocuğu,  babanın soy bağı tanıması yoluyla veya hâkim kararıyla kurulmuş nesep 
bağı ispat edilmişler  baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olur.  

7 el-Ahzâb 33/4. 
8 Sözlükte “yardım etmek, yardımlaşmak, tasarruf” anlamlarına gelen velâ literatürde ise azatlık veya muvâlât 
sözleşmesinden doğan hükmî akrabalık bağını ifa eder. İslam Miras hukukunda iki çeşit “velâ” vardır.  Azat 
edilen kölenin varislerinin bulunmaması durumunda azat edenin efendisinin mirasçısı olması halinde azat 
etmekten doğan velâ, bir diğeri ise iki kişi arasında birbirine mirasçı, koruyuc ve diyet ödemede yardımcı 
olacaklarına dair yaptıkları anlaşmaya istinaden anlaşmdan doğan velâ’dır. (Şükrü Özen, “Velâ”, Türkiye 
Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/11. 
9  Muhammed Abdurrahim Kişkî, el-Mîrâsü’l-Makârin (Bağdat: Manşûrâtü Daru’n-Nezir Li Tibaa ve’n Neşr, 
1969), 21; Cessâs, Ahkâmü’l Kur’ân, 2/95; Orhan Çeker, “Miras Hukuku”, ed. Talip Türcan (Ankara: Grafiker 
Yayınları, 2015), 376; Ahmet Yaman - Halit Çalış, İslam Hukuku (Ankara: Bilay Yayınları, 2018), 391; Muhsin 
Koçak vd., İslam Hukuku (İstanbul: Ensar Yayınları, 2016), 325; Abdullah Çolak, İslam Aile Hukuku (Ankara: 
Öncü Basım Yayım, 2017), 331. 
10 Farîza’nın çoğulu olan ferâiz “belirli paylar” anlamına gelmektedir. Ashâb-ı ferâiz ise belirli pay sahipleri 
anlamında kullanılmaktadır. Kur’an’da alacakları hisseler tek tek belirtilen kimselerdir. Karı, koca, baba, anne, 
dede, kız, oğlun kızı, ana baba bir kız kardeş, baba bir kız kardeş, ana bir kardeşler ve nine olmak üzere  toplam 
on bir çeşittir. Ashâb-ı ferâizin medeni hukuktaki karşılığı saklı pay sahipleridir. (Hamdi Döndüren, “Ashâbü’l-
Ferâiz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/467. 
11 Bk. en-Nisâ 4/11, 12, 176. 
12 Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları (Ankara: Turhan Kitapevi, 2016), 549. 
13 Çeker, Miras Hukuku, 377; Aktan, Mukayeseli İslam Miras Hukuku, 84. 
14 Hayrettin Karaman, “Asabe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 
3/453. 
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Evlilik nedeniyle mirasçı olma: Ölen kimsenin eşinin durumu ise sağ kalan mirasçılara göre 
değişmektedir. Buna göre miras bırakanın altsoyu varsa, mirasın dörtte birini, miras bırakanın 
ana babası ile birlikte mirasçı olması halinde mirasın yarısını, büyük ana büyük baba ile 
mirasçı olması halinde ise mirasın dörtte üçünü alır.15 Evlatlık yoluyla mirasçı olma: evlatlık 
ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olduğu gibi evlatlığın kendi ailesindeki 
mirasçılığı da devam eder.16  

Miras sözleşmesi yoluyla mirasçı olma: Miras bırakan kimse, miras sözleşmesiyle mirasını 
veya belli bir malını miras sözleşmesi yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakabilir. Bu 
durumda bu ölüme bağlı tasarruf olduğundan miras bırakan malında dilediği gibi tasarruf 
edebilir. Ancak miras sözleşmesine aykırı bir tasarrufta bulunamaz.17 

İslam Hukukuna Göre Kadının Mirastan Hak Ettiği Paylar 

İslam hukukuna göre kadının mirastan hak ettiği paylar konumuna veya yakınlık derecesine 
göre farklılık arz etmektedir. Buna İslam miras hukukunda  

1. Miras Bırakanın Karısı Olması Hali

Kadının ölen kocasına mirasçı olabilmesi için aralarında sahih nikah akdinin bulunması 
yeterlidir.18 Kadının mirastan alacağı pay ölenin altsoyu veya onların altsoylarının olup 
olmamasına göre değişmektedir. 

a. Miras bırakanın çocuğu ve onun altsoyları yoksa karısı ¼ oranında mirastan pay alır. “Eğer
çocuğunuz yoksa bıraktığınız maladan zevcelerinize dörtte bir vardır.”19  buyrulmuştur. 

b. Miras bırakanın çocuğu ve onların altsoyu varsa karısı mirastan 1/8 oranında pay alır.
“Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınız mallardan onlara sekizde bir vardır.”20 

2. Miras Bırakanın Annesi Olması Hali

a. Miras bırakanın kız veya erkek evladı veya onların altsoyu bulunması halinde annesinin
mirastaki payı 1/6 oranındadır. “Ölenin çocuğu varsa bıraktığı maldan ana ve babasının her 
birisine altıda bir vardır.”21 

b. Miras bırakan kimsenin çocuğu veya onların altsoyu yoksa ve ölen kimsenin birden fazla
kardeşi de yoksa anne mirasın üçte birini alır. “Ölenin çocuğu yoksa ölene ana ve babası 
mirasçı olursa anaya üçte bir vardır.”22  

15 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf, TMK 495-501. 
16 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 550; Rona Ahmet Serozan, Baki İlkay Engin, Miras Hukuku ve 
Uygulama Çalışmaları (Ankara, Seçkin Yayınları, 6.Baskı, 2019), 150-151; 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf, TMK 500. 
17 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf, TMK 527. 
18 Kişkî, Mîrâsü’l-Mukârin, 23 
19 en-Nisâ 4/12. 
20 en-Nisâ 4/12. 
21 en-Nisâ 4/11. 
22 en-Nisâ 4/11. 
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3. Miras Bırakanın Kız Kardeşi Olması Hali

a. Ölen kimsenin alt ve üstsoylarından kimsesinin bulunmaması kardeşlerden kız kardeşin tek
başına bulunması halinde kız kardeş mirasın yarısını alır. “Eğer bir kimse ölür de çocuğu 
bulunmazsa ve geride (öz veya baba bir) tek kız kardeşi kalırsa terekenin yarısı onundur.”23 

b. Ölen kimsenin alt ve üstsoylarından kimsesinin bulunmaması sadece birden fazla kız
kardeşi olması durumunda mirasın üçte ikisini alırlar. “Ölenin iki ve daha fazla (öz veya baba 
bir) kız kardeşi varsa bunlara terekenin üçte ikisi vardır.”24 

c. Ölen kimsenin öz kız kardeşleri öz erkek kardeşleri ile birlikte bulunursa ashabı füruz
olmaktan çıkar erkek kardeşleriyle birlikte asabe olurlar. 

4. Miras Bırakanın Kızı Olması Hali

a. Ölen kimsenin erkek çocuğunun olmaması ve sadece bir kızı olması durumunda kız
mirasın yarısını alır. “Eğer kız evlat tek ise ona mirasın yarısı vardır.”25 Kızın tek başına 
olması halinde mirasın yarısını alacağına dair İslam hukukçuları arasında icmâ vardır.26 

b. Ölen kimsenin erkek çocuğunun olmaması ve kızların birden fazla olması durumunda
kızlar mirasın 2/3’sini alır ve aralarında paylaşırlar. “Eğer çocukların hepsi kız olmak üzere 
ikiden fazla iseler onlara ölenin bıraktığı malın üçte ikisi vardır.”27 Hz. Peygamber Uhud 
şehidi Sa’d b. Rebî’nin ikiz kızlarına mirasın üçte iki hissesini vermiştir.28 Bu durumda 
kızların üçte ikiyi paylaşacaklarına dair icmâ vardır.29  

c. Ölen kimsenin oğlu her zaman asabedir. Saklı pay sahipleri paylarını aldıktan sonra kalan
miktar erkek çocuğun olur. Miras bırakanın erkek çocuğuyla birlikte kız çocuğunun olması 
halinde kız ashâb-ı ferâizden çıkar ve asabe statüsüne geçer. Bu durumda saklı paylar 
dağıtıldıktan sonra mirasın kalanından erkek çocuk 2 pay kızlar birer pay alır. “Allah 
evlatlarınızın mirastaki durumu hakkında size şunu emrediyor: Çocuklardan erkek evlada iki 
kız payı vardır.”30 

Türk Medeni Kanunu Miras Hukukunda Kadının Mirastan Hak Ettiği Paylar 

Türk Medeni Kanunu’nda yasal mirasçılar mirasçılık vasfını İslam hukukunda olduğu gibi 
miras bırakanın arzusundan değil, doğrudan kanun koyucunun iradesinden alır.31 Yasal 
mirasçılar miras bırakanın hısımları, sağ kalan eş ve devlet olmak üzere üç çeşittir. Miras 
bırakanın hısımlarından kasıt kan hısımlarından bir kısmı ve evlatlığıdır.  

23 en-Nisâ 4/176. 
24 en-Nisâ 4/176. 
25 en-Nisâ 4/11. 
26 Ebu Bekr Muhammed b. İbrahim İbnü’l Munzir, Kitâbu’l İcmâ, thk. Ebu Hammâd Sağir Ahmed b. 
Muhammed Hanîf (Riyad: Daru Taybe, 1982), 79. 
27 en-Nisâ 4/11. 
28 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh el-Muhtasar el-Müsned min Umuri Rasûlilehi Sallahu 
Aleyhi ve Selem ve Sünenihi ve Eyyemihi, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır (Beyrut: Daru Tavki’n-Necât, 2001), 
“Ferâiz”, 1; Müslim b. el-Haccâc. Sahih-i Müslim, thk. Muhammed Fuad Abdulbakî (Beyrut: Dâru İhyâi’l-
Kutub’il-Arabiyye, 1991), “Feraiz”, 5-7; Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Sünenu Ebî Dâvûd, thk. Muhammed Avâme 
(Beyrut: Muessesetu’r-Rayyân, 1998), “Ferâiz”, 2-4. 
29 İbnü’l Munzir, Kitâbu’l İcmâ, 79. 
30 en-Nisâ 4/11. 
31 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 549. 
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Türk Medeni Kanunu miras hukukunda miras bırakanın kan hısımları arasında altsoyları yani 
çocukları veya onların altsoyları birinci dereceden mirasçılarıdır. Her çocuk eşit olarak 
mirastan pay alırlar. Miras bırakanın kendisinden önce ölen çocuklarının yerini halefiyet 
yoluyla onun altsoyları alırlar. Ölen kimsenin altsoyu bulunmaması halinde yasal mirasçıları 
ana ve babası olup eşit miktarda pay alırlar. Miras bırakanın ölmüş olan ana ve babasının 
yerini halefiyet yoluyla kendi altsoyları alırlar. 

Murisin terekesi üzerinde sağ kalan eşin yasal miras payı, miras bırakanın kan hısımlarının 
olmasına göre değişir. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olması halinde terekenin 
dörtte biri oranında pay alır. Miras bırakanın altsoyunun olmaması, üstsoyunun (ana- babası) 
ile birlikte mirasçı olması halinde mirasın yarısını alır. Sağ kalan eş, miras bırakanın büyük 
anası ve büyük babası ile birlikte mirasçı olması halinde de mirasın dörtte üçünü, kimsenin 
olmaması halinde ise mirasın tamamını alır.32 

İslam Miras Hukukunda Erkek ve Kız Kardeşlerin Bir Zümrede Bulunmaları Halinde 
Mirastan Hak Ettiği Paylar  

İslam miras hukuku ve Türk miras hukuku kız ve erkek ayırt etmeksizin altsoylar, üstsoylar, 
bulunmamaları halinde onların altsoylarının, miras bırakanın eşinin mirasçı olması 
bakımından ortak paydada buluşmaktadır. Ancak evlatlıkların mirasçı olması ve erkek 
kardeşlerin bulunması halinde kız ve erkeklerin eşit alması noktasında farklıdırlar. 

Mirasta, kadının payının erkeğin payının yarısı olması, diğer bir ifadeyle erkeğin mirasta 
kadının iki katı pay alması hususu birtakım insanlar tarafından eleştirilmiş, bunun kadın için 
negatif bir ayrımcılık olduğu, İslam’da kadının değersiz olduğu iddia edilmiştir. Kur’an’da 
geçen ayetler dikkatlice incelendiğinde kadının değersiz sayılmasının söz konusu olmadığı 
anlaşılır. Bilakis kadının hukuki şahsiyetinin tanındığı, hak ve hukuklarının belirlenmesine 
dikkat edildiği ve haklarının kimsenin insafına bırakılarak zayi edilmemesi için gereken bütün 
tedbirlerin alındığı açıkça görülür. Mirasta kadının erkeğin payının yarısını alması kadının 
mirasçı olduğu bütün haller için değil, sadece aynı anne ve babadan doğma erkek kardeşiyle 
birlikte mirasçı olması halindedir. Dolayısıyla genel bir kural değildir.33 Yukarıda da geçtiği 
üzere kızın tek başına olduğu durumlarda mirasın yarısını, birden fazla kız kardeş olmaları 
durumunda da mirasın üçte ikisini hak ettikleri ayetlerde açıkça ifade edilmiştir. Kaldı ki 
kadının mirastan erkekle eşit veya daha fazla oranda aldığı otuzdan fazla durum vardır. 
Örneğin miras bırakanın çocukları ile birlikte ana ve babasının bulunması halinde ana ve 
babasının her birine mirasın altıda biri pay vardır. “Ölenin çocuğu varsa bıraktığı maldan ana 
ve babasının her birisine altıda bir vardır.”34  ayette de görüldüğü üzere ana olarak kadına 
çocuğunun mirasından baba ile eşit miktarda verilmektedir. Aynı şekilde ölenin kız 
kardeşinin mirasçı olması halinde erkek ile eşit miktarda pay almaktadır.  

Kadın ve erkeğin mirastan eşit pay almaması Batı dünyasında hâkim olan İslam karşıtlığı 
düşüncesinde olduğu gibi kadının İslam’da ikinci sınıf insan olarak kabul edilmesiyle değil 
kanun koyucunun kişilere yüklemiş olduğu sorumlulukla doğrudan ilgilidir. Kur’an ve sünnet 
incelendiğinde hem yaratılış hem de hak ve yükümlülükler açısından kadın ve erkeğin 
herhangi bir ayrıma tabi tutulmayıp eşit olduğu görülür. Her iki cins de Allah’ın yeryüzündeki 

32 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 569; https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf, 
TMK 495-499. 
33 Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Kadın Konusunda Kur’ân’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler”, İslami Araştırmalar 
10/4 (Kadın Özel Sayısı, 1997), 264. 
34 en-Nisâ 4/11. 
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halifesidir.35 İki cins arasında herhangi bir üstünlük söz konusu olmayıp eşittirler. Bu durum 
Kur’an’ın muhtelif ayetlerinde açıkça zikredilmiştir.36 

İslam iktisat sisteminde kadın da erkek gibi ekonomik faaliyetlerin kaynaklarından biridir. 
İslam’da kendisine mülkiyet hakkının tanınması, onun ekonomide etkin bir rol oynamasını 
sağlamıştır. Alım satımın her çeşidi, hibe, şuf’a, icâr, iare, kefalet, vekalet, şirketler, rehin, 
sulh, vasiyet gibi bütün konularda erkekle aynı statüdedir.37  

Kadının yukarıda zikredilen durumla sınırlı olmak kaydıyla mirastan erkekten daha az alması 
şu gerekçelerle temellendirebilir: 

1. Miras hukukunda erkeğin kadından fazla alması Allah’ın erkeğe toplumda yüklemiş olduğu
sorumlulukla ilgilidir. Bu bağlamda erkeğin kendi nafakasının yanı sıra, karısının, 
çocuklarının, hatta bazı durumlarda yakın akrabasının nafakasını temin etmekle mükellef 
olması, mehir, cihat, akrabalarından birinin hataen cinayet işlemesi durumunda onun diyet 
borcunu ödemekle sorumlu olmasının yanında kadının böyle bir sorumluluğu yoktur.38  

2. Miras bırakanın hayattayken kazanmış olduğu ve miras bıraktığı mala erkek evladın katkısı
kız evlattan daha çoktur. Çocukluktan itibaren erkek çalışarak evin giderlerine katkı 
sağlamaktadır.  

3. İslam hukukunda modern hukukun aksine kadın ve erkek arasında mal ayrımı rejimi
uygulanmaktadır.  Bu bağlamda kadının mal varlığı erkeğin mal varlığından ayrı olup 
kazandıkları kendisine aittir. Mali durumu yerinde olsa dahi aile giderlerine katılma 
zorunluluğu yoktur.  

4. Boşanma durumunda erkeğin kadına mihir ve iddet süresince onun yeme içme giyim ve
barınma gibi ihtiyaçlarını karşılama (nafaka) yükümlülüğü vardır. 

Kadına erkekle eşit hisse verilmesi, kadının ve çocuğun mali sorumluluğunu yüklenen erkeğe 
zülüm olur. Dolayısıyla bu taksimde nimet-külfet dengesinin gözetildiği anlaşılmaktadır. 
Konunun erkek kadın eşitliği ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.39  

Bu konuda Reşit Rıza, İslam’da kadının bir hisse erkeğin iki hisse almasının hikmetini İslam 
erkeğe kadının nafakasını karşılama sorumluluğu yüklemiştir, kadının zengin veya fakir 
olması erkeğin nafaka sorumluluğunu düşürmez, bu harcama ile kadının hissesi erkeğe eşit 
bazen de erkekten daha fazla olmaktadır, şeklinde açıklamaktadır.40 

Günümüzde şehirleşmenin, günden güne ağırlaşan ekonomik şartların, dinî ve ahlakî eğitimin 
yetersizliği nedeniyle aile içi, bireyler arasındaki ilişkilerde bencillik, enaniyet ve 
sorumsuzluğun hakim olduğu görülmektedir. Akrabalar arası ilişkilerin zayıfladığını, bağların 
çekirdek aile olarak nitelendirilen anne baba ve çocuklara indirgendiğini söylemek 
mümkündür. Bu durumda erkeklerin İslam miras hukukuna göre mirastan pay alması ancak 
fazla payın verilmesini gerektiren sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçınması, miras 

35 el-Bakara 2/30. 
36 el-Hucurât 49/13. 
37 Kişkî, Mîrâsü’l-Mukârin, 27; Osman Eskicioğlu, “İslam’da Kadının Yeri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 8/1 (Haziran, 1994), 105. 
38 Kişkî, Mîrâsü’l-Mukârin, 27. 
39 Salih Akdemir, “Tarih Boyunca ve Kur’ân-ı Kerim’de Kadın”, İslami Araştırmalar 5/4 (Ekim, 1991), 258; 
Kırbaşoğlu, Kadın Konusunda Kur’ân’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler, 266. 
40 Muhammed Reşit Rıza, Tefsirü’l-Kur’âni’l Azîm-Tefsirü’l- Menâr (Kahire: Daru’l Menâr, 1937), 4/414. 
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hukukuyla korunmak istenen dengeyi bozduğundan, kadınların mağduriyetine yol açmaktadır. 
Halbuki İslam miras hukukunda belirtilen pay ve haklar, talep edilen sorumlulukların yerine 
getirilmesiyle bir anlam kazanabilir. Aksi bir davranış arzu edilen malî dengeyi temelinden 
sarsacağı gibi kul hakkı ihlalinden dolayı uhrevî sorumluluk gerektirir. Kul hakkı ihlali büyük 
günahlardan sayıldığı halde günümüzde çeşitli bahanelerin ve mahalle baskılarının arkasına 
sığınılarak kadınların miras hakkının engellendiği, verilmediği ve sembolik bir miktara 
indirgendiği esefle müşahede edilmektedir. Hak ve adalet ilkesini bütün hükümlerinde esas 
alan bir dinin böyle bir uygulamayı amaçlamadığı gibi tasvip etmediği de açıktır. Bu nedenle 
İslam miras hukukunun hükümlerinin dinin hedeflediği gayeler göz önünde bulundurularak 
daha iyi anlaşılması gerekmektedir.41  

Kur’an’da belirtilen miktarlar bir üst sınır değildir. Nasıl ki zekât olarak alınması gereken 
miktar için 1/40 alt limit ise kişi miras ayetlerinde belirtilen miktarın altına düşmemek 
kaydıyla kız kardeşine mirastan dilediği kadar pay verebilir. Bu payda erkek-kız eşit 
olabileceği gibi kız daha fazla da alabilir. Bu bağlamda Kur’an ve sünnette herhangi bir mani 
olmadığı gibi ahirette elde edilmek istenen ulvi gayelere de uygundur. 

SONUÇ 

Mirasta, kadının payının erkeğin payının yarısı olması, diğer bir ifadeyle erkeğin mirastan 
kadının iki katı pay alması hususu birtakım insanlar tarafından eleştirilmiş, bunun kadın için 
negatif bir ayrımcılık olduğu iddia edilmiştir. Mirasta kadının erkeğin payının yarısını alması 
kadının mirasçı olduğu bütün haller için değil, sadece aynı anne ve babadan doğma erkek 
kardeşiyle birlikte mirasçı olması halindedir. Nitekim yukarıda açıklandığı üzere kadının tek 
başına mirasın yarısını aldığı durumlar da vardır. Kadının kardeşiyle birlikte yarım hisse 
alması adaletsizlikle değil aksine sosyal adaletin sağlanması ile ilgilidir. Şöyle ki kadınlara 
kıyasla malî sorumlulukları daha fazla olan erkeğin malî yönden daha güçlü olması sosyal 
adaletin bir tecellisidir. İslam hukukunda modern hukukun aksine kadın ve erkek arasında mal 
ayrımı rejimi uygulanmaktadır.  Bu bağlamda kadının mal varlığı erkeğin mal varlığından 
ayrı olup kazandıkları kendisine aittir. Kadının aile giderlerine katılma ve herhangi bir 
kimseye karşı malî bir sorumluluğu yoktur. Kadına erkekle eşit hisse verilmesi, kadının ve 
çocuğun mali sorumluluğunu yüklenen erkeğe zülüm olur. Dolayısıyla bu taksimde nimet-
külfet dengesinin gözetildiği anlaşılmaktadır. 

Şuna da ifade edelim, günümüzde şehirleşmenin, günden güne ağırlaşan ekonomik şartların, 
dinî ve ahlakî eğitimin yetersizliği nedeniyle aile içi, bireyler arasındaki ilişkilerde bencillik, 
enaniyet ve sorumsuzluğun hakim olduğu görülmektedir. Akrabalar arası ilişkilerin 
zayıfladığı, bağların çekirdek aile olarak nitelendirilen anne baba ve çocuklara indirgendiğini 
söylemek mümkündür. Bu durumda erkeklerin İslam miras hukukuna göre mirastan pay alıp, 
fazla payın verilmesini gerektiren sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçınması, miras 
hukukuyla korunmak istenen dengeyi bozduğundan, kadınların mağduriyetine yol açmaktadır. 
Halbuki İslam miras hukukunda belirtilen pay ve haklar, talep edilen sorumlulukların yerine 
getirilmesiyle bir anlam kazanabilir. Aksi bir davranış hem arzu edilen malî dengeyi 
temelinden sarsar hem de kul hakkı ihlalinden dolayı uhrevî sorumluluk gerektirir. Kul hakkı 
ihlali büyük günahlardan sayıldığı halde günümüzde çeşitli bahanelerin ve mahalle 
baskılarının arkasına sığınarak kadınların miras hakkının engellendiği, verilmediği ve 
sembolik bir miktara indirgendiği esefle müşahede edilmektedir. Hak ve adalet ilkesini bütün 
hükümlerinde esas alan bir dinin böyle bir uygulamayı amaçlamadığı gibi tasvip etmediği de 

41 Mehmet Akif Aydın, “Aile Hayatı”, İlmihal (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 2/248-249. 
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açıktır. Bu nedenle İslam miras hukukunun hükümlerinin dinin hedeflediği gayeler göz 
önünde bulundurularak daha iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Kaldı ki miras hukukunda belirtilen payların zekâtta olduğu gibi bir alt limit olduğu, karşılıklı 
rızayla payların belirtilenden az olmamak kaydıyla istenilen oranda dağıtılabileceği açıktır. 
Muhtaç durumunda kız kardeşe mirastan daha fazla vermesi sevap bakımından da iyidir. 
Dolayısıyla mirastan erkeğe iki kadına bir hisse verilmesi kadın-erkek eşitsizliğinden veya 
kadına ikinci sınıf insan muamelesinden değil adaletten kaynaklanmaktadır.  
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ABSTRACT 

The Sahariya tribe of Bundelkhand region is one of the most backward, side-lined and 
vulnerable tribes in the country. They live a life of penury and neglect, especially the Sahariya 
women and owing to this they are classified as PVTGs. This paper investigates the level of 
empowerment among Sahariya women in terms of their participation in decision-making 
process and simultaneously elaborates their socio-economic and socio-cultural status of their 
decision-making role.  The study is based on primary data, using quasi-participant method, 
collected from randomly selected villages of Lalitpur district with 80 Sahariya women 
participants of all ages. The major findings state that Sahariya women are relatively more 
active in community than their male counterparts. They do household chores as well as 
qualitatively participate in various activities, including economic and political ones. Despite 
sharing the dual burden, the study revealed that the autonomy and decision-making power 
was confined to minor household issues only. A significant correlation was also noted 
between age, family size, number of male members in the family, level of education, skillsets, 
employment status, health and many more. The need is to provide active institutional push to 
improve health and life expectancy, literacy and skill sets and awareness to empower them 
socially, financially and politically. The government can play a pivotal point for the same. 

Keywords: Sahariya women, Decision making, Inclusion, Empowerment 
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ABSTRACT 

There is a truth of what kind of existence do people turn into? And how a perfect being can 
get so injured. In this world, people are not asked who is right and who is wrong. There are 
always others who are marginalized. There are ways of thinking trying to organize one body, 
the suffering for others, struggles not to be someone else, tortures and pressures that endure. 
And this is what we should not forget that we can feel, touch when we run away from the 
rules and pressures. No one should have forgotten that we should create our own choices 
ourselves, while not even giving us the right to choose. Touch, feel and hear. We must not 
forget that the superiority is in knowledge and learning, not in gender. While saying where 
and how they brought our lives, fairy tales made up the gender gap, with the messages given 
by the lyrics, we have taken everything and normalized them with advertisements. Those of 
us who thought that only physical violence, had already forgotten social media. We were 
doomed to disappear without our consciousness, where someone’s story was always written. I 
learned with Bell Hooks that the story is the story of all of us. I discover that we had to write 
our own story with the Simeon De Beauvoir. 

 If we are talking about feminism, we should not forget the fact that both women and men are 
victims whenever we are in search of victim. It is also that mental and spiritual change is valid 
for both women and men. We couldn’t talk about equality before that enemy dies within us, 
without questioning. We were betraying both ourselves and feminism when we always 
thought feminism was an anti-male thought. If a person decreases,  would we decrease from 
this world? What was the problem? Was the problem men? Feminism dosen’t think like that. 
As Bell Hooks said; “Practically, it is a definition which implies that all sexist thinking and 
action is the problem, whether those who perpetuate it are female or male, child or adult. It is 
also broad enough to include an understanding of systemic institutionalized sexism. As a 
definition it is open-ended. To understand feminism it implies one has to necessarily 
understand sexism.” Therefore the problem was not a man. The problem was patriarchal 
society. The problem was thinking that the man wins bread and brings it home, the women 
cooks at home and looks after his children. The problem lay in not being a single body. It was 
just to be the voice of a segment, then to talk about justice. According to feminism, justice, 
which did not go through the satisfaction of the victim, couldn’t speak of the right. The 
problem was that the man was forced to see his identity as dominating. So sadness was going 
on in a lot of lives. We went to many other places with Nilgün Marmara. We witnessed the 
individual’s life stuck with dreams and disappointments. We asked thousands of times to put 
birds on our way. In this order, no one was aware of anyone. In this vicious story, there are 
creatures fluttering, there is a bird that can’t fly with a single wing. Everyone has a way to 
draw it, just Tezer Özlü said. There is a world that we can’t integrate both emotionally and 
intellectually. At this point, feminism made us ask the question; weren’t we all part of the 
whole? Even The Pearl novel, Jino and Kino became one body and complemented each other. 
Feminism is defined as the belief in the social, political, and economic equality of the sexes. 
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And Alice Walker said; “Animals didn’t exist for humans, like blacks for whites and women 
not for men.”  Everyone is an individual and everyone is responsible. So personal is political. 
You should make your own bible. We should not betray both ourselves and feminism in a 
feminist herd.  Contrary to popular belief, feminism has nothing to do with belittling men, in 
fact, feminism does not support sexism againts both sexes. Unfortunately, people think that 
this movement is a movement against men, but it is not. Story is everybody story. The last 
thing to hurt men for feminism because as Bell Hooks said; “Most people have no 
understanding of the myriad ways feminism has positively changed all our lives. Sharing 
feminist thought and practice sustains feminist movement. Feminist knowledge is for 
everybody.”  Feminism aimed at equality of working conditions, freedom of choice, ending 
sexist oppression and violence. Betty Friedan said;  “Men weren’t really the enemy — they 
were fellow victims suffering from an outmoded masculine mystique that made them feel 
unnecessarily inadequate when there were no bears to kill.” Someone is always becoming a 
victim of the system. If I give a quote from G.D.Anderson; “Feminism isn’t about making 
women stronger. Women are already strong. It’s about changing the way the world perceives 
that strength.” The main goal of the struggles was  the elimination of patriarchal structures in 
all areas. As parts of the whole we have to take our place everywhere. A quote from Bell 
Hooks again; “Boys need healthy self-esteem. They need love. And a wise and loving 
feminist politics can provide the only foundation to save the lives of male children. Patriarchy 
will not heal them. If that were so they would all be well.”  

How we are going to race consciousness and awareness? We have to change the order of the 
world. I have a brother and when I start questioning incredibly with him, I am talking about 
what is guilty in this order, not the men or women, but the sex discrimination chips placed in 
our brain every day. When Şebnem Ferah says 'men do not cry, do not forget we are human', 
the system makes us worthless and the system, social norms hurt us, not feminism. Men and 
women are trying to be consumed. When we truly connect with the heart and the brain, we 
even have a chance to stop life.  Betty Friedan said; “The only way for a woman, as for a 
man, to find herself, to know herself as a person, is by creative work of her own.” So we have 
to understand the two sexes cannot capture each other, feminism wants it too. Feminism 
shows us, if there is no consciousness and awakening, both sexes will be doomed in this 
order. Margaret Fuller said; “male and female represent the two sides of the great radical 
dualism. But in fact, they are perpetually passing into one another. Fluid hardens to solid, 
solid rushes to fluid. There is no wholly masculine man nor purely feminine woman.” The 
enemy rising in us must die, feminism will help for both gender. Women’s Studies will be an 
exit door when we are drowning in our own breath. It is a kind of light of hope. We can create 
loneliness that we must live alone, we can face our own breath. But we shouldn't forget that 
we all need each other. 

Keywords: gender equality and empowerment, feminist knowledge, gender consciousness 
and awareness, questioning about sexism 
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ABSTRACT 

Urinary Incontinence (UI) is a common global health problem in pregnancy, with worldwide 
prevalence ranging from 32%–64%. The reported prevalence of UI in rural Pakistan is 11% 
and stress urinary incontinence in pregnancy as 37%. UI has a significant psychological 
impact on both individuals and their families and if left untreated, it gradually affect the 
quality of life (QOL) adversely [9]. 

The pathophysiology of UI in pregnancy is multifactorial. Currently no study has been 
conducted in Pakistan to explore effect of UI on QOL.  

The objective of this study was to determine the prevalence of urinary incontinence (UI), its 
associated risk factors and effect on quality of life among pregnant women   in Pakistan. 

This study was a cross-sectional study of 309 pregnant women aged 18- 45 years receiving 
antenatal care at the Aga Khan University Hospital Karachi, between August 2019 and 
February 2020. Data was obtained from antenatal women,  16-40 weeks gestation using self-
administered, English version International Consultation on Incontinence Questionnaire-
Urinary Incontinence-Short form (ICIQ-UI-SF) and analyzed using SPSS version 21.  

The prevalence of urinary incontinence in this study was 63.1 %. The mean age of 
participants was 36.78±2.81. Among those affected, it commonly occurred on a weekly basis. 
Stress urinary incontinence was the commonest type (44.7%). The mean ICIQ-SF score was 
12, considered as severe impact in quality of life. Sexual relation was the most affected 
lifestyle (30.2%). Age (p < 0.02), gestation (p< 0.00), BMI ( P <0.00),  family history of UI 
(p< 0.00 ), mode of previous delivery ( P < 0.002), cough (p< 0.00), constipation (p< 0.00) 
and pelvic floor muscle exercises (p <0.03) were associated with UI in pregnancy.  

Urinary incontinence affects more than 60% of pregnant women; severely affecting their 
quality of life; affecting sexual relation the most; but still majority of women do not adapt any 
lifestyle changes. Thus all pregnant women should be enquired about this problem by the 
health care providers and counselled regarding its available preventive and treatment options 
available.  
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ÖZET 

Kişinin yaşam boyu öğrenen olmasında öz güven kavramının önemini vurgulayan ve yaşam 
boyu öğrenme bağlamında öz güvenin yerini açıklamaya çalışan bu araştırmanın amacı, kamu 
sektöründe çalışan kadınların yaşam boyu öğrenme düzeylerinin incelemek ve çeşitli 
değişkenler (yaş, meslek gruplarına, medeni hallerine, öğrenim durumlarına, hizmet yıllarına) 
ile olan ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz Bölgesinin bir 
ilinde kamu sektöründe çeşitli mesleklerde çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma genel 
tarama modellerinden ilişkisel tarama modeliyle yapılmıştır. Nicel yönteme uygun olarak 
seçilen veri toplama araçları araştırmacının geliştirdiği kişisel bilgi formu, Yurtçiçek 
Ergüntop(2019) un geliştirdiği Kadınların Öz güven Ölçeği ile Koç(2017)’un geliştirdiği 
Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Formudur. Ölçekler uygun örnekleme 
yöntemiyle seçilen 396 kadın çalışana uygulanmıştır. Veriler gerek yüz yüze gerekse de 
online olarak toplanmıştır. Araştırmanın bulguları SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. 
Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma), non-
parametrik testlerden Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. 
Araştırmadaki öz güven ve yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemek için ise 
Spearman Rank Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda; çalışan 
kadınların öz güvenlerinin yüksek olduğu(x̄=145) görülmüştür. Kadınların öz güvenleri ile yaş, 
medeni durum, öğrenim durumu, meslek grubu, hizmet yılı değişkenleri arasında anlamlı bir fark 
bulunmamakla birlikte; çalışan kadınların öz güvenleri ve gelir düzeyi değişkeni arasında anlamlı 
ilişki tespit edilmiştir. Çalışan kadınların yaşam boyu öğrenme düzeylerinin toplam puanı ise 
yüksek(x̄=61) olarak belirlenmiştir. Kadın yaşam boyu öğrenme ölçeğinden alınacak 
minimum puan değeri 16; maksimum puan değeri 80’dir.  Çalışan kadınların yaşam boyu 
öğrenmeleri ile yaş, öğrenim durumu, meslek grubu, hizmet yılı ve gelir düzeyi 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Medeni durum 
değişkeni ile çalışan kadınların medeni durumları arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Ayrıca çalışan kadınların öz güven düzeyleri ve yaşam boyu öğrenmeleri 
arasındaki ilişki incelendiğinde bu iki kavramın arasındaki ilişkinin pozitif ve orta düzeyde 
olduğu görülmüştür.  Çalışan kadınların öz güven durumlarının çalışma hayatında onlara 
kolaylık sağladığı ve yaşam boyu öğrenme yeterlilikleri bağlamında olumlu etkilerinin olduğu 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışan kadınlar, Yaşam boyu öğrenme, Öz güven. 
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EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN THE LIFESTYLE LEARNING 
AND THEIR SELF-CONFIDENCE OF WOMEN WORKING IN THE PUBLIC 

SECTOR 

ABSTRACT 

The aim of this research, which emphasizes the importance of the concept of self-confidence 
in one's being a lifelong learner and tries to explain the place of self-confidence in the context 
of lifelong learning, is to examine the lifelong learning levels of women working in the public 
sector and to examine various variables (age, occupational groups, marital status, education 
status, years of service). ) to determine its relationship with The study group of the research 
consists of women working in various professions in the public sector in a province of the 
Western Black Sea Region. The research was conducted with the relational survey model, one 
of the general survey models. The data collection tools selected in accordance with the 
quantitative method are the personal information form developed by the researcher, the 
Women's Self-Confidence Scale developed by Yurtçiçek Ergüntop(2019) and the Employee 
Lifelong Learning Scale Turkish Form developed by Koç(2017). The scales were applied to 
396 female employees selected by convenient sampling method. Data were collected both 
face-to-face and online. The findings of the research were analyzed with the SPSS 25 
program. Descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation), non-parametric Mann-
Whitney U test, Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data. Spearman Rank 
Correlat�on Coeff�c�ent was calculated to exam�ne the relat�onsh�p between self-conf�dence 
and l�felong learn�ng �n the research. As a result of the study; It has been seen that the self-
conf�dence of work�ng women �s h�gh (x̄=145). Although there is no significant difference 
between the self-confidence of women and the variables of age, marital status, educational 
status, occupational group, and years of service; A significant relationship was found between 
the self-confidence of work�ng women and the �ncome level var�able. The total score of 
l�felong learn�ng levels of work�ng women was determ�ned as h�gh (x̄=61). The m�n�mum 
score to be obtained from the female lifelong learning scale is 16; The maximum point value 
is 80. It has been concluded that there is a significant difference between working women's 
lifelong learning and age, educational status, occupational group, years of service and income 
level variables. There was no significant relationship between the marital status variable and 
the marital status of working women. In addition, when the relationship between the self-
confidence levels of working women and their lifelong learning is examined, it is seen that the 
relationship between these two concepts is positive and moderate. It is thought that the self-
confidence of working women facilitates them in working life and has positive effects in 
terms of lifelong learning competencies. 

Keywords: Working women, Lifelong learning, Self-confidence. 
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ABSTRACT 

A large amount of food produced is wasted and disposed of and, to a vast degree, the waste is 
avoidable. The biggest commitment to food waste generation happens at an individual level. 
This paper lays a spotlight on the utilization of sustenance squander for investigating the 
reasons for food wastage on a singular level. This survey research is conducted to document 
the women as a consumer propensity for inhabitants of Lahore and Gujranwala which is a 
noteworthy division of aggregate, keeping in mind the end goal to beat food waste conduct 
and call attention to alternatives to plan counteractive action measures. The results were quite 
similar in both cities. Few individuals from Gujranwala announced they put an extraordinary 
arrangement in decreasing wastage. The outcomes of this study recommend that the 
dispositions towards the treatment and respect for food are more affected by social class and 
instructive level than by various citizens. 

Keywords: Food Waste, Women-Consumer, Attitude, Waste Generation, Pakistan 
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ABSTRACT 

Women experience natural changes in the hormonal cycle during  menarche, pregnancy, 
postpartum and menopause. However, hormonal imbalance related to reproductive hormones 
in women is on a rise  causing polycystic ovaries, dysmenorrhoea, menorrhagia, hirsutism, 
miscarriages, infertility, and other associated chronic diseases like type 2 diabetes, 
cardiovascular diseases, hypercholesterolemia, hypertension, obesity, anxiety, depression, 
endometrial cancer, breast cancer, osteoporosis and thyroid disorders. Women are prone to 
chronic stress due to family obligations, as caregivers for children and elderly, malnutrition, 
low socioeconomic status and gender inequality. Psychological stress is associated with 
increased inflammation, higher oxidative stress in the body that can affect oocyte quality, 
induce apoptosis and cause female reproductive health disorders, including polycystic ovary 
syndrome (PCOS), endometriosis and unexplained infertility. The deficit in endogenous 
estrogen hormone post-menopause impacts cognitive abilities, results in mood disorders, hot 
flushes, depression and fatigue. Hormone replacement therapy is associated with an increased 
risk of mammary carcinomas and cardiovascular diseases.  

Medicinal plants have long been used in the Indian Traditional systems of medicine for 
female reproductive ailments and are relatively safer, therapeutic alternatives. Asparagus 
racemosus is a  powerful adaptogen, rejuvenating drug of Ayurveda that is known to enhance 
oocyte quality, folliculogenesis and ovulation. The phytoestrogens and flavonoids present in 
the tuberous roots of Indian Asparagus  can prevent female infertility, miscarriages, restore 
hormonal imbalance, stimulate lactation (galactogogue) and relieve menorrhagia, 
dysmenorrhoea  and menopausal symptoms.  Asparagus imparts immunity, vitality, longevity 
and exhibits beneficial effects in neurological disorders, depression, dyspepsia, cancer, 
neuropathy, hepatopathy, bronchitis and general debility.  The stem bark and flowers of 
Saraca asoca (Ashoka Tree) have long been used as a uterine tonic, for treatment of 
infertility, ovarian cysts, uterine fibroids, dysmenorrhoea, metrorrhagia, menometrorrhagia, 
and symptoms of PCOS. Plants like Bacopa monnieri  (Indian Pennywort) and Centella 
asiatica (Asiatic Pennywort) are potent nootropics, that can provide protection from cognitive 
dysfunction, anxiety, dementia, nervine disorders and neuroinflammation. The intent of the 
article is to highlight the potential of traditional herbs to restore healthy neuroendocrine 
functions in women as therapeutic alternatives to synthetic medicines.  

Keywords: Chronic stress, Hormonal imbalance, Oxidative stress, Infertility, 
Phytoestrogens, Adaptogen, Antioxidant, Anti-inflammatory, Neuroprotective, 
Cardioprotective, Anticancer. 
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HEALTH CONDITIONS OF WOMEN SANITATION WORKERS IN DELHI 
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Introduction 

Women in India face many serious health problems. Sanitation work is one of most dangerous 
work in India. While women sanitation workers are subjects to a number of health problems 
due to the nature of their work and the lack of adequate facilities. Women from marginalized 
group in every society and specially more in lower caste section are more vulnerable. The 
health status of women is a reflection of their social status. In order to get the health status of 
women from marginalized section, we need to have reliable data on their socio-economic and 
health condition, problem related to their workplace, access to services and utilization of 
services.  

Keyword: - Sanitation, Women, Health, Caste, marginalization, Exclusion. 

Purpose of the Research 

Following research questions for this research can explicitly be drawn out into both for the 
methodological and theoretical investigation. 

a) How does Health problems affect women sanitation workers perception of life and work?

b) When do the women sanitation workers approach the health service? (Government, private,
voluntary) 

c) What are the minor and serious illness faced by women sanitation worker?

d) What kind of problems the women sanitation workers encounter at their work?

Methodology 

My work is based on a primary and secondary research undertaken with women sanitation 
workers from permanent workers and temporary workers of MCD in Delhi. In this study the 
researcher included two areas. 1) Karol bagh 2) Civil lines. A stratified random sample survey 
of 200 respondents living in two different locations in Delhi was carried for the study. The 
sample survey was divided into permanent and temporary women sanitation workers as they 
represent two different economic categories. 

Result 

The analysis of the availability of the medical treatment for the women sanitation workers 
showed that there is very much difference between the permanent workers and temporary 
workers with regard to provision of medical treatments. Regarding the availability of medical 
facilities both among the permanent and temporary workers, it was observed that permanent 
workers have more access to the medical facilities.  
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ÖZET 

Toplumsal yapı toplumsal ilişkilerden, toplumsal sistemden ve toplumsal ortaklıklardan 
oluşur. Toplumsal yapı bunlardan yanı sıra toplumsal çatışma, eşitsizlik, baskı ve çıkar 
ilişkilerini de içinde barındırır. Bunlardan biri de toplumsal cinsiyet ayırımıdır. Toplumsal 
cinsiyet ayırımı toplum bireylerinin daha çok biyolojik özelliklerine değil, daha çok onların 
daha sonra toplum tarafından kazandırılan özellikleri üzerinde durmaktadır. Daha doğru bir 
deyişle toplumsal cinsiyet toplum bireylerine yönelik haksız tanımlama, konumlandırma ve 
uygulama faaliyetlerini araştırmaya yönelmektedir. Toplumsal yapının özelliklerine göre 
toplum bireylerine çeşitli ayrımcılıklar, eşitsizlikler ve nefret söylemi zaman zaman 
yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet her toplumda olmasına rağmen, toplumun yapısal 
özelliklerine, yaşam koşullarına ve yönetim tarzına göre birbirinden oldukça farklı biçimlerde 
görülür. Özellikle de yeniden gelişmekte olan ve ataerkil toplumlarda kadınlara yönelik baskı, 
şiddet ve eşitsizlik olayları sıkça yaşanırken, daha demokratik ve gelişmiş olan toplumlarda 
ise kadın hakları çeşitli yöntemlerle korunmakta, kadınlara toplumda söz hakkı tanınmaktadır. 
Kadınlara yönelik yapılan eylemler çoğu zaman kitle iletişim araçlarına da yansımaktadır.  

Kitle iletişim araçlarının hangi türünde olursa olsun günlük haberler farkındalık yaratmada 
önemli mesajlar içerir. Haber başlığı altında gönderilen bu mesajlar toplum bireylerinin 
toplumdaki yeri, rol ve statüleri belirlemektedir. Dolayısıyla da toplumsal ideolojinin 
oluşmasında, toplumun değişip dönüşmesinde ve gelişiminde günlük haberlerin onemli etkisi 
vardır. Haber insanın çevresini ve dünyayı algılamasında ve anlamasında kullandığı bir 
bilgiler bütünü olarak görülse de haber hiçbir zaman hayatın gerçeğinden türetilmemiş, hayat 
gerçeklerini yansıtmamıştır. Haber Stuart Hall’un dediği gibi karmaşık bir sürecin ürünüdür 
ve toplumdaki bazı önceden oluşturulmuş kategorilere göre sistematik olarak toplanan olay ve 
konuların seçilmesiyle başlar. Daha geniş olarak söylemek gerekirse haber, toplumda var olan 
egemen değerleri yansıtır. Dolayısıyla da toplumda var olan egemen değerlere göre haber 
üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Toplumsal cinsiyet açısından ele alındığında da haberde 
toplum bireyleri toplumda nasıl kabul edildiyse ya da nasıl kabul edilmesi gerekliyse öyle 
yansıtılmaktadır. Bu çalışmada ataerkil bir toplum olan Kırgız toplumunda kadın olgusunun 
basında nasıl yansıtıldığı ele alınmıştır. Araştırmada yerel basınlardaki günlük haberler içerik 
analizi yöntemiyle araştırılmıştır ve kadınların basında, dolayısıyla kitle iletişim araçlarında 
nasıl sunulduğu incelenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Kırgız Toplumu, Basın 
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WOMEN IN THE KYRGYZ PRESS IN THE GENDER CONTEXT 

ABSTRACT 

The social structure consists of social relations, social system and social partnerships. The 
social structure also includes social conflict, inequality and oppression. One of these is gender 
discrimination. Gender discrimination does not focus on the biological characteristics of 
members of society, but rather on the characteristics that society acquires later in life. In other 
words, gender tends to examine the unfair identification, positioning, and implementation of 
actions of members of society. In line with the characteristics of the social structure, members 
of society occasionally deal with various manifestations of discrimination, inequality and hate 
speech. Although gender is present in every society, it manifests itself in very different ways 
depending on the structural characteristics of society, living conditions and styles of 
governance. While oppression, violence and inequality against women are common, 
especially in restructuring patriarchal societies, women's rights are protected in different ways 
in more democratic and developed societies, and women are given a voice in society. Actions 
against women are often reflected in the mass media too. 

Regardless of the type of media, the daily news contains important messages to raise 
awareness. These messages, sent under the news headline, define the place, role and status of 
members of society in society. Daily news, therefore, has an important impact on the 
formation of social ideology, transformation and development of society. Although the news 
is seen as a body of information that people use to perceive and understand their surroundings 
and the world, news has never been derived from the truth of life, nor has it reflected the 
realities of life. News, as Stuart Hall says, is the product of a complex process and begins with 
a selection of events and topics that are systematically assembled according to some 
predetermined categories in society. Broadly speaking, news reflects the dominant values that 
exist in society. Thus, the news is created and disseminated according to the dominant values 
in society. From a gender perspective, the news reflects the members of society in how they 
are accepted in society or how they should be accepted. This study discusses how the 
phenomenon of women is reflected in the press in Kyrgyz society. The study explored the 
daily news in the local press through content analysis and how women were represented in the 
press, i.e. in the mass media. 

Keywords: Gender, Woman, Kyrgyz society, Press. 

1. GİRİŞ

Kırgız halkı Türk halklarının içinde en eski halk olarak bilinir. Altay topraklarından Orta 
Asya’a kadar uzanan bölgede yaşamını sürdüren Kırgızlar bir halk olarak bu topraklarda 
kendi izini bırakmıştır. Kırgızlar eskiden göçebe halk olarak yaşamını sürdürdüğü nedeniyle 
kendi yazı kültürünü oluşturamamıştır. Kırgızlar hakkında bilgiler Asya’nı farklı bölgelerinde 
bulunan yazıtlardan, yazılardan ve Çin tarihçilerinin yazılarından toplanarak günümüze kadar 
gelmiştir. Kırgızlar hakkında en eski bilgiler Çin tarihçilerinin yazılarında M.Ö. 201 yılında 
anıldığı kabul edilmiştir (Abramzon, 1946: 14), fakat Rus imparatorluğunun Orta Asya 
topraklarına gelmesiyle Kırgızların tarihi sistematik bir şekilde bilimsel araştırmalarda 
incelenmeye başlamıştır. Kırgızlar hakkında araştırma yapan Abramzon S., Bartold B., 
Hudyakov Y., Bernştam A., Valihanov Ç., Radlov V. vb. Gibi Rus bilim adamları Kırgızları 
farklı yönlerden ele almış ve kağıda dökmüştür.  
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Özellikle de Kırgızların toplumsal yaşamı, toplumsal ilişkiler ve toplumsal cinsiyet ilişkileri 
hakkında araştırma yapan bilim adamı S.Abramzon Kırgız toplumunun ataerkil yapıya sahip 
olduğunu, kadınların da Kırgızlarda her ataerkil toplumlarda olduğu gibi ikinci planda 
değerlendirildiğini ve toplumda kadınlara yönelik sorunların çoğu zaman göz ardı edildiğini 
ileri sürmüştür (Abramzon, 1999: 171). Dolayısıyla da bu yapı kolay kolay bozulmayan ve 
toplumun her ilişkisinde yansımaktadır. Eskiden Kırgızlarda kadınların eğitim düzeyi de 
düşük olup ailelerde daha çok erkek çocuklar moldolardan eğitim görmüş, toplumsal yönetim 
sistemlerinde de daha çok erkekler yer almıştır.  

Kırgızlar Sovyetler Birliği’nin bünyesine girdikten sonra sistemli bir şekilde değişimler 
yaşanmıştır. Kadınlar da erkekler gibi eğitim almaya, toplumsal etkinliklere katılmaya, 
yönetim sistemlerinde de kendi seslerini duyurmaya başlamıştır. Kadınların eğitim düzeyine 
yönelik bilgiye aşağıdaki tabloda ulaşabiliriz. Tabloda 1897-1959 yıllar arasından Sovyetler 
Birliği bünyesinde bulunan ataerkil toplumsal yapıya sahip Türk dilli devletlerde halkın 
eğitim düzeyi kadın ve erkeğin esasında yansıtılmaktadır.  

Tablo 1. Orta Asya’daki Cumhuriyetlerin Eğitim Düzeyi1 

Tablo 1.de görüldüğü üzere Sovyetler Birliği’ne girmeden önce Kırgızlarda kadınların eğitim 
durumu yüzdesi 0,8 olmuşsa, 1960’lı yıllara doğru kadınların eğitim düzeyi 97% olmuştur. 
Kadınlara yönelik özgürleştirme ve Sovyet kadını modelini oluşturma çabaları 1930’lı 
yıllarda başlamış ise de kadınlar daha çok yerel faaliyet alanlarında, kültür-sanat ve eğitim 
alanında aktif rol almış ancak yönetim alanında yine de çok az sayıda bulunmuştur. Bunun 
esas nedenlerinden biri de Kırgız toplumu gibi ataerkil toplumlarda eskiden beri süregelen 
gelenek, görenek ve dini inançlar olmuştur. Dolayısıyla da kadınların tam anlamıyla 
özgürleşmesi söz konusu olmamıştır.  

1990’lardan sonra Sovyetler Birliği yıkılmış ve ona bağlı olan ülkeler kendi bağımsızlıklarını 
ilan ederek siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda yeniden yapılanmaya başlamıştır. 
Orta Asya ülkelerinden kimi eski komünist düşünceyi benimsemiş iç siyasetini ona göre 

1 Deşeriyev ve Mihaylenko, 1976 
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sürdürmeye devam etmişse, Kırgızistan gibi kimi ülkeler liberal-demokratik düşünceyi 
benimsemiş ve bu yönde yapılanmaya başlamıştır. Akayev’in dönemi olarak bilinen 
bağımsızlığın ilk yıllarında Kırgızistan’da liberalleşme ve demokratikleşme amacıyla yeni 
siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirilmeye başlatılmıştır. Bu yeni değişimler ve 
2005 yılına kadar gerçekleşen olaylar doğrudan Cumhurbaşkan Askar Akayev ile bağlantılıdır 
(Coldoşev, 2017:250).  

İlk başta Akayev’in görüşlerine destek gösteren siyasetçiler bir kaç yıl sonra eleştirilerde 
bulunmaya başlamıştır. Çünkü  insanlar ülkede ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sorunlarla karşı 
karşıya kalmışlar, işsizlik oranı yükselmiş ve devletin politikaları ise genel olarak duruma 
çözüm getirecek değil, Cumhurbaşkanının rolünü güçlendirici, genişletici, onun çalışma 
süresini uzatıcı çalışmalara yönelik yürütülmüştür. Siyasi alandaki dengesizlik ekonomik ve 
toplumsal alana da yansımış, işsizlik sayısı artarken bu ailedeki ilişkileri de doğrudan 
etkilemiştir. Özellikle de toplumsal cinsiyet ayırımı daha da artmış ve aile içindeki şiddetli 
olaylar daha çok güçsüz ve zayıf taraf olan çocuklar ve kadınlara yönelik olurken zaman 
zaman bunlar basın başta olmak üzere tüm iletişim araçlarında yansıtılmıştır.  

Dolayısıyla da bu çalışmada toplumsal cinsiyet bağlamında Kırgızistan’daki kadınların basına 
yansıma biçimleri ve kadının haberlerde nasıl bir kimlikle sunulduğu yerel gazetelerin 
örneğinde araştırmaya tabii tutulmuştur. Kırgızistan’daki en çok tirajda olan Veçerniy Bişkek 
gazetesi ile en çok tirajlı olan Super info gazetesinde sunulan haberlerdeki kadın olgusu içerik 
analizi yöntemiyle incelenmiştir.   

2.Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Toplumsal yapı toplumsal ilişkilerden, toplumsal sistemden ve toplumsal ortaklıklardan 
oluşur. Toplumsal yapı bunlardan yanı sıra toplumsal çatışma, eşitsizlik, baskı ve çıkar 
ilişkilerini de içinde barındırır. Bunlardan biri de toplumsal cinsiyet ayrımıdır. Toplumsal 
cinsiyet ayrımı toplum bireylerinin biyolojik özelliklerine değil, daha çok onların daha sonra 
toplum tarafından kazandırılan özellikleri üzerinde durmaktadır 
(https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/gender).  

Toplumsal cinsiyet kavramında kadın veya erkeğe toplum ve kültür tarafından bir takım 
anlamlar yüklenmekte, toplumun ve kültürün beklentileri ifade edilmektedir. Toplumsal 
cinsiyet kavramı ayrıca bireyin psikolojik özelliklerini de dikkate almaktadır. Çünkü kişilerin 
biyolojik yapısı ile psikolojik özelliklerinin iç içe olduğu kabul edilir (Bayhan, 2013: 153). 
Toplumsal cinsiyete yönelik araştırmalar ise toplum bireylerine yönelik haksız tanımlama, 
konumlandırma ve uygulama faaliyetlerini araştırmaya yönelmektedir. Toplumsal cinsiyet her 
toplumda olmasına rağmen, toplumun yapısal özelliklerine, yaşam koşullarına ve yönetim 
tarzına göre birbirinden oldukça farklı biçimlerde görülür. Daha doğru bir deyişle gelişmiş 
ülkelerde toplumsal cinsiyete olumlu bakarken ve kadın erkek arasındaki eşitlik sağlanmaya 
çalışılırken, gelişmemiş veya gelişmekte olan toplumlarda ise tam tersine toplumsal cinsiyet 
olumsuz biçimde karşılanmakta, hatta bazı toplumlarda eşitlikten söz bile edilmemektedir.  

Toplum bireylerinin yaşadığı topluma adapte olmasında, onların sosyalleşmesinde medya 
önemli işlevi yerine getirir. Ayrıca medya daha doğru bir deyişle kitle iletişim araçları toplum 
bireylerinin kendi yaşadığı toplumda genel olarak kabul görülen toplumsal statüleri, kalıpları 
ve rolleri benimsenmesinde önemli rol oynar. Bununla birlikte kitle iletişim araçları faaliyet 
yürüttüğü toplumda var olan egemen ideolojiyi, egemen görüş ve fikirleri toplum bireylerine 
kabul ettirmede de etkili olur. Medya toplumsal cinsiyet rollerinin topluma yansıtılması ve 
benimsetilmesi noktasında oldukça etkilidir. Medyanın kadınlarla ilgili içeriklerini dikkat 

97



çekmek, izleyici arttırmak üzerine kuran bir yapısının olması ataerkilliğin toplumda devam 
etmesine sebep olmaktadır (Güdekli, 2016: 63). Medya ile toplumsal cinsiyet rolleri arasında 
şöyle bir döngü vardır. Toplumsal cinsiyet rolleri medyaya yansır, medya da aynı şekilde bu 
rolleri topluma geri yansıtır. Bu yüzden bireylerin kişiliklerinin ve rollerinin oluşmasında 
oldukça etkilidir (Şener vd., 2016: 166).  

Günümüzde yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. Güç olarak kabul edilen medyanın toplum 
üzerinde etkili oldukça büyüktür. Çünkü medya insanlara dünyada olup biten olaylarla ilgili 
haber vermekten yanı sıra toplumu yönlendirme, etkileme güçüne de sahiptir. Özellikle de 
toplumsal eşitsizlikler, toplumsal mücadele ve toplumun yapısını etkileyen eylemler söz 
konusu olduğunda halk ile yönetim arasında bir köprü rolünü üstlenerek gerekirse yönetimi de 
denetleyebilmektedir. Medyanın ekonomi politik yapısı ve belli bir ideolojiye sahip olduğu 
gerçeği düşünüldüğünde ise medyanın içeriğini özellikle de yazılı basının haberleri bu 
doğrultuda işleyip topluma sunmakla toplumda var olan egemen ideolojiyi empoze ettiği  
görülür.  

Yazılı basın bünyesindeki gazeteler uzun yıllar sürdürdüğü çizgisi ve okuyucu kitlesinin 
çokluğu, haberlerin kaynağının belli olmasından dolayı güvenirliliği ile toplumda önemli kitle 
iletişim araçlarındandır. Yazılı basın kullandığı dilleri aracılığıyla (simgesel ve imgesel) 
ürettiği enformasyonla, içeriği ve anlatı yapısıyla ideoloji (bilgi) üreten ve birey-egemen 
sistem, yöneten-yönetilen ilişkisini düzenleyen yapısal bir kültür kurumudur (Kaplan ve 
Akyol, 2009: 231). Dolayısıyla da kitle iletişim araçlarından daha da güvenilir ve etkin olan 
gazeteler toplumsal cinsiyet ayırımı bakımından ele alındığında insanları doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilemektedir. Günümüzde gazetelerde daha fazla satmak, reklam almak ve 
okunmak için sorumlu yayıncılık ilkesi ve etik değerler göz ardı edilip sansasyonel haberler 
yapılmaktadır. Bu yüzden toplum ilgisini çekmek amacıyla kadınlar gazetelerde ağırlıklı 
olarak güzellik simgesi şeklinde metalaştırılmış kimlikle sunulmaktadır. Bu da toplumsal 
cinsiyet bağlamında kadın haklarının çiğnenmesinde önemli etken olabilir.      

3. Medyada Kadının Sunumu

Medya toplumun ve bireylerin kendini tanımlama ve kimlik kazanmasında oldukça etkilidir 
ve onların toplum içindeki statüsünü belirlemekte önemli rol oynar. Yapılan bir çok araştırma 
sonucunda ortaya konan bulgular, KİA’da yapılanların genellikle bilinçli, amaçlı ve planlı bir 
şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Çoğu ampirik nitelikli, gözlem ve deneye 
dayanan bu araştırmaların bulgularına göre medya, durum belirlemede ve gerçekliği 
şekillendirmede çok etkin bir role ve güce sahiptir [Kean 1999]. Bu etkiler ise daha çok, 
medyanın mülkiyetini ya da kontrolünü elinde bulunduran kişi ya da grupların istek ve 
beklentileri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Medya, olayları ve gerçekleri kendi bakış 
açıları doğrultusunda çarpıtır. Çoğu kez belirlenmiş konulara dikkat çekip amaçlanan 
doğrultuda tepkiler yaratabilmek için düzmece olaylar uydurur. Bir başka deyişle medya, 
gerçekleri istismar etme, çarpıtarak olayları olduğundan farklı gösterme gücüne sahiptir. 

Dolayısıyla da yaşadığı toplumda uyum sağlamaya çalışan ve bu doğrultuda da toplumsal 
kurallara uymak zorunda kalan toplum bireyleri toplumsal ilişkileri, toplumsal statü ve yerini 
belirlemesinde ister istemez medyaya başvurur. Medya bu durumda “toplumsallaştırma” 
görevini yerine getirmekle beraber, toplumda var olan egemen ideoloji ve gücün etkisi altında 
toplum bireylerine önceden belirlenmiş basma kalıp kimlikleri sunar ve toplum bireylerinin de 
onun gibi olmasını önerir. Toplum ve aile içinde egemen ideolojiler tarafından biçilen bu 
roller kimi zaman kitle iletişim araçlarından topluma, kimi zaman da toplumdan kitle iletişim 
araçlarına yansımaktadır. Bu araçlar kanalıyla verilen mesajlarda bireylerin toplumdaki 
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rollerine ilişkin ipuçları verilmektedir. Kadının toplumdaki yeri bu araçlarda belli kalıplar ve 
normlar halinde gelenekselleşmiş bir yapıda görünmektedir (Özgür 1996).  

Ayrıca medya toplumsal fikiri yaratma, davranış biçimlerini oluşturma ve oturtma gibi ciddi 
etkileri yaratma gücüne sahiptir. 

4. Geçmişten Günümüze Kırgızistan’da Kadınlara Bakış

Kırgız toplumundaki kadının yerini, önemini, rolünü anlamak için tarihi kaynakları iyice 
incelememiz lazım. Kırgızistan’ın tarihi kaynaklarına bakıldığında, tarih tamamen erkek 
isimlerinden oluştuğu açıktır. Kadınlar çok nadiren söz edilir ve hep yan anlamda verilir. 
Tarihte kadının konunun/eserin baş kahramanı ya da konunun/olayların onun etrafında 
geliştiği bilgiler çok azdır. Dolayısıyla tarihi süreç içerisinde kırgız toplumundaki kırgız 
kadınının yerini, rolünü anlamak, kırgız kadınını tanımak için tarihi kaynakları çok dikkatli 
incelemek ve yorumlar yapmak lazım. İlgili literatürde kırgız halkının kadınları, kızları daha 
özgür, erkeklerle daha eşit durumda olduğu öne sürülür. Tarihi bilgilere bakıldığında, kırgız 
kadınları belki de bölgedeki bazı halkların kadınlarına göre daha iyi şartlara sahip olmuş 
olabilir, ama tamamen özgür ya da erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Bu görüş öne sürüldüğüne rağmen, daha sonra kırgızların tarihi anlatıldığında, bu 
sözü kanıtlayıcı olaylar yazılmaz ve anlatılan olaylar kadınların hep ikincil rollerde olduğu ve 
tamamen erkeklere (babası, eşi, oğlu) bağlı olduğu, kendi hayatını etkileyici kararların 
alınmasında söz sahibi olmadığı görünür.  

Kırgız toplumu ve aile yapısı ataerkildir (Abramzon, 1999: 171). Ailenin ve halkın başında 
her zaman erkekler olmuştur. İstisna durumlar olup, halkın lideri olarak kadının tanındığı 
olaylar nadiren olmuştur. M.Ö. V yüzyılda yaşamış Tomiris adlı kadının ‘sak’ halkının 
(kırgızların kökenleri sayılan halk) başçısı/lideri olduğu, o dönemlerde sakların kızları 
erkekler gibi savaşta, cephede becerili, hazırlıklı olduğu, fethetmek isteyen Pers padişahı Kir 
II ile Tomiris’in savaştığını ve savaşı kazandığını Herodotos’un çalışmalarında yazılmıştır.  

Kırgız halkının kadınlarının ayrıcalıklı yere sahip olduğuna kanıt olarak dile getirilen diğer bir 
ünlü kadın da Canıl Mırza’dır. Canıl Mırza hakkında destan vardır, sonradan tiyatro için oyun 
olarak adapte edilmiştir. Canıl mırza sadece epik bir karakter olmadığı, tarihi bir insan olduğu 
öne sürülür. Yaklaşık 15-16.yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilir (Soltonoev, 1993). Canıl Mırza 
babasının yalnız kızı olmuş, erkekler sahip olan baatırlık (kahramanlık) becerilere sahipmiş ve 
baatır olarak ünlülük kazanıp halkını düşmanlardan korumuş.  

Diğer bir önemli tarihi insan Kurmancan datkadır, Kırgızistan’ın Oş bölgesindeki Alay’da 
1811-1907 yıllarda yaşamıştır (Osmonov, 2003: 152) ve eşi Alımbek Datka Hokand hanlığı 
tarafından öldürüldükten sonra Kurmancan datka kocasının yerine halk lideri olmuş Hokand 
hanlığının yıkılışı ve Rus İmperatorluğunun Kırgızistan’ın topraklarına gelerek üstünlük 
kurduğu dönemlerde kendi halkı için önemli rol oynamıştır. Bu dönemlerde Kurmancan 
datka’nın oğulları güney kırgızların bağımsızlığı için mücadele ettiği belirlenir. Ama 
Kurmancan datka  1876 yılında Çarlık Rusya’nın egemenliğini tanıma kararını almıştır, çünkü 
o dönemde bağımsızlığı kazanabilecek imkanı olmadığının farkına varmış, üstelik mücadele
sürecinde onun bazı oğulları vefat etmiştir ve Kurmancan datka kendi halkının daha çok 
zarara uğramasını istememiştir.  

Kırgız toplumunun tarihini ve yaşamını anlamak için Kırgız halk edebiyatının en önemli 
yapıtı olan ‘Manas’ destanına başvururlar.  Toplumda kadının konumunu açıklamak için de 
‘Manas’ destanından yararlanmak mümkündür. ‘Manas’ destanında önemli kadın karakterler 
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olarak Manas’ın annesi Çıyırdı, eşi Kanıkey, baatırlık becerilere sahip olan kız Saykal 
belirlenir. Manas’ın annesi Çıyırdı’nın öz ismi Şakan olduğu belirtilir. Çıyırdı bütün hayatını 
ailesine, yalnız oğlu Manas’a ve torunu Semetey’e bağlar. Anneliğin bilgelik, kutsallık gibi en 
iyi kalitelerine sahiptir (Sattarova, 2016). İlk başta Çıyırdı oğlunu sağlıklı doğurmak, 
büyütmek, kehanette söylenen kaderi için hazırlamak, düşmanlardan korumak için mücadele 
eder. Oğlu Manas şehit olduktan sonra torunu Semetey’i iç ve dış düşmanlardan korumak, 
onun geleceği, gelecekte Semetey’in kendi halkına geri dönüp dönmemesi gibi ciddi 
konularda gelini, Manas’ın eşi Kanıkey’e yardımcı olur. Manas’ın eşi Kanıkey de destanda ve 
genel olarak kırgız halkı için önemli bir kahraman ve semboldür.  Kanıkey Tacik hanı 
Temirkan’ın kızı olmuştur. Kırgızların tarihindeki önemli kadınlar hakkındaki çalışmasında 
Külbübü Bekturganova Manas destanında Kanıkey’in aracılığıyla kadın - anne olarak, kadın 
müttefik ve eş olarak kadının ideal imgesi verildiğini yazmıştır (Bekturganova, 2006: 19). 
Manas’ın Manas olmasında da Kanıkey’in katkısı çok önemli olduğu fikri verilir. Savaş 
dönemlerinde de aile ocağını koruyucu, neslin devamını sağlayıcı, hayatı sürdürücü olarak, 
genel olarak bakıldığında, nesil devam ettirici olarak yansıtılır.  

XIX-XX.yüzyıllar Kırgız halkı için büyük değişimleri getirmiştir. Özellikle Rus çarlığı 
devrilip, Sovyetlerin gelmesiyle halkın hayatı keskin değişimlere uğramıştır. Siyasal sistem, 
toplumsal yapı, insanların hayat tarzı her taraftan yeniden yapılandırılmaya başlamıştır. Bu 
yeniden yapılandırmaların en önemli bir yönü ‘kadınların özgürleştirilmesi’ olmuştur (Şurko, 
2016: 178). Kadınların özgürleşmesini sağlamak için kadının ailedeki rölü yeniden 
yorumlanmaya çalışılmıştır, kadın sadece aileyle çerçevelenmiş özne, anne, eş, kız değil, 
hukuki haklara sahip, toplumsal düzeye de çalışan, özgür bir nesne olarak çıkarılmaya yönelik 
çalışmalar yürütülmeye başlamıştır (Şurko, 2014: 127). Yeni sistem için işçi sınıfını 
dolduracak olan insanlar lazımdı, kadınların evde kalması ülkedeki çalışanların sayısını ciddi 
ölçüde azaltıyordu ve kadınları erkeklerle eşit olarak ele alarak, çalışan bir insan olması 
sağlanmalıydı. 

Önceden sıradan olarak kabul edilen kız kaçırma, çok eşlilik, genç kızları başlık parası için 
satma, miras yoluyla eşi vefat eden kadınları eşinin kardeşine evlendirme, dövme, öldürme 
gibi olguları ortadan kaldırma ve kadınları aydınlatma, eğitim verme çabaları başlatılmıştır. 
Bu değişimleri gerçekleştirmek için farklı farklı projeler, kampanyalar, kadın kulüpleri, 
kurslar, okuma kulüpleri, danışmanlık odaları başlatılmıştır. Böyle projelerde sadece kadınlar 
katıldığı belirtilir, çünkü erkekler böyle keskin değişimlere karşı çıkmışlardır, dolayısıyla 
kadınlar sadece kadınlar toplanan ortamlara gidebilirlerdi (Şurko, 2014: 130). Erkeklerin karşı 
çıkmaları bazen toplumsal etkinliklerde aktif olan, eğitim almak isteyen kadınların 
öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Bunun gibi trajik olaylardan Urkuya Saliyeva’nın hayat 
öyküsü çok büyük rezonans yaratmıştır (Bekturganova, 2006: 121). Urkuya yeni devlet 
sistemini destekleyen, sosyal hayatta aktif bir kadın olmuş, toplumsal çalışmalara aktif 
katılmış. Onun böyle çalışkan birisi olduğuna inanan köylüler onu köyün yönetim kuruluna 
başkan olarak seçerler. O sıralarda kadının böyle yüksek seviyeli işe seçilmesi çok sıradışı bir 
olguydu. Yüklenen sorumluluğu Urkuya yeterince başarabilmiş, ama sonuçta ona karşı olan 
insanlar cinayet işleyip, sadece 24 yaşında olan Urkuya’yı eşiyle birlikte öldürürler. Sonradan 
Urkuya hakkında roman yazılmış, film çekilmiş, heykeller yapılmış ve Urkuya kırgız 
kadınlarının eşitlik, özgürlük, aydınlanma için mücadelesinin bir simgesine dönüşmüştür.  

Kadınları özgürleştirmeye yönelik çalışmalar 1930’lara kadar aktif bir biçimde 
gerçekleştirilmiştir (Şurko, 2016: 182). Bu yıllardan sonra kadınları özgürleştirme konusu 
yine ele alınmamış, çünkü artık bu konu güncel olmadığı, bu işin başarıldığı, Sovyetler 
Birliği’nin kadınları artık özgürleştiği, sovyet kadın modeli gerçekleştirildiği iddia edilmiştir 
ve . Elbette, bu kadınları özgürleştirme çabaları tamamen başarılı ve mükemmel olduğu öne 
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sürülemez.  Bir sürü eleştirilen tarafları vardır. Örneğin bu konuda gerçekleştirilen 
çalışmaların hepsi yukarıdan alınan kararları gerçekleştirme halinde olmuş, ve kadınların 
kendilerinin fikirleri, istekleri direk hesaba alınmamış. Bu çalışmaların, değişimlerin 
sonucunda bir çok kadınlar kurban olmuştur, çünkü yıllardır toplumda oturtulmuş gelenekleri, 
dini inançları bir anda ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır ve üstellik ‘Doğu kadınları’ 
olarak kadınlar genelleştirilerek, her ülkenin, her bölgenin spesifik tarafları bu çalışmaların 
başarısına engel olmuştur. Resmi aktif kampanyalar sürdürülmemiş, ama kadınlara karar alma 
hakkını verme, eğitim verme, özgürleştirme, siyasal süreçlere ekleme işleri Sovyetler 
döneminde her zaman gerçekleştirilmiş. Örneğin, bu konu sovyet sinema filmlerinde sık sık 
ele alınmıştır, romanlar yazılmış, gazetelerde kadınların iş hayatı yansıtılmış vs. Toplumsal ve 
siyasal hayatta, sanatta, bilimde başarılı kadın örnekleri gösterilmiştir, onların hikayeleri kitle 
iletişim araçlarının yardımıyla topluma iletilmiştir.  

1990.yılların başında dünya çapında bir sürü değişimler gerçekleşmiştir, siyasal yapılar ve 
sosyal yapılar değişmiş, yaşamın her tarafındaki teknolojilerin gelişme hızı artmış. Kırgızistan 
için de 1990’lar olağanüstü değişimleri getirmiştir. Sovyetler Birliği dağılarak onun parçası 
olan 15 ülke bağımsız 15 yeni ülke olarak dünya haritasında oluşuyor. Kırgız halkı yüz 
yıllarca istediği gerçekleşerek 1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti Bağımsız ülke olarak ilan 
ediliyor (Osmonov, 2003: 266). Bağımsız Kırgızistan’ın kısaca tarihine bakıldığı zaman genel 
olarak sürekli siyasal mücadeleleri, siyasi yapının sürekli bir sistemden diğerine geçirilmesini, 
krizleri görmek mümkündür. Ama bunlar insanların tamamen sadece siyasete odaklı kaldığı 
anlamına gelmez. 1991 yılından itibaren yaşamın bütün yönleri değişimlere uğramıştır. 
Bağımsız Kırgızistan’ın tarihinde kadın hakları, eşit haklar konusunda politikalar Sovyetler 
dönemine göre değişikli olduğu ve bu alanda ilk çalışmalar 1995-1996’larda başlatıldığ, 2012 
yılında ise 2020 kadar Kırgız Cumhuriyetinin cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik Ulusal 
Strateji kabul edilmiştir, (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728), bunun dışında 
Kırgızistan insan haklarına yönelik çoğunluk önemli olan uluslararası sözleşmeleri 
(convention) kabul etmiş durumdadır. Sovyetler döneminde yürütülen toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayan çalışmalar bağımsızlıktan sonra artık etkisizliğini göstermiştir. Çünkü 
aileyi geçindirme, çocukları büyütme ve eğitim verme konusunda kadınların üzerindeki yük 
ciddi ölçüde ağırlamıştır (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728). Önceden kadınlar 
maruz kalmadığı ya da az maruz kaldığı evlenmek için kaçırma, genç yaşta evlenme, çok 
evlilik gibi sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardı. Bağımsızlıktan sonra kadınların 
yönetimden uzaklaştırıldığı ve kadınlar daha çok hizmet sektöründe çalışmaya başladığı 
gözlemlenmiştir. 2005 yılında gerçekleşen Parlamento seçimlerinin sonucunda meclis 
temsilcilerinin listesinde sadece erkeklerin olması bunun çok iyi bir kanıtı olabilir. 2016 
yılındaki rapora göre ise siyasi ve devlet hizmetlerinde görev yapanların oranı kadınlar 26,4% 
ve erkekler 74,6% olarak gözükmektedir (Toplumun algısında toplumsal cinsiyet, 2016). 

İlk başta toplumsal cinsiyet konusundaki kararları sadece  resmi karar halinde kalarak gerekli 
uygulamalar yapılmadığı eleştirisi dile getirilir. Eşit haklar konusunda devlet tarafından farklı 
yasalar kabul edilerek, programlar, stratejiler geliştirilip, kararlar alınmasına rağmen bu 
kararlar yeterince kaynaklarla desteklenmediği, bu program, stratejileri hangi devlet kurumları 
gerçekleştireceği tam belirlenmediği ve bütçeden maliyet verilmediği için, onların etkisiz 
olması şaşırtıcı değildir (https://cabar.asia/ru/anar-musabaeva-gendernoe-ravenstvo-v-
kyrgyzstane-vidimost-uspekha/).  

Kadınları özgürleştirme, eşit haklar, ekonomik özgürlük sağlama konusunda daha çok sivil 
toplum kuruluşları, kadın hakları ile ilgilenen uluslararası örgütler etkili çalışmalarda 
bulunmuşlardır. Ülkede toplumsal cinsiyet konusundaki alınan kararların çoğunluğu kadınlar 
kurumları tarafından başlatıldığı ve devlete teklif edildiği öne sürülmektedir 
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(http://wsc.kg/istoriya-zhenskogo-dvizheniya-v-kyrgyzst/). Toplumsal cinsiyet konusunda 
etkinlikler ve projeleri genelde yerel sivil toplum örgütleri tarafından uluslararası kurumların 
desteğiyle gerçekleştirilmekte. Bundan dolayı toplumda sık sık toplumsal cinsiyet sorunları 
aslında kırgız toplumunda olmadığı, bu olguyu batı güçleri toplumun gündemine oturttuğu 
dolayısıyla onlar bu yöndeki projelere destek gösterdiği de dile getirilir. Ülkedeki hayatında 
zorluklarla karşılaşan, şiddete maruz kalan, psikolojik ya da hukuki, maddi yardıma muhtaç 
olan insanlara yönelik kriz merkezlerine başvuranların %89 kadınlar olması önceki görüşe 
argüman olabilir (http://stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/).  

Sovyetler dönemine göre bağımsızlık döneminin en önemli farklılığı - açıklık olmuştur. 
Kadınların problemleri mevcut olduğu, önceden varsayılan eşit haklar ve imkanlar söz konusu 
olmadığı kabul edilmiştir. Kadınlara yönelik sorunlar önceden de vardı şimdi de azalmış 
durumda olmadığını, üstelik yeni sorunlar ortaya çıktığı görülmektedir ama artık bu 
problemler gizli kalmamakta, açıkça konuşulmakta, tartışılmakta ve çözüm aranmakta. Devlet 
tarafından da aşağı yukarı çabalar gösterilmekte, sivil toplumu tarafından da eşit haklar, 
kadınları güçlendirme konusunda önemli çalışmalar, kampanyalar yürütülmekte. Başarılar da 
var ama aynı anda yine de incelenmesini gerektiren birçok işler vardır.  

5. Kırgız Basını ve Kadın

Kırgız basınının tarihi Çarlık Rusya ve bu topraklara Sovyetler Birliğinin gelmesiyle başladığı 
kabul edilir. Resmi olarak ilk Kırgız gazetesinin ilk sayısı Taşkent şehrinde 1924 yılında 
basına çıkmış ‘Erkin-Too’ gazetesi olduğu belirtilir. Erkin-Too gazetesinin çıkması kırgız 
halkı için çok önemli ve umut verici olduğu dile getirilir, gazete kırgız halkının anadilinde 
devlet tarafından basılan ilk gazete olmuştur (Bakaşeva, 2002: 7). Burada belirtmek gereken 
diğer bir nokta, özel gazete ve dergilerin yayınlanması Sovyetler Birliğinin oluşmasından 
önce 1913.yılında başlamıştır ve bu yıldan Sovyetler’in gelmesine kadar Kırgızistan’a göç 
etmiş Rusya, Ukrayna kökenli insanlar tarafından tarım meseleleri, satın alma-satma, farklı 
haberler, insanlardan gelen talep ve teklifleri kapsayan rus dilinde gazete ve dergiler 
yayınlanmıştır (Usupov, 2007: 6). Üstelik Sovyetler Birliği tarafından oluşturulan ilk 
gazeteler de rus dilinde olmuştur, dolayısıyla da kırgız dilinde yayınlanan ‘Erkin-Too’ 
gazetesi yerel halk tarafından büyük coşku ile kabul edilmiştir ve bu gazete o zamanlarda 
üniversitenin, sosyal ve aydınlatıcı kurumların rolünü taşıdığı fikri de vardır (Usupov, 2007: 
11). Sovyet dönemindeki basın devlet siyasetinin, ideolojisinin bir aracı, devamıydı, oluştuğu 
ilk günden devletin belirlediği çerçevenin kapsamında yüklenen görevi yürütmüştür. 
Komunist Parti basının gelişmesi için gerekli çalışmalar yapardı ve aynı anda gerekli yönde 
çalışması için medya sürekli olarak parti temsilcileri tarafından kontrol altında tutulurdu.  

Bağımsızlıkla birlikte basın alanında da başlatılan demokrasileşme, fikir çokluğuna yol 
açılmıştı. Bu eğilimler bağımsızlık resmi ilan edilmeden daha önce 1985’teki Gorbaçyov’un 
‘Perestroyka’ (Yeniden yapılandırma)’sıyla başlatılmıştı. Bu değişimler sadece olumlu taraflı 
olmayıp, Kırgız basını için zorlaştırıcı da durumu getirmişti. Sebebi kırgız basınının tarihinde 
olayları tarafsız yansıtmayla karşı karşıya kalmamıştır ve dolayısıyla yeni sistemde yeni 
kurallarla çalışabilmeyi öğrenmek lazımdı (Usupov, 2007: 105). Yavaş yavaş kırgız gazeteleri 
de partinin kontrolünden (bağımsızlık ilan edilmeden daha önce) çıkarak sistemi sorgulayıcı 
ve önceden yansıtılması, topluma açıklanması yasak olan konular da ele alınmaya başlamıştır. 
Elbette, kırgız basını bir anda tamamen Moskovanın etkisinden özgürleşememiştir, ilk 
dönemlerde Rusya’nın basınında gerçekleşen değişimler, süreçler Kırgızistan’ın da 
enformasyon alanını etkilemiştir (İbraeva, Kulikova, 2002: 14).  
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Bağımsızlık ilan edildikten sonra Kırgızistan’da medya kurumların sayısı çok hızlı şekilde 
çoğalmıştır, devletin tekelci olarak basın alanını elde tutması sona ermiş, medya kuruluşları 
özelleştirilmeye başlamışlardır, Usupov’un ‘Kırgız Gazeteciliğinin tarihi’ adlı çalışmasında 
yazdıklarına göre, Kırgız Cumhuriyetinde 2002 yılında 800’den fazla medya kuruluşları 
Adalet Bakanlığında kaydını yaptırmışlardır ve onların 689 tanesi yazılı basındı (Usupov, 
2007: 118). Yeni medya kuruluşları çabuk çabuk oluşarak her gün çoğalmaktaydı, yeni medya 
kurumlarının çoğalması için şartlar sağlamıştı, medya ticaretleşiyordu, vergilerde 
kolaylaştırıcı durum söz konusuydu. Diğer yandan ise bu kadar hızlı çoğalmakta olan basın 
kuruluşlarının hepsi hayatta kalamayıp, çoğunluğu kısa sürede çalışmalarının devamı sona 
ermiştir, çoğunluk şehir, bölge gazetelerinin sonu böyle olmuştu. Medya kuruluşları sürekli 
yeni oluşturulup, kısa süre sonra kapanarak, örneğin gerçekten kaç tane gazete yayına 
çıkmakta olduğunu hakkında net bilgiler yoktur. Onların başarısızlığının sebepleri de çoktur, 
örneğin, yeni şartlar için tecrübenin yetersizliği, maliyet kısıtlılığı, insanların gazete satın 
alabilme kapasitesinin zayıflığı vb. Özgürlüğün bedeli böyle olmuştu. Basının fonksiyonları 
ve yapısı değişerek, eğlendirici, suç konulu, reklam amaçlı ve reklam içerikli, magazin 
gazete-dergileri meydana çıkmıştı, önceden gazeteciler sadece yaratıcılıkla, bilgi toplama ve 
işleme ile uğraşırken yeni pazar ekonomisi hükmeden çağda gazeteciler aynı anda pazarlama 
ve dağıtım işleriyle de ilgilenmek zorunda kalmışlardır (Usupov, 2007: 119).  

Bu dönemde eleştiri yasak değildi, gazeteler istediği konularda eleştirilerini dile getiriyordu, 
devlet de eleştirileri görmemiş, duymamış tavır göstermiş ve ifade özgürlüğü geri bildirimsiz, 
boşu boşuna konuşmaya dönüşmüştü. İlk yıllarda kırgız basını alanına demokrasileşme, 
alandan devletin çekilmesi gözlemlenirken, 1993-94’de ise hükümetin artık sabrı tükenmiş 
gibi, solcu, bağımsız gazetelere yönelik hoşgörüsü kaybolmuş ve medyaya yönelik devlet sert 
tavır göstermeye başlayarak, “Svobodnıe Gorı” gazetesi cumhurbaşkanının isteği üzerine ilk 
kapatılmış gazete olmuştur (İbraeva, Kulikova, 2002: 19). Devlet tarafından medya kurumları, 
medya uzmanlarına yönelik, iletişim kurmada özel stratejiler geliştirildiği İbraeva ve 
Kulikova (2002) tarafından belirlenmiştir. Onlara göre, cumhurbaşkan Akaev gazetecilerle 
yakında ilişki kurmaya çalışmış, sık sık buluşmalar, basın toplantıları gerçekleştirilerek, ünlü 
gazeteciler Cumhurbaşkanının delegasyonunda yurt dışındaki iş gezilerine çağrılmış, devlet 
kuruluşlarında iş teklif edilmiş ve en önemlisi, “parçala/böl ve hükmet/yönet” stratejisi 
uygulanarak, medya kurumlarını birbirine düşman etme başarılmıştı. Genel olarak, kırgız 
medyasında 1996’larda özgürlük, demokrasileşme süreci sona ermiştir, alan çok siyasetleşmiş 
ve gazetelerde yayınlanan bazı haberler üzerinde mahkemelerde incelemeler 
gerçekleştirilerek, gazeteler, gazeteciler ceza parası ödemeye mecbur bırakılmıştır. Böyle 
olayların sonucunda kapanan gazeteler, işsiz kalan gazeteciler olmuştu. Hükümet basını 
sadece kontrol altında tutmaya çalışmadan, aynı anda kendi amaçlarına göre medyayı 
kullanmayı da başarmıştı, siyasetçiler arasında çatışma yaratma, insanları karalama, 
istenmeyen insanlara medyada yansıtmama, yer vermeme, seçim kampanyalarında kullanma 
pratikleri başarılı şekilde uygulanmıştır. Cumhurbaşkanına yakın insanlar topluluğu bazı etkili 
medya kuruluşlarını ele geçirmişlerdi. Durumun çok güvenilir olmadığını anlayan medya 
kuruluşları, ayakta kalabilmek için iktidara olan tavrını değiştirmek zorunda kalmışlardır 
(İbraeva, Kulikova, 2002: 35). Siyasi konuları kapsamayan, eğlence, magazin basınlar siyasi 
basınlara göre daha çok özgürlüğe sahiptir, genelde iktidar kendi üzerine eleştiri atan medya 
kuruluşları ile çatışır. 

Medya alanında dönüşüm noktası 24 Mart 2005 yılında gerçekleşen Devrim olmuştur. 
Olaylardan sonra medya alanında reformlara ihtiyaç olduğu, devlete ait medya kurumlarının 
ulusalsızlaştırma (denationalization) lazım olduğu, devlete ait medya kurumu olmaması 
hakkında tartışmalar yürütülmüştür. Yeni Cumhurbaşkan Kurmanbek Bakiyev ise, önceden 
medyanın çektiği zorlukları gördüğünü, böyle durumun tekrarlanmaması için elinden gelen 
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her şeyi yapacağını dile getirmişti (Usupov, 2007: 158).. Tarih sadece 5 yıl sonra gösterdiği 
gibi, Cumhurbaşkan Bakiyev’in döneminde önceki Cumhurbaşkan Akayev’in dönemindeki 
basına baskı  gösterme, kısıtlama tekrarlanmıştır. Hatta iktidarı eleştiren bir sürü gazetecilere 
saldırılar yapılarak, maalesef, bu saldırılar sonucunda Gennadiy Pavlyuk, Alişer Saipov adlı 
gazeteciler hayatını kaybetmiştir (https://iwpr.net/ru/global-voices/кыргызстан-
беспокойство-по-поводу).  

Kırgızistan’ın basınının gelişimi, değişimi tamamen siyasi durum ile bağlantılı olduğu 
gözükmektedir. Siyasi süreçler doğrudan medya kurumlarının işini etkilemiştir. Freedom 
House uluslararası kurumu sürekli Kırgızistan’da ifade özgürlüğünü ölçmeye çalışmıştır ve 
ona göre, Kırgızistan’da ifade özgürlüğü konusunda durum diğer Orta Asya ülkelerine göre 
daha iyiydi (İbraeva, Kulikova, 2002: 55). Freedom House’un son raporuna göre de 
Kyrgyzistan’da ifade özgürlüğü komşu ülkelere göre daha özgür gözükmektedir 
(https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media/2019/media-freedom-downward-spiral) 

 2011-2017 yıllar süresinde Almazbek Atambaev Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı olmuştur. 
Maalesef, Atambayev’in döneminde de basın özgürlük kazanamamıştır, yine baskıyla karşı 
karşıya kalmış, iktidarı eleştiren haberler için bazı medya kurumları milyonlarca ceza parası 
ödemeye hükümlü kalmıştır (https://rus.azattyk.org/a/28599719.html). Ama artık durum 
eskisi gibi değildir, teknolojinin gelişmesi, internetin yaşamın her köşesine girmesi sivil 
toplumu daha da güçlendirmiştir. İnternetin gün geçtikçe yayılması basın yapısını da hızlıca 
değiştirmektedir, kağıt üzerinde basılı yayın hayatta kalacak mı ya da zamanla dergi gazeteler 
tamamen sanay boyuta geçecek mi bu tartışmalar günümüzde en aktuel konuların birisi 
halindedir. Son yıllarda iktidarın medya kuruluşları ile güçlüklerini toplum sessizce 
izlememiştir ve medya kuruluşları da artık birbirine destek göstermeye çalıştığı 
gözükmektedir.  

2017-2020 yıllar arasında Cumhurbaşkanlık yapan Sooronbay Ceenbekov’un döneminde 
meclis tarafından “Fake haberlere karşı” yasasını kabul etmeye çalışılmıştır 
(https://rus.azattyk.org/a/30689687.html). Toplumda bu yasa, halkın ifade özgürlüğünü 
kısıtlayıcı güç olacağı korkusu dile getirilerek, aktif bir biçimde protestolar gerçekleşmiştir. 
2020 yılının Ekim ayında Kırgızistan’da üçüncü kere devrim yoluyla iktidar değişmiştir. 
İktidar değişmesinden sonra Cumhurbaşkanlığa seçilen Sadır Caparov sonuçta bu yasaya 
imza atmıştır 
(https://24.kg/vlast/204874_prezident_podpisal_zakon_ozaschite_otlojnoy_informatsii/). 
Önceki Cumhurbaşkanları gibi, Sadır Caparov da, uzmanların fikrine göre, medyayı kontrol 
etme çabasını göstermektedir. Bu yasa yürürlüğe girmiştir ve uzmanların öngördüğü gibi 
medyayı sansürlemek için kullanılacak mı ya da yasanın yazarları dile getirdiği gibi 
medyadaki yalan haberlerle mücadele edecek mi, hayat gösterecektir. Önceki 
Cumhurbaşkanları gibi, Sadır Caparov, çalışma süresi ilerledikçe, yapılan çalışmaların 
etkisizliği, olumlu sonuçlar elde edilmedikçe eleştiriler çoğaldıkça iktidar yine medyayla 
çatışmaya girecek mi, önümüzdeki yıllarda belli olacaktır.  

Kadınlar için kadınlar hakkında gazete ve dergiler bağımsızlıktan sonra meydana geldiği 
düşünülebilir, aslında öyle değildir. Kadınların gazete ve dergilerinin biçimi, kapsadığı 
konularında değişimler olmuştur, ama kadın gazeteleri Sovyetler döneminde de yayınlarını 
gerçekleştirmiştir. Eski Sovyetler dönemindeki basında genel olarak yeni sovyetli vatanın 
kimliği belirlenerek, gazete-dergi sayfalarında bu kimliği destekleyen insanlar yansıtılırdı. 
Sosyalist ülke kurulmaya başlayan ilk yıllarda parti yöneticileri kadınlar kültürel ve siyasal 
yönde çok geride kalmış durumdaydı ve geniş kapsamlı dergi-gazeteleri okuyabilmek için 
‘gelişmek’ lazımdı (Gargolina E., Çerkasov A., 2010: 13). Kadınlara yönelik yazılı basının 
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tarihine baktığımız zaman, Sovyetler döneminde merkezi (Moskova’da yayınlanan ve 
Sovyetler Birliğindeki ülkeler olarak farklı kadın dergileri ve gazeteleri yayınlanmıştır 
(Smeyuha, 2012: 56). Merkezi olarak ‘Rabotnıza’ (İşçi kadın), ‘Krestyanka’ (Köylü kadın), 
‘Sovetskaya jenşina’ (Sovyetler Birliğinin kadını) üç kadın dergisi gözükmektedir. 
‘Rabotnıza’ ve ‘Krestyanka’ dergileri devletin ideolojisini devam ettiren ideolojik ve aynı 
programa sahip olarak Sovyetler Birliğinde yaşayan kadınlara yönelikti. ‘Sovetskaya jenşina’ 
dergisi diğer iki dergiyle aynı tipoljik özelliklere sahipti, ama  bu dergi Sovyetler birliğindeki 
okuyucularla birlikte yurt dışındaki ülkenin propagandasını da yapmaya çalışırdı. Merkezi 
gazeteler Sovyetler Birliğindeki ülkelerde yayınlanan kadın gazeteleri için bir model olarak 
ele alınırdı. Bu yazılı basınların okuyucuları işçiler ya da köylüler ya da şehirde yaşayan kadın 
olarak ayrılmadan, geniş kapsamlı bilgiler yayınlanmış. Toplumsal, siyasal, 5 yıllık, 10 yıllık 
planlar gibi ülke çapında önemli olan konular ele alınmış ve özel olarak başarılı çalışan 
kadınlar da sürekli olarak haber konusu oluyordu. Buna Kırgızistan’dan Zuurakan 
Kaynazarova’yı örnek verebiliriz (Bekturganova, 2006: 181-186). İlk yıllarda kadının 
güzelliği ön plana çıkmamış, geniş kapsamlı dergi ve gazetelerde güzellik standartları bile 
yoktu. Kadınlar sürekli iş yerinde tarlada, traktör sürerken, sonradan da kadınlar toplantılarda, 
yürüyüşlere katılırken fotoğrafları basına çıkarılmış.  

İkinci dünya savaşına kadar Sovyetler basınında kadınlar çalışan kadın, tarladan çalışan kadın, 
mühendis kadın, siyasal eylemci kadın olarak yansıtılarak, kadınlar böyle davranış modeline 
yöneltilmiş. Savaştan sonra ise bu listeye daha bir kategori - barış için savaşan kadın tipi de 
meydana çıkmıştır (Smeyuha, 2012: 59). Böylece basın toplumsal, siyasal duruma göre kendi 
içeriğini, mesajlarını uygulanmıştır, çalışkanlık, vatanseverlik emeğin propagandası 
yapılmış.  1970’lerde kadınların yaşamının problemleri çözülmeyen taraflarından 
bahsedilmeye başlamış. Artık kadın ve erkeğin eşitliği değil, kadının aşırı yüklülüğü öne 
çıkmış. Çalışarak, çocuk doğurarak, ev hanımının görevlerini yerine getirerek, toplumsal 
alanda aktif olarak bu bütün tarafları uyum içinde tutmak ve mutlu olmak zor olduğundan 
bahsedilmeye başlanmıştır. Önceden oturtulan kadın modeli basından çıkarılmıştır. Kadınların 
ruhsal durumu, ailedeki sorunları, ahlaki sorunları, eşiyle iletişim kurabilme, moda, yemek 
tarifleri gibi olarak basındaki konuları ele alma biçimi değişmiştir (Smeyuha, 2012: 65). 
Gorbaçyov’un ‘Perestroyka’ ilan etmesi de bu eğilimleri hızlandırması kesindir. Böylece 
1980’lerde kadınların ‘özgürleşmesinin’ tamamlanması hakkında mit yok edilmiş 
durumdaydı. Dünyanın diğer ülkelerinde ise, örneğin Batılı ülkelerde feminist hareketler, 
kadınların kendi durumunu aktif bir biçimde sorgulamaya başlaması 1960’lı yıllara denk 
gelir. Bu yönde ciddi çalışmalar yapılmaya başlamıştır, Birleşmiş Devletler tarafından da bu 
konuda farklı inisiyatifler öne sürülerek 1976-1985 yıllar Kadınların 10 yılı olarak ilan 
edilmiştir (https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/). Ama Sovyetler 
Birliği kapalı bir ülke olduğu için, devletin güçlü sansürü olduğu için bu dünya çapında 
gerçekleşmekte olan değişimler hakkında Sovyet toplumuna doğru düzgün iletilmemiştir. Bu 
da ülkedeki kadınlar konusundaki sorunların dile getirilmesinin diğer ülkelere göre 
gecikmesinin sebebi olarak ele alınabilir.  

Böylece durumda toplum 1991 yılına girmiştir ve artık kadınların basında yansıtılması 
konusundaki değişimlerin açısı genişlemiştir. Bağımsızlıktan sonra Kırgızistan’da basının 
durumu değiştiğinden söz etmiştik. Bazı gazete-dergiler kapanmış, bazılar özel ellere geçmiş, 
yeni basın kurumları oluşmuş. Önceden diğer taraflardan gelen eğilimleri blok eden devlet 
politikası varken bağımsızlık ilan edildikten sonra tersine yeni eğilimler çağrılmaya, 
desteklenmeye başlanmıştır. Günümüzde dünya medyasında oluşan hareketler, eğilimler 
doğrudan Kırgızistan medyasını da etkilemektedir. Kadınların yansıtılma biçimi de artık 
değişmiştir. Eskisi gibi özel olarak oluşturulan, desteklenen, onaylanan bir kadın kimliği 
yoktur. Artık, kırgız toplumunda kadın Sovyetli kadınlar gösterildiği gibi sürekli olarak özgür, 
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eşit, çalışkan, başarılı olarak gösterilmiyor. Batılı feministler 1970’lerden başlayarak 
mücadele etmeye başladıkları medyada kadınları obje ve güzellik metası olarak, zayıf, 
yardıma muhtaç, kendi sorunlarını çözemeyen, aileyle ve cinsellikle çerçevelenen bir varlık 
olarak kullanma olguları bizim ülkemizin medyasında hala uygulanmaktadır. Sovyetler 
döneminde kadınların çalışması, ev ile sınırlanması eleştirilirken, artık işi, kariyeri ilk sıraya 
almak eleştirilere kapılmakta. Kırgız medyasında hala erkeklerin başarıya ulaşması sıradan bir 
olay iken, kadınların başarıya ulaşması her zaman aşırı olmazsa da bir olağanüstü olay olarak 
gösterilmektedir. İlginç bir gerçek, Kırgızistanda günümüzde erkeklere yönelik dergi-
gazeteler kadar başarılı olan kadın dergi ya da gazetesi bulunmamaktadır. Bunun sebepleri 
internetin yazılı basınların formatını değiştirmesi ve online’a geçirmesi ve yurt dışı dergi 
gazetelerin çok sayıda getirilmesi olabilir. Artık Kırgızistan basınında genel bir ideoloji, bir 
program, bir strateji yoktur.  Her medya kuruluşu kendi kurallarını, ideolojisini, gerçeğe bakış 
açısını kendisi oluşturmaktadır, tematikler konusunda hiç sınırlamalar yoktur. Kadınların 
temsili konusunda fikir çokluğundan söz edebiliriz, kadınlara yönelik bir konuyu seçerek bu 
yönde çalışmalarını yürüten kurumlar vardır, örneğin feminist bakış açılı basınlar var, 
müslüman kadınlara yönelik basınlar var, işçi kadınlar, modayla ilgilenen kadınlara yönelik 
basınlar da var ve aynı anda bu farklı konuların hepsini kendi sayfalarına ele alan medya 
kuruluşları da vardır.  

6. Kırgızistan gazete haberlerinde sunulan kadın olgusunun incelenmesi

6.1.Amaç 

1970’ler sonrası tüm dünyada toplumsal yapıda yüz veren değişim ve reformlar sonucu 
kadınların ön plana çıkartılması, kadın haklarının korunması ve kadınların toplumdaki yerinin 
belirlenmesi gibi konular medyada da yansıtılmaya başlamıştır. Ancak 1990’lardan sonra 
kendi egemenliğine kavuşan Kırgızistan’da medyada kadının yerini konumlandırmaya 
yönelik çalışmalar çok nadir rastlamaktadır. Bunun esas nedeni olarak da Kırgız toplumunun 
yapısal ve yönetim özelliği olarak belirtmek mümkündür. Çünkü cinsiyet eşitliği, toplumsal 
cinsiyet ve feminizm gibi konular toplum bireyleri tarafından her zaman da olumlu 
karşılanmamaktadır ve bunun gibi konuların toplumsal zihniyete, toplumsal kültüre uygun 
olmadığı öne sürülmektedir.   Dolayısıyla bu çalışmanın amacı örneklem seçilen gazetelerdeki 
kadınlara yönelik haberleri ele alarak, kadınların basındaki sunumunu incelemek olmaktadır. 

6.2. Yöntem 

Kırgız basınındaki kadın konumunu incelemek için örneklem olarak seçilen gazeteler 
üzerinde içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yöntemi iletişim çalışmalarında çok yaygın 
kullanılan bir araştırma yöntemidir. Analiz tekniği olarak kategorisel analizine 
başvurulmuştur, bu çalışmanın amacı için bu araştırma tekniği uygun görülmüştür.  

6.3. Örneklem 

Bu çalışmanın evreni Kırgız basınıdır, örneklem olarak ‘Veçerniy Bişkek’ ve ‘Super-İnfo’ 
gazetesi ele alınmıştır. Örneklem seçmede amaçsal örneklem seçme tekniği kullanılmıştır. Bu 
iki gazete ülkedeki en çok tirajlı gazeteler olarak bilinir. ‘Super-İnfo’ gazetesi kırgızca, 
‘Veçerniy Bişkek’ ise rusça yayınlanır. İki gazete de bir kaç yıl önce 100 000 civarında tirajla 
yayınlanmaktayken son yıllarda iki gazetenin de tirajlarının azalması söz konusudur, çünkü 
basın internete geçmekte, artık haberdar olmak için insanlar gazete satın almayıp da 
internetten istediği bilgiye ulaşabilme imkanını edinmişlerdir.  Bu değişimer yazılı basın 
kuruluşlarını okuyucuları kaybetmemek için farklı onların dikkatini canlı tutmak için ilgi 
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çekici stratejileri kullanmaya yöneltmiştir. Çalışma için bir ay süre belirlenmiş ve örneklem 
gazetelerin 2019 yılının Ocak ayında yayınlanan sayılar ele alınarak kadınlara yönelik 
haberler incelenmiştir.   

‘Super-İnfo’ gazetesi 

‘Super-İnfo’ gazetesi 2002 yılında kurularak, ilk sayıcı 2002 yılın 31 Mayısta yayınlanmış, 
zaman geçtikçe gazete gelişip, büyüyerek, günümüzde Kırgızistan’daki en çok tirajlı gazete 
haline gelmiş (https://www.super.kg/supertv/105541). İlk başlangıçta gazetede bulmacalara 
çok yer verilip, diğer bilgilere çok az yer verilirdi. Zamanla eğlence, şow biznes, bulmacalarla 
birlikte gazete sayfalarında hayatın diğer yönlerini ne kapsayan konular yansımaya başlamış. 
‘Super-İnfo’ gazetesi Kırgızistan’da kendi web sitesini 2006 yılında oluşturan ve sürekli 
güncelleyerek, okuyuculara geri bildirim bırakma imkanını sağlayıp, sitesini canlı, iletişim 
kurma platformuna dönüştüren ilk gazetelerin biridir. Super-İnfo gazetesinin tirajının sayısı 
zirvesi 2014 yılında kayıt edilmiştir, bu  yılda gazetenin tirajı 122 000 olmuştur 
(https://www.super.kg/article/show/39329). Gazete haftada bir kere cuma günü satına 
çıkmaktadır. Super-gazetesinin hedef kitlesi sıradan insanlardır, Gazete günümüzde geniş 
kapsamlı içeriğe sahiptir: siyasetten başlayarak, yemek tarifleri, cinayet olayları, magazin 
haberler, burç, toplumsal sorunlar, ciddi bir seviyede reklamı kapsamaktadır. 

‘Veçerniy Bişkek’ gazetesi 

‘Veçerniy Bişkek’ gazetesi 1 Ocak 1974 yılından başlayarak satışa çıkmıştır. Gazetenin dili, 
Kırgızistan’ın resmi dili olarak kabul edilen rus dili. Gazetenin isminin anlamına bakarsak, 
‘veçerniy’ - rusçadan ‘akşam’ anlamına gelir, Bişkek şehrin ismi, Kırgızistan’ın başkenti. 
Gazete ilk çıktığında ‘Veçerniy Frunze’ adıyla çıkmıştır, çünkü 1974 yılında Kırgızistan’ın 
başkentinin adı Frunze’ydi. Günümüzde ‘Veçerniy Bişkek’ gazetesi tiraj konusunda ülkedeki 
ikinci gazetedir. Gazete haftaya üç kere salı, çarşamba ve cuma günleri çıkmaktadır, salı ve 
çarşamba günleri 8 sayfalı ve cuma günleri 40 sayfadan fazla olarak yayınlanır. ‘Veçerniy 
Frunze’ gazetesinin de yansıttığı konular geniş kapsamlıdır, ama ‘Super-İnfo’ gazetesine göre 
siyasete, toplumsal sorunlara daha yakındır. 

6.4.Bulgular ve Yorum 

Araştırma sonuçlarına göre bir ay içerisinde “Super İnfo” gazetesinin 5 sayısı, “Veçerniy 
Bişkek” gazetesinin de 12 sayısı yayınlandığı Tablo 1.de görülmektedir. 2019 Ocak ayında 
toplam 17 gazete yayınlanmıştır. 

Tablo 2. Araştırmaya alınan gazete sayısı ve yüzdesi 

Gazetenin adı  Sayısı Yüzdesi 
Super-info 5 29,4% 
Veçerniy Bişkek 12 70,6% 
Toplam 17 100% 

Çalışma kapsamında toplam olarak kadınlara yönelik 70 haber tespit edilmiştir. Haberlerin 
41,4% Super-info gazetesinde yayınlanmıştır, geri kalan 58,6% ise Veçerniy Bişkek 
gazetesinde okuyuculara sunulmuştur. 
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Tablo 3. Araştırmaya alınan gazetelerde çıkan haber sayısı ve yüzdesi 

Gazetenin adı  Sayısı Yüzdesi 
Super-info 29 41,4% 
Veçerniy Bişkek 41 58,6% 
Toplam 70 100% 

Haber türüne bakıldığında kadını konum alan haberlerin 46% kısa haberlerden, 33% de 
detaylı haberlerden, 10% söyleşi ve geri kalanı da reklam, deneme, eleştiri ve röportajdan 
oluştuğunu görebiliriz. Haber türüne ilişkin bilgi Tablo 4.te verilmektedir.   

Tablo 4. Haberlerin türüne göre dağılımı 

Haberin türü Sayısı Yüzdesi 
Kısa haber 30 46.8 
Söyleşi 10 13.0 
Detaylı haber 25 33.8 
Reklam 2 2.6 
Deneme 1 1.3 
Eleştiri 1 1.3 
Röportaj 1 1.3 
Toplam 70 100.0 

Haberlerin konusuna göre kategorisi Tablo 5.’te sunulmaktadır. Araştırmaya alınan iki 
gazetede de kadınlara yönelik haberlerde en çok sosyal konulara ağırlık verildiği 80% 
görülmektedir. Daha sonra sanatsal ve kültürel konulu haberler ile spor haberleri öne 
çıkmaktadır. Bilimsel ve siyasal konulu haberlerde kadınlar en az biçimde yansıtılmaktadır.   

Tablo 5. Haberlerin konusuna göre dağılımı 

Haberlerin konusu Sayısı Yüzdesi 
Siyasal haberler 1 1.3 
Sanatsal ve kültürel haberler 8 10.4 
Bilimsel ve teknik konularda haberler 1 1.3 
Sosyal haberler 56 80.5 
Spor haberleri 5 6.5 
Genel 70 100.0 

Kadın konumlu haberlerde görsellerin kullanımı ile ilgili bulgulara göre haberin 51’inde resim 
ve kollajın kullanıldığı, sadece 19 haberde görsel kullanılmadığı açıklanmıştır. Görsel 
malzemelerin özelliklerine bakıldığında 45 haber fotoğraflı, 6 haber de kollajlı olarak 
yayınlandığını görebiliriz. 

108



Tablo 6. Haberde görsel malzemelerin  kullanılması 

Haberlerde Görsel Malzeme Sayısı 
Görselli 51 
Fotoğraf 45 
Kollaj 6 
Görselsiz 19 
Toplam 70 

Kadın konumlu haberlerin içeriğine bakıldığında daha doğru bir deyişle kadının hangi 
konudaki haberlerde yer aldığı incelendiğinde kadınların en çok şiddet ve suç konulu 
haberlerde (30%) haber konusu olduğu görülmektedir. Kadınların haber içeriklerinde hep bir 
kurban, hep bir zorluk çeken ve yardıma muhtaç halde görüldüğü, çok az haberde de siyasi, 
sanat ve spor alanında gösterdiği başarı açıklanmıştır. Ayrıca magazin ve reklam haberlerinde 
de kadınlar ağırlıklı olarak yer almıştır.   

Tablo 7. Haberin Konu İçeriği 

Haberin konu içeriği Sayısı Yüzdesi 
1. Siyaset 1 2% 
2. Ekonomi 1 2% 
3. Toplum, Yaşam 13 19% 
4. Kültür,sanat 3 4% 
5. Sağlık 17 24% 
6. Spor 4 6% 
7. Eğlence, magazin,

reklam
10 14% 

8. Şiddet ve suç olayları 21 30% 
Toplam 70 100% 

Tablo 7. incelendiğinde kadınların siyaset alanında sadece bir haberde dış ülkelere elçi olarak 
atanması ile ilgili 1 haber, ekonomi alanında ise yurt dışında çalışan kadınların haklarının 
korunmaması ile ilgili 1 haber, toplumla ilgili haberlerde ise kadınların yabancı uyruklu 
birisiyle evlenmesi (1 haber), kadının yardıma muhtaç olması (7 haber), topluma hizmet (5 
haber) ile ilgili 13 haber, kültür, sanat alanında kadınların bu alanda gösterdiği başarı ile ilgili 
3 haber, sağlık alanında kürtaj yaptıran, sağlık sorunları olan kadınlarla ilgili 17 haber, 
magazin alanında kadınlarla ilgili 8, reklamda da 2 kadın konulu haberler, şiddet gören 
kadınlarla ilgili 17 haber, dolandırıcılıkla ilgili 1, kaza olaylarıyla ilgili 3 haber 
yayınlanmıştır.   

Haberde konu olan kadınların kimliği ile ilgili incelendiğinde kadınların hemen hemen her 
kesimden olduğu anlaşılmaktadır. En çok sıradan kimliksiz kadın (20%) haberlerde ağırlıklı 
olarak işlenmiştir. Daha sonra zorluk çeken (18%) ve kurban olan (17%) kadınlar haber 
konusu olmuştur. Ayrıca meslek sahibi olan ve reklam ve magazin haberlerinde yer alan güzel 
kadın kimliği de önemli ölçüde haber konusunu oluşturmaktadır. Kadınların haberdeki 
kimlikleri ile ilgili bilgi aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmaktadır. 
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Tablo 8. Haberde Konu Olan Kadın Kimlikleri 

Kadın Kimliği Sayısı Yüzdesi 
1. Meslek Sahibi 13 14% 
2. Politikacı 4 4% 
3. Başarılı Kadın 6 7% 
4. Güzel Kadın 10 11% 
5. Kurban 16 17% 
6. Suçlu 8 9% 
7. Zorluk Çeken 17 18% 
8. Sıradan Kimliksiz 19 20% 
9. Toplam 93 100% 

Haber konusunu oluşturan ya da haberlerde aktör olarak yer alan kadınların yaş özelliklerine 
bakıldığında kadınların yaşı pek çok haberde belirtilmediğini görebiliriz. Yaşları 
belirtilenlerden de en çok 41-59 yaş arasındaki ve 19-28 yaş arasındaki kadınlar daha çok 
görülmektedir. 18 yaşa kadar olan genç kızlardan ancak 7 haberde söz edilmiştir. Bu durumu 
aşağıdaki şekilde görebiliriz.  

Şekil 1. Haberdeki Aktörün Yaş Özellikleri 

 Haber konusunu oluşturan kadınların ailevi durumu ile ilgili bilgi aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır. 

Tablo 9. Haberdeki Aktörün Ailevi Durumu 

Kadının Ailevi 
Durumu 

Sayısı Yüzdesi 

1. Bekar 8 9.1% 
2. Evli 23 24.7% 
3. Boşanmış 5 5.2% 
4. Dul 9 10.4% 
5. Belirtilmemiş 48 50.6% 
6. Toplam 93 100% 

Kadınların ailevi durumu incelendiğinde kadınların 50%’sinin ailevi durumu belirtilmediğini 
görebiliriz. Belirtilenlerden de en çok evli olan kadınlar (24,7%) haberlerde yer aldığı 
açıklanmıştır. Kadınların eğitim durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 10. Kadının Eğitim Durumu 

Kadının Eğitim 
Durumu 

Sayısı Yüzdesi 

1. Üniversite mezunu 7 9.1% 
2. Sanatsal özel okul 5 6.5% 
3. Orta okul mezunu 2 2.6% 
4. Mesleki lise 1 1.3% 
5. Öğrenci 2 1.3% 
6. Belirtilmemiş 76 79.2% 
7. Toplam 93 100% 

Haberlerde konu olan kadınların eğitim durumu incelendiğinde burada da kadınlar hakkında 
detaylı olarak bilgi verilmediği daha doğru bir deyişle kadınların 79% eğitim durumu 
belirtilmediği aşikar olmaktadır. Haberlerde sadece 9% kadının üniversite mezunu olduğu, 
5% de sanatsal özel okul mezunu olduğu gösterilmiştir. 2 orta okul mezunu ve 3 de lise ve 
okul öğrencilerinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla da bu durum kadınların orta okulu mezunu 
ya da yüksek öğretim kurumu mezunu olmasına rağmen günlük hayatta pek de 
önemsenmediğini gösterir. Daha doğru bir deyişle ataerkil bir toplum olan Kırgız toplumunda 
kadının ailevi durumuna önem verilirken (Tablo 9) eğitim durumu göz ardı edilmiştir. 

SONUÇ 

İnsanoğlu doğduğundan itibaren hep bir şeyleri öğrenmekle yaşamını sürdüren tek varlıktır. 
İlk yaşlarda nasıl konuşacağı, nasıl yürüyeceğini öğrenirse olgun yaşa gelince toplumdaki 
kendi yerini, statüsünü, durumunu belirlemek için çabalar. Bu durumda insanın kendini 
kazanması bir takım yollardan geçer ve bu yolda bir takım etkenler önemli rol oynar. 
Bunlardan ilkleri de toplumun yapısal özelliği, toplumun kültürel değerleri, toplumsal ideoloji 
ve insanın yaşadığı çevresi olur. Daha sonra insanın kendisini belirlemesinde diğer aile, okul, 
cami, kilise, üniversite  gibi kurumlar önemli rol oynar. Bunlardan özellikle de medya 
kurumları insanın kendi yaşadığı toplumda toplum bireyi olarak özdeşleşmesinde etki ve 
katkıda bulunur. Medya metinleri tüm bu süreç içerisinde insana bir takım rol ve modelleri 
sunar ve insanın ona göre de davranmasında rol oynar. 

Birey toplum içinde var olabilmek için kendi kimliğini bulmak zorundadır. Bunu da elbette 
medya kurumları aracılığıyla sunulan model ve ikonlarla gerçekleştirir. Böylece de egemen 
ideoloji karşısında birey motive edilir. Özellikle de kadın imgelerinin ikonik gösterge olarak 
açık-seçik biçimde cinsel obje olarak kullanılması, konuyla ilgilenen belli çevreleri rahatsız 
etmektedir. Böylece kadın fotoğraflarını gün geçtikçe normalleştirilmeye çalışan medya, 
toplumda geleneksel kadın tipinin modern değişime dönüşmesini ve dolayısıyla da toplumsal 
cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanmasını ve buna bağlı olarak da, toplumsal ilişkilerin 
yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Medya kurumları bu doğrultuda belli bir gücün, 
yönetimin etkisi altında çalıştığından sadece ayakta kalmak için finansal açıdan bağımlı olan 
tarafın istediklerini yerine getirir. 

Bu çalışmanın kapsamında Kırgız Devletinin medyaya yönelik toplumsal cinsiyet konusunda 
genel bir siyaseti olmadığı açık gözükmüştür. Kadın konumlandırılan haberlerde kaotik bir 
çoğulculuk vardır. Gazete haberlerinde toplumsal cinsiyet konusuna ait olan stereotipik 
kavramlar, düşüncelerle mücadele edilmez ve böyle kavramlar yaygın biçimde kullanılır. 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kadınlar en çok sosyal haberlerde, yani, ihtiyacı olan, 
zorluk çeken birileri olarak ele alınmakta. Yalnız, eşi olmayan kadınlar ayrı bir kimlik olarak 
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değil, tamamlanmamış kimlik olarak ele alındığı sonucuna varılmıştır. Buna ilişkili diğer bir 
bulgu, kadınlara yönelik kurban imajı çok sık kullanıldığı olmuştur. Kadınlar çok ele alınan 
diğer bir alan: eğlence sektörüdür ve reklamlardır. Kadınlar bol bol biçimde güzellik objesi 
olarak kullanılmaktadır. Bilimsel ve siyasal haberlerde kadınlar en az yansıtılmakta. 

Toplumsal cinsiyet konusunda medyada devletin bir siyasetinin olmaması bir taraftan olumlu 
olgu olarak ele alınabilir. Bu medyada sansürün olmadığından haber verir. Medya toplumun 
yaşamında önemli rol oynamaya devam edecektir ve bu medyadaki özgürlük toplumsal 
cinsiyet konusunda  olumlu değişimleri getireceği umudu vardır. Çünkü globalleşmiş çağda 
dünya medyasında toplumsal cinsiyete yönelik önemli değişimler yaşanmakta ve global 
dünyanın bir parçası olan Kırgızistan basınının da bu eğilimlere kapalı kalma olasılığı çok 
düşüktür. 
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ABSTRACT 

The occurrence of sexual harassment in public transit is unfortunately a very common issue 
that exists worldwide. This interferes greatly with the lives of women, especially those who 
do not have a choice of using personal mode of transport, as their mobility thus becomes a 
dangerous venture. Moreover, ridership in public transport would fall as more and more 
people move to a safer medium of private vehicle. Therefore, it is imperative to explore the 
perceptions of women on safety and the occurrence of sexual harassment in public transport. 
This article studies perceptions of safety amongst women in public transport in the city of 
Kochi, India. An online survey was conducted amongst women who lived and used public 
transport in Kochi for atleast 3 months in the past 3 years. It was observed that two-third of 
the respondents have either witnessed or been victimized to sexual harassment in public 
transport. However, merely 6 percent of them reported it to the police. Even the dressing 
pattern of two-third of the respondents was reportedly affected when they chose to travel by 
public transit. A majority of the respondents believe measures are to be taken to not only 
encourage reporting of the incidents, but also to ensure that police are handling this 
complaints with more seriousness. 

As the world treads the path to sustainability, it becomes a primary concern for the planners 
and policy makers to achieve the Sustainable Development Goals of gender equality, reduced 
inequality, achievement of sustainable cities and communities, and responsible consumption 
and production. To persuade women who represent half the population of the world to switch 
to public transport as well as keep using it for sustainability, it is necessary to ensure them a 
safer transit environment which is the primary focus of this paper and our research. Since the 
study leads us to conclude that the public transit system as perceived by the women is unsafe, 
a few policy level interventions like sensitizing public and young population, improving ease 
of reporting, ensuring representation, betterment of the delivery mechanism of law 
enforcement, better use of built-environment design etc. are recommended to improve the 
overall safety perception of women in public transport. 

Keywords: Sexual harassment; Safety perception; Public transport; Women safety; Kochi 
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INTRODUCTION 

World is in a high paced urbanization with the urban population now at approximately 4.2 
billion, which is around 55% of the total world population. This proportion is expected to 
grow to 70% by 2050. The pace is higher in the developing countries and when it comes to 
India, 377 million people lives in urban areas and in this, 181 million are female. This urban 
population is projected to be 600 million by the end of 2036 and the share of female is to be 
288 million. From the inherently oppressive patriarchal culture, the society is slowly and 
steadily managing to uplift the situation of women, but still there is a long way to go. Literacy 
rate of women in India grew from 8.86% in 1951 to 65.46% in 2011. Also, the participation 
of women in the employment grew from 9.2% in 1991 to 15.6% in 2011. As more and more 
women are participating in the economic activities, their mobility needs are to be satisfied in a 
sustainable manner. It is widely agreed upon, that public transport is the first answer to this 
question. However, women’s use of public transport has become a risky venture. As per the 
Thomson Reuters Foundation Poll, India is the fourth most dangerous place for a women to 
take public transport. 

This risk of harassment and many other factors such as comfort, convenience, etc. drives 
women to personal vehicles. Registered personal vehicles (cars, jeeps, two-wheelers, light 
motor vehicles) in India grew from 46,756,523 in 2001 to 185,680,775 in 2015(MOSPI, 
2017). The increase in personal vehicle usage creates various issues such as congestion, air 
pollution, etc and it sabotages the world’s struggle to move towards sustainability.  

“Ultimately, transportation is the fulcrum that allows women to participate in the 
workforce, which can create a societal shift to transform the entire world economy” 
(ITDP, 2017) 

The UNDP’s Sustainable Development Goal 11 says, ‘Make cities inclusive, safe, resilient 
and sustainable. Acting on this, it is necessary to make provisions to provide a safe and 
sustainable transport solution for women. Thereby, shifting of users from personal vehicles to 
public transport or shared vehicles should be promoted. It can be achieved only if the public 
transport can offer the necessary levels of safety, comfort, convenience, and affordability. 

LITERATURE REVIEW 

The authors felt a need to go through the existing literature to identify the existing concerns as 
well as the suggested solutions by the previous researchers and whether or not they were 
applicable to the study area. We identified 43 such existing research papers which either 
focused on the very topic or topics related to it like improvement of safety measures for 
women in public transport. The authors felt a need to segregate the research perspectives as 
per individual continents and the literature pertaining to it. The papers were organized on the 
basis of the region of case studies and literature study was done accordingly.  

A Large scale study of 25 world cities shows that women are 10% more likely to feel unsafe 
in metros than men, meanwhile it is 6% in the case of buses. It also says, 45% of the 
respondents felt secure in metros while 55% felt secure travelling in buses (Ouali et al., 2020). 

Europe: As per the victimization survey conducted in Ill-de-France by National Institute of 
Statistics and Economic Studies, 16% of the women surveyed responded as feeling unsafe in 
public transport (D’arbois De Jubainville & Vanier, 2017). Another research shows that 64% 
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of the respondents did not always perceive safety while in transit in Ill-de-France region and 
the perceptions could vary across their socio-demographic characteristics and transportation 
habits (Vanier & De Jubainville, 2017). Also, another study in the same region says 10% of 
young women have been victimized to groping in places lacking of privacy, as in 
overcrowded public transport (Jaspard, 2011). In Bulgaria, a survey conducted by Spasi Sofia 
says, when the women respondents were asked to rate ( on a 1-10 scale) how safe they feel in 
public transport during nocturnal hours, the mean score was found to be 4.42 while men rated 
a mean score of 5.82 (Plyushteva & Boussauw, 2020). An Austrian study pointed out that 
one-third of the women respondents have experienced harassment during travel. Moreover, it 
says that this experience has significantly affected the travel behavior of women (Stark & 
Meschik, 2018).  

North America: In a Customer Satisfaction Survey conducted by Chicago Transit Authority in 
2003, women reported lower levels of perceived safety and negative experiences in trains than 
men (Yavuz & Welch, 2010). In Mexico city, a study conducted shows that 90.1% of the 
female student respondents declared that have been victimized to sexual harassment while 
using transit, meanwhile the victimization rate for male students was 65.2% (Romero-Torres 
& Ceccato, 2020). In another study, the fear of crime was found to be not varying 
significantly with the change of modes in Mexico, where around 36% of the survey 
respondents reported have low perceived safety. Also, this unsafe perceptions were higher 
among victims of crimes, youngsters, etc. (Vilalta, 2011). A different paper on the same 
places found that transit users do not perceive the gender exclusive transport systems as a 
solution to the gender-based violence in public transport, rather they consider other methods 
such as digital reporting and service upgrades as more preferred solution (Rivadeneyra et al., 
2015). 

South America: The study on BRT systems in Baranquilla, Columbia says 60% of the 
respondents have been victimized of sexual harassment while using BRTS and the most 
negative influence on this perception was the overcrowding of buses, which could have 
provided more anonymity for the harassers (Orozco-Fontalvo et al., 2019). In a comparative 
study on Transmileno BRT Columbia and El Alto, informal transit of Bolivia, 37% of the 
female respondents reported encountering unwanted sexual contact while using Transmileno 
BRT. Even though the paper mentions the existence of sexual assault in both transit modes, it 
is found to be more pronounced in the crammed BRT. Furthermore, It was observed that the 
users were reporting to be engaging in various defensive measures against such sexual assault 
in transits (Kash, 2019). Evidences from Santiago, Chile suggests that 72% of the female 
college student respondents have experienced sexual assault while using public transport and 
it impacts negatively on their mobility (Korn, 2018). The study on college students from Rio 
Claro, Brazil concluded that women were the most victimized, which is 71.3% of all the 
sexual assault cases and among women victims LGBTI women were the most vulnerable 
(Nourani et al., 2020).   

Oceania: A household survey from Melbourne says that 20% of the respondents feel unsafe in 
public transport. While this study found no direct relation between safety perceptions and 
gender/age, an indirect relation was observed. An interesting observation from the study is 
that the safety perceptions on one’s street and trust in local community have indirect but 
moderate influence on safety perceptions in public transport (Delbosc & Currie, 2012). 
Further, a study from New Zealand reports 50% of the respondents felt unsafe while waiting 
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for public transport at night and 20% felt unsafe during daytime. It was observed that women 
use various defensive mechanisms such as engaging in mobile phones / headphones to mask 
the anxiousness (Chowdhury & van Wee, 2020).  

Africa: Otu & Agugua (2020) found out that female undergraduate students are concerned 
with safety while in transit. In fact, 55% of the male and 61% of the female respondents 
perceived unsafe feeling and a 39% of male and 45% of female respondents sometimes 
perceived unsafety feelings when using public transport. Furthermore, the paper also mentions 
how the women from countries of global south are left to fend for themselves in unsafe public 
transport, rather than ensuring safety for them from transit provider’s side, as in developed 
countries (Otu & Agugua, 2020). 

Asia: A whopping 97% of the respondents reported to be victims of one or other kind of 
sexual harassment as per a study from Kathmandu, Nepal. It also found out that marital status 
makes a difference in the frequency and kind of sexual harassment that women encounters 
(Neupane & Chesney-Lind, 2014). Even though the safety concerns of women are a global 
phenomenon, it is more pronounced in the global south. Particularly, in India multiple studies 
of both qualitative and quantitative nature have been conducted in the cities of Delhi, 
Ahmedabad, Bangalore, Chennai, and Lucknow. In a study conducted in Bangalore, 37.7 % 
of the respondents reported they felt unsafe travelling in public transport at the same time, in 
Ahmedabad, only 9.3% reported to be feeling unsafe (Verma, Rodeja, M. Manoj, & Verma, 
2020). In Delhi’s bus transit environment, high likelihood of sexual harassment was reported 
by 88% of the women respondents (Madan & Nalla, 2016). The buses in Lucknow was 
reported to be insecure by 46% of the female student respondents (Tripathi, Borrion, & Belur 
2017). A study in Chennai says almost one-third of the young female students surveyed are 
said to be victimized to some form of sexual harassment in public transport (Valan, 2020).  

However, the safety perceptions in the city of Kochi, situated in the small but diverse state of 
Kerala, has not been studied in a quantitative manner. It is interestingly diverse due to its 
unique geography, culture and most importantly, it’s Human Development Index (HDI). The 
state stands out with a good HDI that could be ranked below 100 if compared to other 
countries, is very distinct from other Indian states (Suryanarayana et al., 2011). Therefore, this 
study intents to find out the safety perceptions of women in public transport, in Kochi. 

METHODOLOGY 

Sample 

The sample was selected randomly using social media platforms. The survey form was sent 
out to 289 people, out of which 127 responded (44% response rate). Sorting of the data and 
analysis was done using MS Excel. All questions were made compulsory and thus the 
received responses were complete. The respondents were asked to participate in the survey 
only if they are a woman who has lived at least 3 months in Kochi within the last three years.  
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Figure 1. Caste/Category composition of respondents 

Source: Primary survey by author 

The sample has 53% general category followed by 42% of Other Backward Communities 
(OBC) and 5% of Scheduled Caste (SC). There was no respondents from Scheduled Tribe 
(ST) community. This is close to the category composition of Kochi as per census 2011. The 
education levels of the respondents are as depicted in the bar diagram below: 

Figure 2. Education level of the respondents 

Source: Primary survey by author 

The sample represented people from all economic levels which could be understood from the 
monthly income distribution presented below. 
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Figure 3. Monthly family income of respondents 

Source: Primary survey by author 

The sample mostly consisted of students and working women. There was no representation 
from retired women and this was because the respondents were from the age group of 18-30 
years.  

Figure 4. Employment status of respondents 

Source: Primary survey by author 

Tools 

The questionnaire for the survey was prepared after reviewing research papers from various 
reputed journals (Ball & Wesson, 2017; Carver & Veitch, 2020; Ceccato & Masci, 2017; 
Chowdhury & van Wee, 2020; CPPR, 2014; D’arbois De Jubainville & Vanier, 2017; 
Dunckel Graglia, 2016; Gardner et al., 2017; Gopal & Shin, 2019; Hsu et al., 2019; Kash, 
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2019; Keane, 1998; Korn, 2018; Lynch & Atkins, 1988; Madan & Nalla, 2016; McCray & 
Elizabeth Mueller, 2016; Meshram et al., 2020; Mukerjee, 2019; Natarajan et al., 2017; 
Nourani et al., 2020; Orozco-Fontalvo et al., 2019; Otu & Agugua, 2020; Ouali et al., 2020; 
Plyushteva & Boussauw, 2020; Rivadeneyra et al., 2015; Romero-Torres & Ceccato, 2020; 
Sham et al., 2019; Shibata, 2020; Shirgaokar, 2019; Stark & Meschik, 2018; Tiwari et al., 
2020; Tripathi et al., 2017; Valan, 2020; Vanier & De Jubainville, 2017; Verma et al., 2020; 
Vilalta, 2011; Yavuz & Welch, 2010). Various variables from reviewed papers were tabulated 
in MS Excel and filtered manually. The questionnaire was created in google forms and shared 
through IM apps due to Covid-19 pandemic restrictions. The MS Excel was used to do the 
descriptive analysis of the data. 

Scope & Limitation 

The study covers young women of age 18-30 years, thereby does not represent the entire 
women population in Kochi. The modes of transport considered are metro trains and buses 
while  other public transports and intermediate public transports are not included in the study. 
The primary data collection through surveys was limited to online surveys as field surveys 
was not possible due to covid-19 restrictions. The authors feel that this study could be 
expanded to include all public transport mediums as well as an equal representation of all age 
groups in the sample. Gender minorities may also be included in the study so as to identify the 
concerns faced by them too. Similarly it can also be inclusive of children as well as the 
elderly.  

Data Collection 

The research papers for literature review were retrieved using google scholar and other 
reputed indexes. The primary data used in the study was collected by the authors themselves 
and the respondents were literate with 7.9% high school educated, 67.7% graduates, 22% 
post-graduates and 2.4% doctorates. Therefore, online surveys were justified. With the 
pandemic lockdowns and restriction in action, it was felt that the primary data collection has 
been restricted quantitatively. 

ANALYSIS 

Among respondents 61% used bus to commute while 39% used metro trains. Popularity of 
buses over metro trains were expected due to the wider network coverage of the service. A 
27% of the respondents used public transport daily and 31% used them once or twice in a 
week. This constitutes a 58% of frequent users.  
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Figure 5. Frequency of public transport usage of respondents 

Source: Primary survey by author 

When it comes to First mile connectivity, 68% respondents choose to walk, 37% depend on 
private vehicle and only 22% depend on intermediate public transport. For the last mile 
connectivity Walking is the choice for 80% of the respondents whereas 29% depend 
sometimes on intermediate public transport too. 

Figure 6. First mile mode choice of the 
respondents 

Figure 7. Last mile mode choice of the 
respondents 

Source: Primary survey by author 
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Figure 8. Occurence of sexual harassment in public transport reported by respondents 

Source: Primary survey by author 

When asked about whether the respondents have experienced or witnessed sexual harassment 
in public transport, 71% responded to have either experienced or witnessed sexual harassment 
while using public transport. This is an alarming rate and depicts the high prevalence of 
sexual harassment in the public transport. Among the respondents, 35% have both 
experienced and witnessed, while 17% have witnessed but not experienced and 19% have 
experienced but not witnessed. This is important to note because witnessing without 
experience could also affect the perception of safety. 

The respondents were asked what types of sexual harassment they experienced while in 
various transit environments or situations. The types of harassment were also detailed out in 
the questionnaire as follows: 

Non-Verbal : Unwanted sexual looks, staring or gestures; Showing pornography (e.g., 
showing naked pictures);  Exposing genitals /masturbating in front of women 

Verbal : Saying girl, babe, honey, or similar words; Whistling; Asking personal questions 
about sexual life; Using obscene/abusive language; Unwanted sexual teasing, jokes, remarks, 
or comments; Kissing sounds, howling, and smacking lips; Sexual comments about clothing, 
anatomy, or looks; Being asked for sexual favor(s) 

Physical : Unwanted deliberate touch/pinching; Leaning closely or pushing loosely/slowly; 
Pulling or playing with hair; Putting hands on shoulders; Standing close or brushing up 
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against woman; Touching /rubbing /squeezing breasts with hands; Poking with penis; Patting 
on the buttocks 

Most of von-verbal form of harassment was observed to be occurring while women are 
waiting for public transport with 49 of 127 respondents reporting to have experienced (Figure 
9). Similary, highest occurrence of verbal form of harassment was also during waiting for 
public transport with 35 of 127 reporting the experience. The prominence of physical form of 
harassment was observed to be while travelling on-board in public transport with 58 out of 
127 respondents reporting to have experienced. An interesting fact was observed against our 
assumption, experience of harassment was relatively low while boarding or de-boarding the 
public transport. 

Figure 9. Occurrence of various types of sexual harassment in different transit environment 
as reported by respondents 

Source: Primary survey by author 

The perception of safety of respondents as in Figure 10 and Figure 11 was reported to be 
relatively higher in the day-time than in night-time as expected. When considering ‘never’ 
and ‘rarely’ as unsafe perception, highest unsafe feeling during day-time was observed while 
travelling on-board in public transport. Also, during day-time respondents felt safest while 
waiting for public transport. Meanwhile, it could be said that safety perceptions during night-
time came down dramatically as the number of respondents that never felt safe was 5-7 times 
of the same during day-time. Highest unsafe feeling was reported while waiting for public 
transport during night with 93 out of 127 respondents reporting either never safe or rarely 
safe. Overall, women feel unsafe in public transport to be unsafe during day-time as well as 
night-time but the condition is alarming during night-time. 
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Figure 10. Perception of safety in public transport during day-time reported by respondents 

Source: Primary survey by author 

Figure 11. Perception of safety in public transport during night-time reported by respondents 

Source: Primary survey by author 
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The respondents were asked what all precautions they take while travelling in public 
transport? From the responses as in Figure 12 it was observed that most women take at least a 
few precautions while travelling or waiting for public transport. It reinforces that the safety 
perception amongst Kochi women is low as far as public transport is concerned. About 25% 
women are forced to carry weapons like pepper spray for their protection and about 75% 
women choose to travel during the day as a precautionary measure. Also, about 85% women 
choose only well-lit spaces to wait for public transport. This implies that women’s fear of 
safety while using public transport forces them to make behavioral changes. 66% of the 
respondents reported that their dressing preferences were affected by their choice of travelling 
in public transport (Figure 13). 

Another worrisome fact is that more than half of the respondents do not expect the co-
passengers to help if any sexual harassment occurs (Figure 14). This depicts the distrust in the 
society. It was surprising that when the respondents were asked whether they would help 
when a fellow passenger is victimized of sexual harassment, 25% responded ‘may be’.  

Figure 12. Precautions taken by respondents while using public transport 

Source: Primary survey by author 
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Figure 13. Respondent's 
dressign preference affected 
while using public transport 

Figure 14. Whether 
respondents expect co-

passnegers to help/protect a 
victim 

Figure 15. Whether the 
respondent will help or 

protect the victim 

Source: Primary survey by author 

The respondents were asked about their perception of effectiveness towards various solutions 
to address the problem of sexual harassment in public transport. As per the responses as in 
Figure 16, only 72out of 127 respondents felt that CCTV surveillance to be an effective 
solution. Which means, contrary to popular belief, commonly used solution of surveillance 
cameras are not building much confidence in women using public transport. Also, the 
segregation method of women-only transportation is not perceived by the respondents as one 
among the best solutions. Another interesting observation was that, even though the majority 
of the literature says cleanliness elevates perception of safety, the respondents does not seem 
to have the same opinion. 
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Figure 16. Respondent's perceived effectiveness of solutions 

Source: Primary survey by author 
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CONCLUSION 

From the study, it is understood how the various existing solutions for the sexual harassment 
in public transport are perceived by women. If such solutions are not able to build the sense of 
safety in women, much of the effort is wasted. Therefore it is important to consider the 
perceived effectiveness of the solutions before implementation, so that the public tax money 
is well spent.  

Authorities should take necessary steps to encourage reporting but should not be a standalone 
solution. The tendency to excessively rely on technology based solution will merely make 
reporting easier but stricter laws and better ease of reporting without enforcement is mere 
tokenism and lacks sincerity. Respondents perceive that if police take their complaint 
seriously situation would get better. 

It is also very important to address the issues from all sides which includes sensitizing the 
public and creating awareness about sexual harassment. The distrust in the co-passengers 
reported by the respondents highlights the necessity of encouraging public to react when they 
witness sexual harassment. Sensitizing them on how certain actions can be threatening for 
women passengers.  Even though the trust of transit staff in such situation were better than 
that towards the co-passengers, training public transit staff to spot harassment, report and take 
action immediately could go a long way.  

Incorporating the topic of sexual harassment in school curriculum to sensitize younger 
generation from childhood could reduce the occurrence of sexual harassment or improve the 
response from the public in the future. This would also challenge the denial and normalization 
of sexual harassment. Also, it helps to remove the taboo of speaking up about harassment. 
Steps should be taken to encourage discussion in schools and family. Many a times, it is 
possible that some forms of sexual harassments might be dismissed by victims itself due to 
the benefit of doubt given to perpetrators due to particular situations such as overcrowding. 
Creating awareness about good touch and bad touch from the childhood itself could help in 
this regard.  

Ensure women representation in various levels of transportation planning, governance, 
operation, policing, etc. is a necessity not only in the matter addressing safety concerns but 
also on many other needs of women with respect to transportation. It is already established by 
the existing literatures that use of built-environment design as a tool to create safe spaces for 
women and other vulnerable population is an effective method, therefore it should be 
incorporated in the policy frameworks regarding transit designs. 

Another observation was that many feminist literatures are skeptical about the method of 
segregation as a solution to sexual harassment in public transport. The solution have received 
mixed response from women across globe. In the global north such solutions receives 
negative response while in the global south it is seen as an effective solution. However, when 
implementing such segregation methods like women-only coaches or women-only transport 
services, it is essential to ensure it doesn’t violate the right of women to use general spaces as 
it is easy to lead the public narratives leading to the questioning of victims on occurrence of 
sexual harassment such as ‘why she was there?’. Therefore, steps should be taken to ensure 
right of women in general spaces.  
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ABSTRACT 

Increasing the participation of women in the labor force is very important in terms of effective 
and efficient use of the scarce resources of countries. Therefore, various mechanisms are 
needed to increase the contribution of women to the economy and in this regard, mentor 
support is one of the best solutions for them. F2F-Trust (Female to Female Trust) project aims 
development/improvement of basic/daily mobile phones/tablets efficient utilization skills of 
rural handcraft producing women (primary target/beneficiary group - mentees); who will also 
receive a mentoring support from relatively more experienced and maybe more mature 
women (secondary target/beneficiary group - mentors), who will also be e-trained on "how to 
be a mentor. Potential mentors who want to work despite their experience but cannot work 
due to personal life constraints i.e., economically inactive women can guide them for their 
products to market and sell digitally from home thanks to the training program they received 
from the F2F trust project which is conducted under the Erasmus+ program of the European 
Union. F2F-Trust program targets both women groups based on their willingness to earn more 
income after they further develop themselves; therefore F2F-Trust program aims to end up 
with 10 mentors who successfully finish the training program and these mentors will then be 
able to support another 40 mentees in each 5 project partner countries. 

Keywords: Mentorship, entrepreneurship, rural development, handcraft product 

INTRODUCTION 

Countries can achieve sustainable development only if women contribute more to the 
economy and in all the contemporary countries, the main macro-economic target is to reach 
the full employment level and make efficient use of resources and especially of human 
resources.  

Unemployment or economic inactivity means that scarce human resources are not being used. 
Eurostat statistics (2021) show that unemployment/immobility is mainly gender specific and 
that women are more affected by unemployment/inactivity than men. Waste of human 
resources is more costly, especially when women with “work experience” do not work or 
women whose talents remain hidden. For this reason, there is a need for intuitions, projects 
and mechanisms that will encourage women's participation in business life and contribute to 
the reduction of unemployment. 
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In line with this approach, The F2F (Female to Female) project which is an Erasmus + 
project, proposes a solution to be an antidote to this stalemate. In this context, the F2F Trust 
project has two main target groups. First, (mentees) are unemployed women who have 
handicraft skills but are not very successful in marketing their crafts due to a lack of 
knowledge and/or experience. On the other hand, unemployed/economically inactive mature 
women (mentors) who cannot work due to several personal life limits, although they want to 
work, with previous working knowledge/experience live in regional rural areas or aim to be 
mentors wherever they are. 

Mentoring as one of the best possible solutions for both groups, is to better combine work and 
private life, transfer accumulated knowledge and experience to the individual who needs for 
also improvement of her productivity. So, underlining the fact that mentors are aware of 
specific challenges that young women micro-entrepreneurs face and can identify and engage 
in opportunities for ongoing reflection and sharing of knowledge and experience at mental 
level, F2F-Trust model is a win-win model for both participating target groups, who are final 
beneficiaries of the action.   

The F2F-Trust project brings together ten partners from five countries and from diverse but 
complementary activity fields for the purpose: Two HEIs, two women NGOs, three Rural 
micro-entrepreneurship and development organizations, two state social development R/D 
centers and an ICT professional e-VET business. The aim of this paper is to explain with all 
its components and to contribute to its dissemination. Within this purpose first, the idea 
behind the F2F-Trust project is presented. After, the philosophy of F2F Trust Project is 
analyzed in detail. In the last part of the paper, outputs of the F2F-Trust Project are explained, 
and paper ends with the conclusion part where a general evaluation is made.  

1. THE IDEA BEHIND THE F2F-TRUST PROJECT

The main purpose of development is to provide people with a long, healthy, and comfortable 
life and human is at the center of development. It is essential for sustainable development that 
all segments of the society both participate in the production processes and benefit from the 
resulting increase in welfare and reduce poverty and inequality. Available data and 
experiences show that women's empowerment contributes to economic growth as well as it 
has positive and important effects on raising future generations and on family health. The lack 
of or ignorance of this perspective by the national economies causes the deepening of gender 
inequality as well as many socio-economic problems. The leading actors of development 
define women's being a part of development as a factor that increases labor and market 
productivity and thus creates smart economies, and they also argue that it creates a solution 
where everyone wins (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Eurostat statistics show that 
unemployment/inactivity is mainly gender specific and women have been more affected by 
unemployment/inactivity than men.  
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Figure 1: People outside the labor force aged 15-64 by sex, EU, 2002-2020 (% of total 
population) 

Source: Eurostat , 2021 lfsa_ipga 

Looking at the shares for the male and female population, one can observe that the women’s 
share has always been above the men's one. This was also the case in 2020 with 21.8 % of 
men outside the labor force, compared with 32.5 % of women. (Eurostat/statistics 
explained/index.php?title=People_outside_the_labor_force) 

The gender gap is particularly pronounced regarding inactivity due to caring responsibilities, 
caused by the lack of available, accessible and quality formal care services, especially for 
children , as well as long-term care services.  Inactivity due to caring responsibilities was the 
main reason why women (aged 20 to 64) were not part of the labor force in 2020, with 27.3 % 
of inactive women reporting this as main reason (Europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=SDG_5_-_Gender_equality#cite_note-6) 

Another important determining factor of being outside the labor force is the educational 
level attained. People with a higher educational level are less likely to be outside the labor 
force, as shown in Figure 2, which contains information for the age group 25-64.  
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Figure 2: People outside the labor force by education level attained, EU, 2002-2020 (% of 
total population, age group 25-64) 

Source: Eurostat, 2021, , lfsa_argaedn 

However, the female share was substantially higher than the male share in all three 
educational levels presented in Figure 2, for all years since 2002. Another relevant finding is 
that the gender gap appears to decrease with the increase in the level of education 
(Eurostat/statistics explained/index.php?title=People_outside_the_labor_force) 

In the context of these data and determinations, F2F-Trust project focuses particularly on 
women, who cannot work due to several personal life limits, although they want to work; 
together with young women who have talents for handcrafting, but not very efficient in 
marketing their handicrafts due to lack of knowledge and/or experience. Unemployment of 
those women means waste of a valuable human resources. F2F-Trust will offer a second 
chance through its platform, and they will be able to re-integrate themselves to the labor 
market based on their existing experiences and knowledge as "mentors". The main target 
group mentees, women in all age groups having handicraft skills and living in rural areas in 
their countries and/or maybe belonging minorities.  Mentoring as one of the best possible 
solutions for both groups, is to better combine work and private life, transfer accumulated 
knowledge and experience to the individual who needs for also improvement of her 
productivity. So, underlining the fact that mentors are aware of specific challenges that young 
women micro-entrepreneurs face and can identify and engage in opportunities for ongoing 
reflection and sharing of knowledge and experience at mental level, F2F-Trust model is a 
win-win model for both participating target groups, who are final beneficiaries of the action. 
Despite vast number of women are living in rural areas having handicraft talent and 
production practice, but only a small proportion of women find the opportunity to generate a 
regular income through their such a valuable talent. Produced handicraft products are 
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generally sold directly through traditional methods or on conveniently set stores in district 
local bazaars on special days so called a "bazaar day" like Turkey practices. Buyers are 
generally locals, local or foreign tourists and fair visitors. Besides other difficulties that 
prevent entrepreneurship practices in rural areas, women living those regions generally do not 
have adequate knowledge and skills regarding micro-entrepreneurship, e-marketing and sales 
through the channels of era, and how to even reach to financial resources. For these reasons, 
their products remain bound by the local bazaars, and they cannot obtain the revenue they 
deserve for their handicrafts. However, through a practical training and proper mentoring 
support, they would have been able to go outside of their local bazaars and sell their products 
nationwide and even they might have been able to e-export their products abroad as micro-
entrepreneurs, given the fact that almost all online marketplaces operate borderless. Mentors, 
who know the market conditions and providing insights into logistics practices and 
opportunities, will be invaluable resource for these rural women who are producing without 
being able to estimate the real market value of their handicrafts. 

2. THE PHILOSOPHY OF F2F TRUST PROJECT

The core purpose of this project is to provide two parallel e-training program for rural women 
(mentee) who have talent/skills for handcrafting, and for those unemployed/inactive mature 
women (mentor), who have past working knowledge/experiences, who may be living in 
regional rural areas or in cities. This e-training program provides these rural women with 
further vision and understanding of digital markets and e-commerce together with mentoring 
concept and how they can benefit from mentoring which will aim to develop their micro-
entrepreneurship and e-marketing skills for the purpose of properly converting their 
handcrafting efforts into more efficient income. 

According to the mentor model, which F2F-Trust project proposed, mentors and mentees will 
share the same objectives and undertake same business risk–destiny to achieve commercial 
success. Mentors will take in the business in return for providing of their exertions and 
guidance in medium or long term, while initial efforts will start in voluntarily based.  

In addition, the mentor and mentee can continue this partnership in the future. The mentoring 
approach of the F2f-Trust project, unlike other financial support methods, provides support to 
women who do handicrafts under the guidance of a mentor, based on their knowledge and 
experience. While Business angels provide financial and management support, the F2F Trust 
provides information and guidance in the mentor model. So, in this approach, mentors 
naturally create a business themselves and make an individual effort to find their mentees, 
they can also meet online through our platform www.f2f-trust.eu. 

Moreover, by Covid-19 pandemic there are many challenges and opportunities and this 
difficult situation led to the unprecedented use of technology for education and training 
purposes.  European Union’s the Digital Education Action Plan (2021-2027) supports the 
sustainable and effective adaptation of the education and training systems of EU Member 
States to the digital age.  

The Action Plan sets out two priority areas: 

1. Fostering the development of a high-performing digital education ecosystem, that includes;

• infrastructure, connectivity, and digital equipment
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• effective digital capacity planning and development, including up-to-date organizational
capabilities 

• digitally competent and confident teachers and education and training staff

• high-quality learning content, user-friendly tools and secure platforms which responds e-
privacy rules and ethical standards 

2. Enhancing digital skills and competences for the digital transformation and this priority
area requires: 

• basic digital skills and competences from an early age

• digital literacy, including tackling disinformation

• computing education

• good knowledge and understanding of data-intensive technologies, such  as artificial
intelligence (AI) 

• advanced digital skills, which produce more digital specialists

• ensuring that girls and young women are equally represented in digital studies and careers
(https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en) 

Digital transformation has transformed society and the economy with an ever-deepening 
impact on everyday life. However, until the COVID-19 pandemic, its impact on education 
and training was much more limited.  The pandemic has demonstrated that having an 
education and training system which is fit for the digital age is essential.  In this context, F2F-
Trust addresses to Digital Education Action Plan - Action 8 Training in digital and 
entrepreneurial skills for girls, the gender gap in digital and entrepreneurship sectors, 
regarding to point of increasing female labor market participation and training in digital skills 
as well as enhancing women’s digital entrepreneurship (https://goo.gl/6wcHCT), at out of 
school level.  In parallel with this purpose, the F2F-Trust  project aims 
development/improvement of basic/daily mobile phones/tablets efficient utilization skills of 
rural handicraft producing women (primary target/beneficiary group - mentees), who may be 
young women, middle-aged or old; who may originally belong to minorities and have diverse 
ethnical backgrounds, but the common situation is that they all live in rural and produce 
handicrafts; so that they will be able to have access to the current "online goods selling 
systems", such as alibaba.com, amazon.com, sahibinden.com, and other 
national/multinational wide operating cloud-hosted e-commerce platforms; after learning 
"how to sell online" through the future tailor-made "e-commerce e-training". They will also 
receive mentoring support from relatively more experienced and maybe more mature women 
(secondary target/beneficiary group - mentors), who will also be e-trained on "how to be a 
mentor" within the project activities. For this purpose, the project will develop the two-
channel e-training program and perform field trials for the improvement/verification of the 
developed model. Therefore, the project directly addresses improving and extending the 
supply of high-quality learning opportunities tailored to the needs of individual low-qualified 
adults so that they enhance their digital and e-commerce competencies, progress towards 
higher qualifications and higher wealth through informal and non-formal learning via F2F-
Trust learning system. That is, they will eventually be using their mobile devices, for e-
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marketing their products, starting from obtaining an e-mail address, taking pictures, 
modifying them, uploading to e-commerce sites after becoming members, following up; they 
learn how to do all these at a minimum cost or using free tools, proportionally enhance their 
financial literacy skills, learn cargo systems, and cyber customer satisfaction dimensions. 

Figure 3: The Content of F2F-Trust e-training Platform 

The primary target group of the F2F-Trust project, who are young women living in rural areas 
without knowing the real value of their handicrafts in need of sincere professional support for 
overcoming this serious barrier - not knowing the actual value of their talent and resulting 
products. They are still being in the group-managed structure, by being employed as an 
unpaid family worker or taking part in similar positions in family businesses. Handcrafts they 
produced are small-scaled, non-standard, not having the capacity to create broader markets 
and their inability to get through to formal scale economy can be considered as major 
problems of these women regarding entrepreneurship and handicrafts marketing. Based on 
these clear and verified facts and needs, a comprehensive mentor/mentee training program 
will be developed by the project team in a way that ultimately, potential mentors will be 
trained step-by-step regarding how to lead in women's way. Through mentor training they will 
have received, mentors will be able to provide systematic guidance to young women living in 
rural areas producing handicrafts. Thus, this project opens the way for the mentee to 
transform their handicraft products into revenue through mentoring. According to the 
mentoring model, which we are proposing, mentors and mentees will share the same 
objectives and the take same business risk - destiny - or achieve similar commercial success. 
Mentors will take in the business in return for providing their exertions and guidance.  Also, 
the mentor and mentee may maintain this partnership in future periods. They not only do have 
the potential to gain, but they will have a personal satisfaction of seeing enterprise succeed 
through this kind of mentoring.  Mentors, on the other hand, to receive "mentoring 
competencies" on top of their existing competencies and skills as well as their past work 
knowledge and experiences; where their existing competencies may be marketing, 
management, coaching, finance, or any other similar. After they receive mentor training, they 
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will be able to give mentoring guidance to women (their mentees), who are currently living in 
rural areas. The mentoring activity will focus on these rural women, aiming to support them, 
so that both target groups will benefit. 

3. OUTPUTS OF F2F-TRUST PROJECT

The practical and desired results of F2F-Trust - from bottom up - is the realization of actual 
sell (or even placement on virtual showcase) of trained mentees' handicrafts; together with the 
support of their trained mentors, where both have plans for income generation by this 
relationship. In this context there are some written/tangible results or in other words 
intellectual outputs are created during the implementation of the F2F-Trust Project. Proposed 
outputs are directly connected and complementary to each other and they prepare a well 
infrastructure for the project. 

a. INTELLECTUAL OUTPUTS (IO)

IO 1: In the first output the current situation and state of art is analyzed, and a database is 
developed. The overall aim is drawing a detailed picture of rural handicraft market and its 
existing position in e-commerce, and common entry requirements in every individual partner 
country. The aim of this need analysis is to seek to improve information sharing about 
women’s conditions, both future mentors and mentees (who are rural handcrafting women) 
which is based on statistical data in partner countries. 

This output also comprises a thorough, European-wide study aiming at gathering, analyzing, 
and creating a shared awareness on skills/competences and corresponding training needs 
related to the current professional and policy trends in the e-mentoring; targeting mentees 
dealing with handicrafts production without a formal education background or not having the 
capacity to follow a formal educational path or similar. 

IO2: This activity focuses on the design of the F2F-Trust e-learning curriculum aiming at 
providing the key knowledge, skills and competences to both women target groups, who want 
to become a microentrepreneur marketing their handicraft products and those women who 
want to become their mentors, respectively. The profile and needs of mentee (rural handicraft 
producing women including migrants - especially in Turkey and Romania) has been 
considered. Thus, curriculum is flexible enough to offer different levels for those may have 
certain difficulties in following the program because of their relatively low background 
education. For mentors, there is no such limitation as all potential mentors will have enough 
educational background. Accordingly, two separate but parallel training curriculums, 
equivalent to three weeks learning course is developed being compatible to electronic format 
training. These two training curriculums, eventually, is basis of projects training program in 
the project’s e-learning platform. It is a unique innovative "mentoring training channel", as 
there is no such mentoring program which focuses on "supporting" the rural women in their 
handicraft selling efforts. 

Parallel to curriculum development, a set of selection questionnaire is prepared for locating 
the convenient profiles to current learning program by checking if future potential mentors are 
bearing sufficient background in prerequisites of the curriculum and future potential mentees 
have sufficient infrastructure for joining to the program, such as they should have at least one 
handicraft producing talent, they should have access to a smart/mobile device to follow the 
training, etc. 
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IO 3: Curriculum developed in Output 2 is used to generate a learning material by adding 
chapters to the curricula sections accordingly. In this output there is an e-learning course 
equivalent to three weeks conventional course; considering that every section will need 6 
hours learning; total of 30 hours learning; corresponding to 10 hours total learning per week. 
The e-course is prepared in "storytelling" format and some avatars is used to present the 
course. Innovative learning experiences based on digital storytelling have been becoming 
popular after many case studies. It is widely claimed that digital storytelling is a powerful tool 
to integrate instructional messages with learning activities to create more engaging and 
exciting learning environments (Malamed, 2015:284) 

Figure 4: F2F-Trust Project’s Avatar 

Figure 4 shows one of the avatars used in the F2F-Trust project. She gives information in 6 
different (English Lithuanian Polish Slovak Romanian Turkish) project languages. Avatar 
makes the course more attractive and joyful and be online at www.f2f-trust.eu. 

IO 4: F2F-Trust portal contains the innovative e-learning "storytelling" elements as described 
above sections, interactive tools such as help system, forum, feedback tools (for receiving 
immediate feedback from users and visitors), analytics to measure users' trends, likes and 
dislikes. Moreover, primary target group after becoming mentors; they will have an 
opportunity to meet with their mentees. This meeting room will be placed as online chat 
facility which will work in parallel with existing tools such as Skype. System's manual is 
designed and implemented in an interactive way. This output reflects a complete model for 
such e-learning system also bringing in many interactivity features will encourage the primary 
target group to exploit the F2F-Trust system. A very clear and user-friendly e-handbook is be 
prepared and let future e-mentors to use when they launch to use F2F-Trust facilities. This is 
to avoid any possible "first touch" difficulties and avoid visitors to leave the medium because 
they are confused. Moreover e-handbook provides useful information that can motivate 
women to participate in e-training course and start promising mentoring career in handicraft 
sector, where they are desirable. 

IO 5: The last output of the project is realized through the piloting phase of the 
implementation, as piloting is an essential phase of F2F-Trust idea. For its efficiency and 
collecting proper feedback from mentors and mentees, toolbox is designed and developed 
containing set of questions for measuring the level of satisfaction of our both target groups.  
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The questionnaire is efficient and sufficient for measuring the satisfaction of users and 
visitors in their experiences with F2F-Trust project and online mechanism is implemented 
within O4 developments. These feedbacks are used for possible improvements of F2F-Trust 
outputs including training, manual/help system, portal and its tools as well as feedback tool 
itself. 

b. NEWSLETTERS

In F2F- Trust project scope three newsletters published and translated into all project 
languages.  As the newspapers summarize what has been done so far within the scope of the 
project, it is helpful to someone who wants to learn about the project. In addition, while it is 
possible to learn about the development and progress of the project from all newspapers, it is 
possible to learn about the current developments about the project from the last newspaper. 

Figure 5: F2F-Trust Project Newsletter No:3 

Figure 5 shows the latest newsletter that is published and translated to all project languages. 
In total, it is aimed to print four newspapers within the scope of the project. 

c. MULTIPLIER EVENTS

Multiplier events are another important part of F2F-Trust Project because if we cannot make 
the idea known F2F-Trust will stay only in theory, which opposes to our aim. Therefore, 
multiplier events are another very important tools to communicate and reach to target group 
and they will be used at upmost efficiency for accessing to target audience. 
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Table 1: Multiplier Events in the F2F-Trust Project 

CONCLUSION 

One of the most important economic and sociological problems today is unemployment. 
Particularly, the non-participation of women in the workforce and/or unemployment is one of 
the important obstacles to the development of countries. 

The F2F-Trust project creates a new unique and useful model aiming at women belonging to 
different segments of society. This model includes a completely mobile platform and is 
available for similar activities concerning rural and inactive women development at the same 
time; particularly also addressing those women bearing a low literacy and having lower 
patience/concentration towards reading material because multi-level e-learning program also 
employs to teach in the form of storytelling. Thus, even those people who are counted to be 
not very teachable will also be able to benefit from the F2F-Trust program, bringing to the 
project a unique and important result. 

After F2F-Trust e-training: 

• Widening horizons of handicraft producing women regarding their products, after they
start using Internet technology and start observing similar products so that they will get 
inspired to develop their products further and according to the demand of wider markets, 

• Well educated and low educated women from different socioeconomic statuses will
come together with the project and with mentoring relationship; beyond this, they will be able 
to exchange further cultural and daily live-based experiences; while both mentors and 
mentees will have a chance to communicate with their peers borderless, being independent of 
their circumstances, but connecting to each other from handcrafting culture point, leading to 
better understanding to each other, 
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• New horizon for rural women to get to know "e-Life", "e-Commerce" and furthermore
abroad markets and opportunities, widening their visions by means of also mentoring 
relationships, leading to further self-development enthusiasm in diverse fields, 

• Awareness of the existence of new opportunities for rural women, through receiving
support from the same or diverse society companions 

• Finally, exploitation of valuable backgrounds of inactive women joining the project,
by returning them to the working life and contributing to local/regional and national 
economies.  

F2f-Trust project philosophy is based on the "eagerness" principle, and we target both women 
groups based on their willingness to earn more income after they further develop themselves; 
therefore F2F-Trust program aims to end up with 10 mentors who successfully finish the 
training program and these mentors will then be able to support another 40 mentees in each 5 
partner countries. 
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ABSTRACT 

There is a popular saying about women in Azerbaijan: "A woman is the jewel that God gave 
to mankind. "Azerbaijani women are the mirror of our state, society, social and political life, 
the support of our home and family. 

Throughout the history the names of Azerbaijani women have been written in golden letters 
on the glorious pages of our history: a wise ruler, a brave military leader, a talented poet, an 
artist and others. Among them are Tomris Khatun, ruler of Massaget, who won the largest and 
bloodiest war of Turkic tribes against the enemy, and Sarah Khatun, known throughout 
Europe. All these words are not enough to list all the historical facts and information about 
our women [1]. 

Even during World War II, there were 187,000 fighters of the Azerbaijani People's Army, 
with more than 30,000 being women.Unfortunately, the wars that our country faces are not 
only limited to World wars. The Karabakh war, which broke out at the end of the last century 
with our illegal involvement, was a serious test for our people. Hundreds of our sons and 
daughters lost their lives and health in the battles with Armenians. In this war, Azerbaijani 
woman once again proved her courage and bravery. Rushed up to the trenches, they became 
mothers, sisters, doctors, nurses, cooks and comrades-in-arms [2].  

Dr. Gultekin, communications commander Gulbar, soldiers Kamala, Khanimzar, Aliya, 
Gulpari, Dilafruz, Sadagat, Nurjahan, Javahir, Rahila, Konul, Narmina, scout Saadat, 
Novresta, sniper Kamala, tanker Shibe, surgeon Shirin, surgeon Tarlan, Sevda Rukhsara and 
dozens of others set an example to both the younger generation and the future generation by 
demonstrating the tenacity, courage, fearlessness and devotion to the homeland and nation of 
Azerbaijani women with their immense love for the homeland and their people [3]. 

At certain stages of the XIX-XX centuries, vicious Armenians committed massacres and 
genocide against Azerbaijanis. In the massacres committed by Armenians against 
Azerbaijanis in 1905-1906 and 1918-1920 the main goal was not only to occupy our lands 
and build the state "Great Armenia" but also to destroy Azerbaijanis and eradicate their 
existence. Therefore, brides and young men were mostly massacred so that the generation 
would not increase.  

There are many facts about atrocities made to newborns by Armenians. Armenians- the 
enemies of Turks, committed unprecedented bloody-madnesses against Azerbaijanis, yet with 
failure to destroy our people and nation. 
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As a result of provocations from September 27, 2020 and war crimes against the civilian 
population living in our cities and towns away from the combat zone, 36 children were 
wounded and 11 children were killed. This is yet another manifestation of the terrorist acts of 
the military and political leadership of Armenia [4].   

September 27th will always remain in the memory of every Azerbaijanian citizen as the first 
day of victory. To talk about the fact that many of our young men voluntarily went to the 
front on that day, joined the fight for our territorial integrity, the fact that mothers sent their 
children to the front with a blessing- can be seen as an indicator of a pride of Azerbaijani 
women. 

The most vivid example - military nurse Aresta Bahishova, who participated in the 44-day 
war and was the only female shehid in the Second Karabakh war. She left her 11-year-old son 
Mardan and 10-year-old daughter Zahra in order to return them their homeland. Interestingly, 
Aresta Bahishova's father became disabled as a result of the Chernobyl accident and passed 
away when she was 4 years old [5]. 

Some Azerbaijani women who set an example of courage and even wished to take up arms 
and take part in active combat lost their husbands, children, brothers and fathers in the Second 
World War. In this regard, our women did something that astonished the whole world. They, 
met the shahids with honor and dignity. An Azerbaijani woman, who cries alone and inside, 
lifting her beloved's coffin from the ground and carries it over her head. At that moment there 
was only one word on the tongue: "Long Live the Motherland." This word, spoken only by 
Turkish and Azerbaijani women in the world, demonstrated that our women are ready to 
sacrifice their loved ones for their homeland. 

Fula Ozturk - Everyone in Azerbaijan recognized her as a journalist who brought the true 
voice of our country to the world during the 44-day war in Karabakh. The courageous Turkish 
woman showed courage and bravery during those difficult days, was on the battlefield with 
the military and played an exceptional role in bringing the truth about the massacre committed 
by Armenia against civilians and the truth of war to the world.  

Table 1.1 Victims of Azerbaijan during the periods of wars 

Time and place Killed Wounded Women 
20 January 134 600 20 
Khojaly 613 - 106 
1st Karabakh War 763 3288 37 
2nd Karabakh War 100 416 28 

    Source: http://scfwca.gov.az 

11,557 Azerbaijani soldiers were killed during the First Karabakh War and 2,907 during the 
Second Karabakh War, 1 million refugees were left homeless during the First Karabakh War, 
and 40,000 Azerbaijanis were left homeless during the Second Karabakh War [6]. 

At the same time a proud Azerbaijani woman mourns for her fallen comrades and sons, as 
well as bringing up her children with dignity, trying to raise them as citizens worthy of our 
homeland and state. As a result of the Second Karabakh war about 1700 shehid children were 
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orphaned, about 800 of them are girls. In particular, the future of girls is under control not 
only of their families, but also of our state. 

Keywords: Karabakh war, Azerbaijani woman, Armenian aggression, tender heroes, mothers 
of shehids. 

REFERENCES 

1. Toghrul Nasirli, Alakhber Nakhiyev.  An Event on "The Role of Azerbaijani Women in the
Patriotic War" was held, 25 June 2021, science.gov.az/en/news/open/17344. 

2. AzerTAg.az.  "Azerbaijani WOMEN ON THE FIELD."  AZERTAC - Azerbaijan State
Information Agency, 10 May 2019, azertag.az/xeber/Azerbaijan_gadinlari_doyus_ 
Meydaninda-1280983. 

3. "War Veteran, BRAVE AZERBAIJANI WOMAN - Kamala Nagiyeva."  State Committee
on Family, Women and Children's Issues, www.scfwca.gov.az/post/1635/muharibe-veterani-
cesur-azerbaycan-qadini. 

4. Bakhshizada, Ali.  "Reportage about the First Female Martyr Soldier of the 2nd Karabakh
War .." AZERTIMES.AZ, 30 Oct.  2020, azertimes.az/2ci-qarabag-muharibesinin-ilk-qadin-
sehid-herbicisi-haqqinda-reportaj/. 

5. Mushfig Shahana.  "THE TWO FACES OF WAR: With Women And Without Women."
525, 7 Mar.  2020, 525.az/news/136715-with-with-women-and-women-and-with-the-war-of-
the-war. 

6. "Home page."  State Committee on Family, Women and Children.  Web.  10 Aug.  2021.

147



ENVIRONMENTAL PERCEPTION: A GENDER BASED ANALYSIS 

Kshitij Tewari 

M.Plan 2nd year Student, Master of Environmental Planning and Management, Department of 
Planning, School of Planning and Architecture, Survey.No.4/4 ITI College Road, Vijayawada 
520008, Andhra Pradesh, India,  

ORCID ID: 0000-0003-4879-9213  

Abdul Razak Mohamed 

Prof. Dr. Head, Department of Planning, School of Planning and Architecture, Survey.No.4/4 
ITI College Road, Vijayawada 520008, Andhra Pradesh, India, 

ORCID ID: 0000-0002-1717-3616 

ABSTRACT 

As Mary Mellor in her book ‘Feminism & Ecology’ quotes, “Ecofeminism is a movement 
that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and 
the subordination and oppression of women”, women are not just at the receiving end of 
social oppression but also environmental degradation especially in the developing world and 
it is high time that we realize the fallacy of our ways to bring about a change in the planning 
paradigm. In harsh climates such as deserts and arid lands, women belonging to the weaker 
sections of the society are mostly found to be travelling distances on foot to obtain water for 
their families. This reflects how gender based division of roles as well as social disparity still 
exist in the developing countries. The concept of ecofeminism has evolved through time. With 
its introduction in the 1970s, the involvement of women in environmental concerns and 
related policy making has considerably increased but there is still a long way to go.  

To understand why the involvement of women in environmental fields and policy making 
exercises to prevent phenomenon like climate change, it becomes really necessary to establish 
a relationship between the perception of environment and related phenomenon across genders. 
The study leads us to understand and infer that women have a more sensitive perception 
towards nature and climate. Their connection to the environment and their overall perception 
about the impacts of climate change are in a rather stark contrast with men. It helps us 
conclude that an increased involvement of women in the battle against climate change 
will not just help us achieve the sustainable development goals of gender equality 
(SDG5), building of sustainable cities and communities (SDG11) and preparation of a 
rather more efficient climate action plan (SDG13) but it will also help us ensure the 
achievement of a rather difficult dream of a sustainable future. With the help of an online 
survey conducted in India across a random chosen sample, this paper tries to establish a 
contrast between the perceptions of different genders about environment and climate change 
to support the idea of ecofeminism.  

Keywords: ecofeminism, women and environment, climate change, gender perception, 
sustainability 
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1. INTRODUCTION

In reality the gender dimension in environmental development misses not only an opportunity 
to improve women’s livelihoods but also the opportunity to significantly impact the success 
of environmental conservation efforts. Women play a key role in finding solutions to the 
problems of environmental degradation, and preservation and conservation of natural 
resources efforts should be reviewed from a gender perspective and vice versa. 

In the early 1960s, an interest in women and their connection with the environment was 
sparked, largely by a book written by Esther Boserup entitled Woman's Role in Economic 
Development. Starting in the 1980s, policy makers and governments became more mindful of 
the connection between the environment and gender issues. Changes began to be made 
regarding natural resource and environmental management with the specific role of women in 
mind. According to the World Bank in 1991, "Women play an essential role in the 
management of natural resources, including soil, water, forests and energy...and often have a 
profound traditional and contemporary knowledge of the natural world around 
them". Whereas women were previously neglected or ignored, there was increasing attention 
paid to the impact of women on the natural environment and, in return, the effects the 
environment has on the health and well-being of women. The gender-environment relations 
have valuable ramifications in regard to the understanding of nature between men and 
women, the management and distribution of resources and responsibilities, and the day-to-day 
life and well-being of people 

Ecofeminism, also known as ecological feminism is a branch of the subject of feminism 
which examines the connections and relations between and nature. Coined by the French 
feminist Françoise d’Eaubonne in 1974, the idea of Ecofeminism is based upon the 
elementary feminist tenets of gender equality, re-evaluation of non-patriarchal structures, and 
a perspective of the organic processes of the world, with universal connections, and the merits 
of instinct and association. This philosophy specifically focuses upon the way both women 
and environment have been discriminated and discredited by the patriarchal views of the 
society. It tries to identify the relations between unjust social norms and the discrimination of 
women alongwith man’s uncontrolled dominance over nature. The philosophy also contends 
that those norms lead to an incomplete view of the world, and its practitioners advocate 
an unconventional worldview that values the earth as sacrosanct, recognizes humanity’s 
dependency on the natural world, and embraces all life as valued. 

It becomes thus of utmost importance that women and their relation with nature be studied 
and understood. Women being more sensitive towards emotional issues it is hypothesized that 
women would be more sensitive towards environment and allied subjects. They will relate 
more to the climate change phenomenon as compared to men. 
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2. LITERATURE REVIEW

2.1 WOMEN AND ENVIRONMENT: PERCEPTIONS – GLOBAL CONTEXT 

Gender differences in many sectors have been explored in previous studies, particularly their 
behaviour, attitude, and participation in environmental affairs (Agarwal, 1992; Alston, 
2014;Björnsberg& Hansson, 2013;Momsen, 2000). The level of gender engagement, as 
researches affirmed, differs from their engagements to participation in public discussions 
according to the understanding of the issues and education level (Salehi et al., 2015). 

Figure 1: Gender differences in governance, planning and policymaking 

Women are more aware of environmental issues than men because of their natural closeness 
to nature (Mies& Shiva, 1993; Shiva, 1988). This assumption has been challenged 
by Momsen (2000), who argues that women's claim to be more concerned with the 
environment has not been verified by empirical studies. Changing gender roles, wider access 
to education, and contemporary economic development pressures on natural resources have 
undermined the long-established notions of women's special care for nature and environment, 
which is one of the cornerstones of ecofeminism. (Momsen, 2000). 

In rural areas women were particularly connected to their surrounding environment due to 
their unique economic and social role in which they are required to interact with 
environmental resources. They dependent on their environment and their roles were dictated 
by access to and availability of natural resources, and degradation impacts their lives in a 
number of ways.  Rural women participants facing environmental degradation that threatens 
their livelihoods. The study ought to understand the links between rural women’s gender roles 
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and environmental degradation, which severely affects Ethiopia. Ethiopia has faced massive 
deforestation; almost all natural forests in northern Ethiopia have been converted to 
agricultural and grazing land, except for small fragments that have been protected as “church 
forests” adjacent to Ethiopian Orthodox Christian churches (Sisay, 2017). 

Figure 2: Elements that bring together women and environment 

2.2 WOMEN AND ENVIRONMENT: PERCEPTIONS –INDIAN CONTEXT 

Climate change doesn't impact men and women equally. According to a United Nations report 
on women and climate change, "Women are more vulnerable to the effects of climate change 
than men — primarily as they constitute the majority of the world's poor and are more 
dependent for their livelihood on natural resources that are threatened by climate change." In 
India, however, the gender disparities vis-a-vis climate change are more pronounced. Women 
not only face negative physical and psychological health issues due to climate change, but are 
also the worst affected during agrarian crisis and natural disasters. 

In the last 10 years, India has seen unprecedented migration. According to the Economic 
Survey of India 2017, inter-state migration has been estimated at nine million annually 
between the years 2011 and 2016. Most male agricultural laborers who lived in rural areas 
moved to cities to find work, leaving behind women to do farming, which means that during 
any agrarian crisis, women will be most affected. "Eighty per cent of farmers are now women. 
This, in theory, is what we call feminization of agriculture," said Nishtha Satyam, deputy 
representative, UN Women Office for India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka. "Whenever the 
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agrarian crisis escalates, we realize that those who are disproportionately impacted by it are 
women. That puts women at the center of climate change," she added. 

Figure 3: Increasing workforce participation of women in India 

2.2.1 SOCIAL REALITY AND CONNECTING WOMEN AND ENVIRONMENT IN 
RURAL AND URBAN     INDIA 

Women in Rural Environment – Nature Based living at homes and nerighbourhood and 
Working in the fields with large amount of SOFT LANDS 

    Water from Nature      Fuelwood from Nature              Cultivated Remains food 
for Cows/Bufellows    
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Paddy raising             Women in Tradition and Modernity 

Women shoulder the tools for natural work and handle tools for Modern Communication 

           Worship Nature                  Food Processing Naturally          Rural women share the 

responsibilities of livelihood equally 

Women in Urban Environment – Hard Land Area with cement and concrete base living 
at homes and neighbourhood and also Working. Still connect with Nature in many ways 
as recreation and occupation 

Urban Farming along Railway line   Connceting life with outside homes 
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        Working for urban food supply         Engaging with livelihood still connected with nature 

Connecting with Nature at home: a Passion      Food supply to cater to urban hunger needs 

3. PRIMARY SURVEY

3.1 METHODOLOGY 

E-forms were shared amongst a randomly chosen sample of 200 respondents which were 
chosen from various social media platforms. They were provided a chance to reply to the 
survey forms within 10 days. The responses were recorded and then after the end of 10 days 
analysed. A total of 70 responses were received out of which 42 responses were incomplete 
and hence were rejected. 28 responses which were complete in all senses were considered for 
the anlaysis and inferences were derived based on the data obtained.  
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Completion / Dropout

Completed Drop Out

Figure 4: Completion: Dropout 

3.2 SCOPE AND LIMITATIONS 

Initially, the scope was kept to be the entire country but due to the constraint of travel 
restrictions due to lockdowns, face to face survey and interviews could not be done. Hence, 
the sample was only restricted to the state of Uttar Pradesh. The limitation that this posed for 
us was the shortage or our response base and lack of representation of a few sections of the 
society. 

3.3 SAMPLE 

Figure 5: Gender of respondents  
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Source: Survey conducted by authors 

Figure 6: Age of respondents    
Source: Survey conducted by authors 

Out of the respondents 50% were male and 50% were females which provided us an 
opportunity to analyze an equal response base of both the genders. Majority of the 
respondents (78%) belong to the age group of 18 to 34 years of age which tells us that the 
majority response base of the survey was the younger generation. All respondents were 
literate, the majority (39%) being postgraduates.  

Figure 7: Educational background of the respondents   
Source: Survey conducted by authors 
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3.4 ANALYSIS 

100.00%
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Figure 8: Whether climate change is happening or not? 
Source: Survey conducted by authors 

We started the survey by asking the respondents whether climate change was happening or 
not. We wanted to understand whether our sample knew the phenomenon of climate change 
and how they perceived it. This was an opportunity for us to identify whether gender has any 
relation to the perception of climate change but we found that 100% of the respondents 
answered yes for the question which was clearly indicative that gender does not have any 
correlation with the perception of climate change.  
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0
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Figure 9: Please rank (1-7) the following in order of importance (How much concern do they 
have for humanity- 1 for most important and 7 for least important) 

Source: Survey conducted by authors 
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Climate change has been considered to be the most important concern of the present day as 
perceived by both men and women.There was found a weak correlation between gender and 
perception of climate change. Water scarcity and Poverty another two important concerns 
which find strong correlation with gender. Women feel that poverty is a very important 
concern but men have a contrasting opinion.Social inequality and biodiversity extinction are 
weakly correlated to gender against our expectations. We had expected that looking at the 
patriarchal approach of the society as well as the gender inequality that exists even in the 
modern world, we would get a strong correlation between gender and social inequality and 
women would be majorly of the opinion that social inequality is the most important concern 
but that is not the case as per the analysis.  

Climate change was ranked the most important concern out of the seven options which were 
given to the respondents to be ranked from 1(most important) to 7 (least important). Water 
scarcity was considered to be the second most important concern for humanity in the present 
day and age followed by Poverty. Rising temperatures, Social inequality and biodiversity loss 
ranked 5, 6 and 7 as per the average ranks allotted by the respondents. This shows the 
perception of both men and women is focused on the environment and climate change but 
biodiversity loss ranking the last poses a concern that the masses are not concerned with the 
existence of other beings. This may be due to a lack of knowledge about how biodiversity loss 
affects humanity and existence.  

Figure 10: Choose the level of agreement (1-Strongly disagree, 5-Strongly agree) 
Source: Survey conducted by authors 

We asked the respondents about their agreement to the following statements and gave them 
five options: 1 for strong agreement, 2 for some agreement, 3 for neutral thought, 4 for some 
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disagreement and 5 for strong disagreement. The responses were recorded and plotted in the 
above graph. The statements were: 

• Gender affects perceptionabout environment

• Humans are responsible for climate change

• Policy makers are doing their best to prevent climate change

• Poor suffer the most from environmental concerns

• Poor people are causing climate change

 The interesting fact observed during the analysis was that the strongest disagreement was for 
the statement that poor people are causing climate change although it also had an average 
score of 2.14 which indicates that the average perception is also somewhat disagreeing from 
the statements. It was interesting and contrary to the author’s initial opinion that no strong 
disagreement was seen for any of the given statements. Both “Gender affects perception about 
environment” and “Policymakers are doing their best to prevent climate change” statements 
also find weak disagreement. It is worth noting that a strong correlation was found in the 
statement about policymakers wherein, women were found to be strongly disagreeing while 
men were either neutral or agreeing to the statement. Weak agreement was found for the 
statement that poor suffer the most from environmental concerns whereas a strong agreement 
was found for the statement that Humans are responsible for climate change which indicates 
that the respondents to some extent know about climate change and its relation to the 
activities of humankind. 

Figure 11: How likely are the respondents to choose these alternatives for environmental 
protection   

Source: Survey conducted by authors 
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On being asked how likely were they to do the following for the protection of environment? 

• Switch to renewable energy

• Stop using AC

•Choose public transport

• Spread awareness,

The respondents showed agreement to all the statements (1 being the least likely and 5 being 
most likely). As per the analysis, it is the most likely that people no matter what the gender 
will switch to renewable energy from the conventional sources which are of non-renewable 
nature. It is very likely that the respondents would choose public transport and spread 
awareness about environmental protection and conservation. Women are more likely to stop 
using Air conditioners for the protection and conservation of environment as compared to 
men. 

4. CONCLUSION AND WAY FORWARD

The end of the twentieth century was characterized by a surge of interest in the impact of 
gender on environmental economics and environmental politics. Many people assert that 
women have a special relationship with the environment, leading to a link being assumed 
between women and environmental issues in development planning.To motivate women for 
environmental changes it is essential to create awareness and educate them Climate 
Resilient Agriculture. It includes crop rotation, identify mitigation mechanisms related to 
climate change, and diversify irrigation methods. Training women is essential so that they 
become both active producer and consumers of the decentralised renewable methods of 
energy, water conservation, rational use of natural resources which will not only provide them 
with a livelihood but also help in protect local natural resources and mitigating climate change 

Many studies reveal that in India the women workforce participation is more than urban 
women work force participation. Rural women engaged in Nature Based Occupation as 
well as household practices which are environmentally conscious Green Household 
Practice. Women in the rural areas are the Primary Producers in terms of rice, wheat, 
agriculture products, vegetables, fruits, food grains, flowers, coconut, and fishing as well as 
contribute in large ways the liveability of their urban counterparts. Rural women in both areas 
practiced different adaptations to environmental changes, and participation in conservation 
efforts differed between the areas as well. The introduction of improved seeds, fertilizers, and 
new tree species, strongly supported by government programs should be well researched 
according to the local community practice and area sustainable development. Adaptations to 
environmental changes including practicing agroforestry, shifting cultivation, having 
additional occupations, and adopting more flexible practices based on specific environmental 
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situations might sustain different needs of subsistence farms, and improve environmental 
conservation efforts. Government and NGO programs working on rural women’s 
empowerment and environmental conservation efforts have an opportunity for greater impact 
by taking into account women’s roles and Women’s Ecological Knowledge to ensure their 
participation in finding Collaborative Solutions to Environmental Degradation. 

The urban households the women are the care takers of the family including children, adult, 
elderly population. Basically they are Consumer Society than Producers in economic terms 
especially in India. A very little part of the women population participate in urban workforce 
might be in educated and engaged in White Colour (WC) and Blue colour (BC) Jobs. The 
vast majority of the rural migrants who are uneducated and illiterate living in informal 
settlements engage in urban household as maid servants, securities, construction labourers in 
building industry, in office and educational institutions as house- keeping staff, petty trade 
activities as well as unemployed. It is a huge human resources living in crowed and congested 
housing areas with not access to natural areas to spend the time in productive activities. The 
informal households engage more time and money spend in gaining “Spatial Access” to 
livelihood needs such as potable drinking water, sanitation, primary health facilities, and basic 
education for children, recreation and socialization due to their status of the living areas as 
illegal and informal settlements (Mohamed AbdulRazak, 2007). 

Also the emerging urban poor household Social Movement as “Self-Help Groups” 
supported by many state governments help them in engage petty business and make a 
livelihood as income earning opportunities. It is possible to encourage them in to production 
sector as Agriculture Products in the government owned open spaces along the side of the 
railways, huge land available in airports, under bridges and excess lands in the government 
office complexes, Neighbourhood parks and play grounds, Neighbourhood School campus, 
College and other educational institutions complexes etc. This may be achieved through 
following Three Pillars Approach which needed a collaborative venture such as (1) local 
Residential Welfare Association in the cities with the (2) Self-Help Group and (3) the 
Local Government – at the Ward Level as well other land owing state and national 
Governments. This might be stated as a Triangular connectivity effort which the community 
organisation plays a crucial role in sustainable use of land as source to create natural resource 
to feed the urban population. The popular practices around the globe stating that “Organic 
Forming” and Roof Top Gardening could be encourage to urban women to participate in work 
on this regard becomes the way out. It facilitates the Judicious Land Use (JLU) , Increase 
Green Cover in Cities (IGC) and also Generation of Employment (GoE) for the urban women 
households.  

The women workforce participation in the urban and rural sector should be seen as the two 
sides of the same coin in terms of linking Environment with Women. The women of the 
urban poor households can engage in generating Urban Agriculture (UA), Urban Small 
Forestry (USF) and Green Urban Open Spaces (GUOS) in suitable places which are 
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“Spatially Access” to their living micro habitat areas. There is a need for the paradigm 
shift from Perception to Production towards environmental sustainability in urban and rural 
areas by engaging women in rural areas as producers and consumer engaged in “Green 
Jobs”. Also in the urban areas by engaging women as not only consumers and involve in 
“White” and “Blue” Scholar Jobs but also producers engaged in “Green Jobs”. 
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ABSTRACT 

In the present world women are at their best, performing excellently in almost every field and 
contributing in all social, political religious, economical, technological  and scientific growth 
and development of the country and  have surpassed men in excellence. We retain  a legacy 
where women are worshipped. They are the nation builders and their role in all walks of life is 
very significant and enormous. A woman is all in one- a mother, a sister, daughter and a wife. 
During her whole life she adopts endless roles and being a super creature she plays and fulfills 
all her responsibilities very well. 

They are the most dynamic part of our society. Unfortunately the reality is that a huge number 
of our women folk are not given their due rights and are continuously neglected and are 
deprived of even from the very basic  necessities of life and are the  ignored and neclected 
section of society. They face everyday very harsh problems because of the gender inequality 
and sex -discrimation prevalent in Indian society. Claiming for equal status in a male 
dominated society has become a distant dream for them.  

This presents a contradictory picture displaying the irony of fate of the neglected women folk. 
Complete freedom of womenhood may be attained when women in general and financially 
weak   women in particular gain the utmost development or selfufillment, as a result getting a 
control over all the basic resources and development in their country including all domestic 
and community resources with an equal approach. It is a movement which aims at ensuring 
freedom of self-fulfilment and self-development for women, as well as equal access to 
domestic and community resources. 

When I consider the aspect of women’s rights and freedom in the light of Islam,the very 
amazing truth of sensitive freedom and unparalled rights given to muslim women by Islam, 
comes out presenting a very modern aspect of Islam, contradictory to the distorted picture 
presented by lie-mongers for their own ulterior motives.   

The lives of Muslim women are determined by the influence of Quran and Hadiths,  and their 
whole lives are shaped as per the Islamic rules,  which in turn, is the deciding factor providing 
them an identity that bridges the gulf of the cultural,social and economical gap between them 
and the women of other sects.  

As far as the equality and its genunity is concerned ,Islam gives the complete equality of 
rights to women as the males have got. All who knows about Islam and Hadiths very well 
knows that the lives of muslim women are outlined by the sacred text Quran,the actions and 
beautiful words of Muhaamad,ijma,qiyas,the sunnah and prophetic customs,which overall 
defends their whole lives and are factors determing their lives and the way of their living. 

Keywords: Neglected, Deprived, Emacipation, Freedom, Quran, Islamic rules. 
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Quran is the sole book which has cast an undelible  impression upon muslim women in 
defining their roles in  social, spiritual and educational status . The Quran, Hadiths,Sunnat or 
the prophetic customs and its parametres define the ways they have to adopt to live their lives 
Within islamic orthodoxy the ideologies of the theological schools of  Wahhabis and Salafits 
and sufism also cast an huge amount of influence upon the ways of their living.  

There are four sources that we find in islamic history that cast an deliberate influence upon 
women and their behaviour.Except Quran and Hadith which are the primary sources ,the 
secondary sources are also there which include ijma and qiyas camouflged as fatwa and 
ijtihad.  

Sūrat an-Nisāʼ – a  long surat or chapter in quran  views men and women as equal before God, 
and the Quran emhasises  that men and woman are the same  were "created of a single soul". 
Muslim women have been endowed with many rights to be availed under the rules of quran 
and hadith.The quran states that men and women have the same rights and their lives are 
based on the same and equal,moral basis to receive equal rewards not only in this life but 
afterlife also. 

Women or Sūrat an-Nisāʼ- is the fourth chapter of the Quran. The title of the surah derives 
from the numerous references to women throughout the chapter,- including verses defining in 
detail the  matters related with women.

With the primary influence of quran and Hadith ,including the secondary sources of ijma, 
qiyas ,ijtihad ,with the local religiously approved course of action i.e.fatwa prunes and chisels 
the behaviour of muslims, both men and women. Gender equity is very promient in Islam. 

The Battle of  Camel ,an desicive encounter between the fourth Caliph Ali and the widow of 
Muhammad A’isha ,in which Aisha withdrew from the politics after she  lost  the Battle and it 
was professed for Gender equity in Islamic ideologies. 

Gender roles in Islam are determined  by two Quranic precepts: (i) spiritual equality between 
women and men; and (ii) the perception that women are to  move according to the femininity, 
and men masculinity.The concept of spirituality between men and women are explained in 
Surat al -Ahzab.  

Allah  has mitigated all differences between men and women and has prepared  much with 
their hearts and tongues, Allah has prepared for them forgiveness and a great reward.  

The rights of muslim men and women are equal and the basic view is that everything has been 
created in pairs in the universe and neither get perfection without its counterpart,which 
exemplfies the equal,reltionships of men as a counter part of women. (Sūrat al-Dhāriyāt)  

In Islamic cosmological thinking, the universe is perceived as an equilibrium built on 
harmonious polar relationships between the pairs that make up all things. Islam's basic view 
of women and men escaltes as  complementarity of functions: like everything else in the 
universe, humanity has been created in a pair (Sūrat al-Dhāriyāt, 51:49)-– neither can be 
complete without the other.  

Therefore the  female /male   complementarity results in a separation of social functions. It 
defines the woman’s operational field  is the home, which she is the soul figure – and a male’s 
sphere is the outside world.]Women are  placed highly in the domestic life and are being 
praised for their knowledge  in running a house and a family and as source of connectivity 
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and love amidst the relatives and  community members. The main focus here is that  this 
domestic work does not restrict  muslim women to the home realm only as they play an active 
part in the outside or public life ,playing different roles as  sultanas, queens, elected heads of 
state and wealthy businesswomen.An  important  fact is that in Islam, home and family are the 
pivot of life : a man's work cannot take precedence over the private worksphere.  

The Quran recites varoius  verses to Muslim women, their roles, duties and rights, as 
described in  Sura 4 with 176 verses named “An-Nisa” (“Women”).- The prophet (peace be 
upon him) states insistently that the rights of the mother are supreme (Doi, 1992). In Islam 
women are most respectable and honorable “if she is a wife, she is life partner, if she is as a 
mother, the paradise is under the feet of mother, if she is daughter it is blessing of Almighty 
Allah”   

Work Freedom 

Some scholars- refer to verse 28:23 in the Quran and which indicates towards  Khadijah, 
Muhammad's(puh) first wife,who worked as merchant   as indications that Muslim women 
may undertake employment outside their homes which  can be elaborated from the 28th 
chapter of Quran.  And when he (Muhammad )came to the water of Madyan, he found on it a 
group of men watering, and he found besides them two women keeping back (their flocks). 
He said: What is the matter with you? They said: We cannot water until the shepherds take 
away (their sheep) from the water, and our father is a very old man. -Quran[ 

Female labor force in the muslim world 

Muslim working women all over the world is increasing day by day.The figure of muslim 
working  women's vary throughout the Muslim world: as of 2005, 16% of Pakistani women 
were "economically active" (either employed, or unemployed but ready to work  whereas 
52% of Indonesian women were working .

According to a 2012 World Economic Forum report- and other recent reports, Islamic 
countries  in the Middle East and North African  provinces are increasing their number  of  
employment opportunities for women;  as compared, to the other parts of the  world, the 
Middle East and North African region  are counted as having the lowest ranks on economic,  
employment  and the political empowerment of women. Ten countries with the lowest women 
labour force participation in the world – Jordan, Oman, Morocco, Iran, Turkey, Algeria, 
Yemen, Saudi Arabia, Pakistan and Syria – are    Islamic the countries, having the lowest 
female labour force participation,with   the  four countries that have no 
female parliamentarians.

Islam gives  women freedom to work , subject to few  conditions,that too for making them at 
peace and familial satisfaction.If she is in need of financial help to her family but if  her 
employment does not places her in a conditions to abstain her role as mother or wife is 
unacceptable.  

The society has been given this role of creating a feasible ambience for the women to work in 
such conditions and help her providing a job that allows her to work with dignity and her 
rights are protected as per Quran under Islamic conditions,-such as the work not requiring the 
woman to violate Islamic law (e.g.,prostitutions & serving alcohol), and is able to maintain 
her grace and self respect  as  she leaves her house for work. 
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Equality is the main criteria and the basic foundation of Islam that Empowers muslim 
women but sometimes due to her familial conditions her job may be unequal to men as 
compared to women. For example in Egypt  women have limited opportunities to as they are 
suppose to play their house hold work first, because women are still expected to put their role 
in the family first, so that the long term reliablity could be maintained between married 
couples.  

Legal and Financial  position &Freedom 

The Holy Quran states that  both men and women have an independent economic position: 
'For men is a portion of what they earn, and for women is a portion of what they earn. Ask 
God for His grace. God has knowledge of all things.'-  

All muslim women are free to buy, sell, mortgage, lease, borrow or lend, and sign contracts 
and legal documents. In addition to that, women can show charity and  donate money, can 
play the role as a trustee and can  set up a business or trade or company. All these  rights 
cannot be changed or modified , indifferent of their  marital status.-  

A married woman , has legal rights of  the mahr or bridal gift, in the form of money generally, 
which the groom is suppose to pay to the bride upon marriage – and this legacy is  retained  in 
the eve of divorce.-  

A muslim woman is endowed with the rights of not only  owning but also  saving, 
investing and distributing their earnings as per  the rules of Zakah ( purification of wealth) as 
instructed by Quranic principles.It encourages a woman to utilise or invest money as per her 
descretion .  This  enforces women and enhances her  rights  to take active participation in 
various economic activities.  

Contradictory to other cultures,a muslim woman has been embellished by the power of her 
religion and is entiltled as per Islamic Sharia Law to known by the name other family 
ascertaining her individuality and maintaining her  own legal identity. There is no records 
present in history of the process of changing the names of women after getting married, 
divorced or widowed. This  honour is associated with a Muslim woman only in the whole 
world -to be known by one name , maintaining her individuality and identity  for the rest of 
her life as they never change their names after their marriage. 

The Rights of Inheritance or Property rights in Islam 

Quran states: 

"For men is a share from what the parents and near relatives leave, and for women is a share 
from what the parents and near relative leave from less from it or more, a legal share." (Al-
Quran 4:7) 

Bernard Lewis presents his views that the original  Islamic civilization has empowered a 
Muslim women with more property rights than women in comparision with  the West,or the 
other countries, based on  three basic inequalities between master and slave, man and woman, 
believer and unbeliever.- In the West, the property Rights were very limited to the women of 
upper-class ony.-   

A muslim woman inherits property rights   from her  parents and near relatives.  Islamic 
tradition, does not indicate a woman to  have to give her pre-marriage possessions to her 
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husband and receive a mahr (dower) which she then owns.- Furthermore, any earnings that a 
muslim  earns through employment or business, after marriage, is hers  and she suppose to 
keep and need not spend  towards family expenses.  

Equal Treatment in dealing with Trades 

The  traditional Islamic teaches of going out of one's way to treat women in  equal terms  in 
financial dealings and the various examples are set to  exemplify it.One of the famous story is 
about  by a story is about  Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān ibn Thābit ibn Zūṭā (700-767) –  (Ḥanafī 
School of Law)who owned a  textile merchandise  in a garrison town – and a woman who 
came to his store  was interested in selling him a silk garment. The  Harris Irfan, the 
storynarrator  as follows: 

"The lady offered to sell the garment to Abu Hanifa for 100 dirhams but Abu Hanifa would 
not buy it. 'It is worth more than a hundred', he told the surprised woman. 'How much?' he 
asked her again. She offered to sell it for 200 dirhams and he turned her down. Then she 
asked for 300, then 400, at which point the exasperated woman scolded him. 'You are 
mocking me', she declared, and prepared to walk away from the deal to try her luck 
elsewhere. So they summoned another merchant and he solemnly valued the garment at 500 
dirhams. Rather than profit from the woman's ignorance, Abu Hanifa had opted to settle for a 
fair trade, a principle he would abide by all his life – that the greedy should be regulated from 
taking advantage of the vulnerable."  

Islam protects a Muslim woman against false accusations - Qazf and Li'an 

There is a practice of  'qazf'  means eighty lashes would be given to those who accuse a chaste 
woman of characterlessness without being able to produce witness against her chastity. His 
declarations would prove in vain, unless he undergoes repentance and improves (24:4-5)  

In the same way 'lian', is levied when a husband accuses the wife of adultery without 
witnesses, he has  to swear five times each to support his case. If he takes oaths  for her 
punishment and she in turn also takes oath of not doing that act in support of her case she 
would not be considered for punishment.(24:6-9).- 

It is believed that curse of God would fall  on him if he is of liars and accuses chaste woman 
of impurity and zina. And that wrath of God be on her if he is of truthfuls.  

Sexual Crimes and the Rights of woman 

Rape is defined as a : "Forcible illegal sexual intercourse by a man with a woman who is not 
legally married to him, without her free will and consent". 

As per the rules of Traditional jurisprudence a muslim woman preserves the right that if she is 
accuses someone of making zina to her,and if she produces witness to prove her innocence 
,she would be listened properly and would be  relieved of the Hadd punishment.  

Women Acted as Witness 

Women are given the status of witness which is a  testimony of their wits and 
reliability.Quran in  surah 2:282 equalizes two women as substitute for a man,if she required 
to be a witness.As we find in islamic history that may be due to the deficiency of the mind the 
number of men is half of the number of women.  
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Al-Qayyim while referring to the Quran argues refers to the serious   responsibility of 
testimony in the matter of wealth, protects gives huge importance to  the rights of the debter 
and the owner. this command shows that the Qur'an does not want to make difficulties for 
women and to stop  discrimination against women.  Ibn al-Qayyim tried to focus on thefact 
that men and women are equal in good qualities and as awitness  a woman's testimony joined 
by another  woman would be  stronger than the unescorted testimony of a man.  Ibn al-
Qayyim also regarded the testimony of some exceptional women like those who transmitted 
the Hadith as  greater than a single man of lesser esteem.  

-"The woman is equal to the man in honesty, trust, and piety; otherwise, whenever it is feared 
that she will forget or is strengthened with another like herself. That makes them stronger than 
a single man or the likes of him."  

Behavior and rights within marriage 

Islamic law and practice recognizes gender differences , by giving separate rights and duties  
to a woman in married life. A woman has been given her home to reign ,  as well asto furnish 
her marital and maternal responsilbilities ,whereas public sphere has been given to men to 
fulfill his financial and administrative responsiblities.  According to Sayyid Qutb, the Quran 
"gives the man the right of guardianship or superiority over the family structure in order to 
prevent dissension and friction between the spouses. This system maintains the equality based 
on the  the fact that God both favoured the man with the necessary qualities and skills for the 
'guardianship' and also charged him with the duty to provide for the necessicities of the 
family."  

The Quran, the hadith, and are the basis of the whole Islamic doctrine that provides  muslim 
women all  rights to avail  and duties to follow.We find the examples set by the lives of the 
prominent persons .Islam is so lenient and  broad minded that it  does not treat women “an 
instrument of the Devil”. She has been given enough  freedom to involve herself in any social 
and economic activities of her choice and even in politics she can try her hands,But in a male 
dominated society ,due to the lack of  proper religious knowledge and  lack of awareness   of 
Islam,   some people dishonor the women or blaspheme the women or for financial interest or 
for political interest. Due to the lack of proper Islamic knowledge, sometimes women also 
feel that injustices has been done  to them . To know the rights of women in Islam and to 
understand the actual position of women given here and to eliminate the prevailing 
misconceptions regarding women’s rights in Islam, proper Islamic knowledge and awareness 
among muslim women is essential and also necessary to change the dominating mentality of 
the men. 
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ÖZET 

Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaşam şartlarını, törelerini, vd. inceleyen 
bilim alanı “etnoloji” olarak; sanayi devrimi sonucu gelişmiş ülkelerin sanatsal ve yaşamsal 
faaliyetleri ile ilgili sanayi devrimi öncesindeki gelenek göreneklerinin incelenmesi ise 
“folklor” olarak tanımlanmaktadır. İnsan toplulukları, bazı meslekleri, halkın kendine özgü 
uygulama şekilleri, gelenek, görenek ve inançları ile icra etmektelerdir ki buna da “o mesleğin 
folkloru” denilmektedir. Günümüzde bilim insanları toplum kurallarının, bu şekilde ikiye 
bölünerek ifade edilmesi yerine, tek bir bilim altında, yani etnolojinin konusu olarak 
değerlendirmektedirler. Bu bağlamda insan topluluklarının, hayvanlarına bakım ve sağaltım 
amacıyla, kültürleri ve inanışları çerçevesinde yaptıkları uygulamalar “etnoveteriner hekimlik 
uygulamaları” olarak adlandırılmaktadır. EVH, hayvan sağlığını korumak, hayvan gönencini 
ve hayvan hastalıklarının tedavisini sağlamak amacıyla, insanların, hayvan sağlığı ile ilgili 
sahip olduğu bilgi, beceri, metot, uygulama ve inançları doğrultusunda yaptıkları 
uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaların, “halk şifacıları” olarak da bilinen bitki 
bilimciler, sihri-dini uygulamaları kullanan kişiler vb. tarafından yapıldığı ve bu kişilerin 
çoğunlukla topluluk içerisinde yaşayan kadınlar olduğu gözlemlenmektedir. Tarihsel sürece 
bakıldığında, tıbbi uygulamaların erkek egemen bir işleyişi olduğu, tedavi amacıyla büyüsel 
yöntemlerden başlayıp günümüzdeki halk hekimliğine kadar giden uygulama süreçlerinde, 
bilge kadınlardan hekim kraliçelere ve hatta cadı olarak adlandırılan kişilere dönüştüğü 
görülmektedir. Türk toplumlarında, ailelerin kurulmasında, toplulukların yönetilmesinde ya 
da mesleki alanlarda, kadın ve erkek arasında bir iş bölümü olduğu görülmekte ve kadınların 
bu iş bölümü içerisinde oldukça önemli rol üstlendiği görülmektedir. Şamanlardaki 
sağaltıcılardan günümüze kadar gelen süreçte, kadın olgusunun, halk hekimliği 
uygulamalarında karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. Türk topluluklarında “Şaman, 
Emci, Ebe, Otacı” gibi kavramlar kadınların halk hekimliğinin sosyal yapısı içerisindeki 
yerlerini temsil etmektedir. Dünyada ve Ülkemizde kırsal alanlarda, toprakla temaslarının 
daha fazla olması ve özellikle ev yakınında bakılan hayvanlarla daha çok ilgilenmeleri 
sonucunda, kadınlar etnoveteriner hekimliğe oldukça önemli katkılar sunmaktadırlar. 
Topluluklarda yaşayan genç erkeklerin, zaman içerisinde, artan sayıda uzun süreli seyahatlere 
çıkmaları neticesinde, kadınların hayvanlar ile daha çok ilgilenmeleri ve tarımsal 
faaliyetlerden daha fazla sorumlu olmalarına sebep olmuştur. Kadınların vermiş olduğu 
emekleri ile birlikte kazandıkları bilgi birikimleri, bitkilerle olan ilişkileri, çeşitli yerel 
bitkilerin kullanımı sonucu yaptıkları ilaçlar göz önüne alındığında, etnoveteriner hekimliği 
içerisinde bitki bilimci yanları da ortaya çıkmaktadır. Bu, ilaç hammaddelerinin kadınlar 
tarafından tespit edilerek, bir sonraki nesile aktarılmasına ve bu sayede modern dönemin yeni 
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ilaçların geliştirilmesine de ilham kaynağı olmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, 
kadınların tarım ve hayvancılık içerisindeki geleneksel uygulamaları ve bilgileri, araştırma 
geliştirme açısından çok kıymetli ve dikkate alınması gereken bir öneme sahiptir. Kadınlarda, 
erkeklere kıyasla, annelik içgüdüsünün yoğunlaştırdığı merhamet duygusu, hayvanları hayatta 
tutma çabalarını arttırmakta, bu sayede etnoveteriner hekimliğe olan katkılarını arttırmaktadır. 
Bu çalışma, kadınların etnoveteriner hekimlik uygulamaları içerisindeki rollerini ve 
önemlerini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Etnoveteriner hekimlik, folklor, kadın 

ABSTRACT 

Known as “Ethnology”, the field of science that examines the living conditions, customs, etc. 
of people who live in underdeveloped or developed countries; the examination of the 
traditions before the industrial revolution related to the artistic and living activities of the 
developed countries as a result of the industrial revolution is to be described as “folklore”. 
Human communities do some professions make with a specific form of activities, traditions 
and belief of communities, so that is called “the folklore of that profession. Today, scientists 
consider the rules of society as the subject of a single science, namely ethnology, instead of 
expressing them by dividing them into two. Human communities’, activities with their culture 
and belief for care and treatment to their animals, are named “ethnoveterinary medicine”. 
EVM covers their practices in line with people who have knowledge, skill, method, 
application and belief about animal health care to protect animal health, animal welfare and 
treatment of animal diseases. These applications are made by botanists, people who use 
magic-religious practices, etc., who are known as “folk healers”. It is seen that these people 
are mostly women living in society. When viewed to historical periods, that medical practice 
is male-dominated, in the application processes starting from magical methods for treatment 
and going up to today’s folk medicine, it is seen, from wise women to physician queens and 
even turn into known people as a witch. In Turkish communities, in establishing families, in 
the management of society or professional areas, work-sharing between woman and man is 
seen, and women are assuming a most important role in this work sharing. The process 
coming from shaman healers until today, it is possible to say that the phenomenon of women 
appears to us in the folk medicine applications. In Turkish communities, a concept such 
as“Shaman, Emci, Ebe, Otacı” represents their place in the social structure of folk medicine 
of women. In the world and our country, in rural areas, results of their more contact with soil 
and especially their more concern with animals kept near the house, women make very 
important contributions to ethnoveterinary medicine. Over time, due to the increase in the 
travel time of young men living in communities, an increasing number for a long time to 
travel, women are more interested in animals and take more responsibility in agricultural 
activities. Considering their knowledge, relation with plants, and drugs made by using the 
various local herbs, gained by women with their labour, it occurs that their botanist side in 
ethnoveterinary medicine. This is a source of inspiration, drug raw materials by being 
detected by women and passed on to the next generation, and in this way is a source of 
inspires the development of new drugs of the modern age. Considering all these, women’s 
traditional practices and knowledge in agriculture and animal husbandry have precious and 
important importance in research and development. In women compared with men, 
intensified by a sense of compassion of mother instinct increases their efforts to keep animals 
alive. In this way, it is increasing they are a contribution to ethnoveterinary medicine. This 
work is prepared to emphasize women’s roles and their importance in ethnoveterinary 
medicine practices. 
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GİRİŞ 

Veteriner hekimliğe genel çerçevede bakıldığında “yetiştiricilik ve hayvan bakımı” 
toplulukların yaşamında her zaman hayati bir öneme sahip olmuştur. Eski zamanlarda 
yaşayan insanlardan günümüzdeki tüm insan topluluklarına kadar hayvanların rolünü, etkisini 
ve varlığını görmek mümkündür (Dinçer 1980). 

İlgili okulların kuruluşundan ve profesyonel olarak veteriner hekimlerin yetişmesinden önce, 
hayvan bakımı ve tedavisi ile ilgili işler nalbant, bitki bilimci, çingene ve büyücülerin 
kontrolünde olmuştur. Bu kişiler halkın sahip olduğu kültürü kullanarak, hayvan bakımı için 
geliştirdikleri geleneksel çözümleri uygulamış ve “hayvan hekimi” olarak kabul görmüşlerdir 
(Davidson 1960).  

Dünyada milyonlarca insan, hayvanları ile oldukça yakın bir ilişki içerisindedir. Çoğu insan 
hayvansal gıda, giyecek, iş gücü, yakıt (gübre) ve para elde etmek amacıyla yetiştirdikleri 
hayvanlara ihtiyaç duymaktadır. Hayvanların, birçok toplumda kültürel hayat içerisinde 
insanlar ile eşit konumda oldukları kabul edilmektedir. Hayvanları sağlıklı tutmak amacıyla, 
geleneksel sağlık uygulamaları yüzyıllardır nesilden nesile sözlü olarak aktarılmaktadır 
(Raikwar ve Maurya 2015). “Halk şifacıları” olarak da adlandırılan bu kişiler, geleneğin 
taşıyıcısı rolünü üstlenmekte olup, kültürler arasında farklılık göstermekle birlikte hem kadın 
hem de erkek olabilmektedir. Aile içindeki rolünün yanı sıra, çocuk yetiştirme bilgi becerisi 
ile “kadın” geleneksel bilgilerin taşınmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Aile içindeki 
bu rolü de göz önüne alındığında kadınlar, erkeklere oranla daha fazla görev üstlenmektedir 
(Kaplan 2008). 

Batı tıbbının başlamasından önce bu geleneksel yöntemler tüm hayvan yetiştiricileri 
tarafından kabul görmüştür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre; son yıllarda gelişmekte 
olan ülkelerdeki insanların %80’i hem insanları hem de hayvanları etkileyen çeşitli 
hastalıkların tedavisi ve kontrolünde büyük ölçüde bu uygulamalardan yararlanmaktadır. Bu 
geleneksel hayvan hekimliği uygulamaları “etnoveteriner hekimlik (EVH)” olarak 
adlandırılır. EVH, insanların hayvanlarının bakımı ile ilgili bilgi, beceri, metot, uygulama ve 
inanışları ile ilgilenmekte olup, sıklıkla insanlara modern ilaçlardan daha ucuz seçenekler 
sunmaktadır. Bununla birlikte kullanılan ürünler lokal olarak mevcut olduğu için de bu 
ürünlere kolay bir şekilde erişim söz konusudur. Bu ve diğer faktörler yönünden EVH 
araştırma ve geliştirmelerine olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır (Raikwar ve Maurya 
2015). 

Günümüzde insanların eğitim düzeyinin artması, modern sağlık kuruluşlarının oluşturulması, 
modern hekimliğin daha çok tercih edilmesine rağmen, toplumların yaşadıkları yerler, 
kültürleri, inanışları halk hekimliğinin devam ettirilmesindeki önemli nedenler arasında yer 
alır (Alptekin 2018). Modern tıbbın yetersiz kaldığı yerlerde “yapılabilecek bir şey kalmadı” 
düşüncesi, insanların geleneksel halk hekimliğine başvurmalarına neden olur. Bu durum halk 
hekimliğinin canlı kalmasını sağlamaktadır (Alptekin 2010). 

Geleneksel tıp ve modern tıp tartışmaları, “toplumsal cinsiyetçilik” ve “ataerkillik” ile ilişkili 
de değerlendirilebilmektedir. Tıbbi bilgilerin aktarımında modern tıp-erkek, geleneksel tıp-
kadın düşüncesi, modern dünyada kadın hareketi ve feminizm tartışmaları içerisinde 
değerlendirilmektedir (Kaplan 2008). Tıbbın gelişmesi sırasında büyüsel, akılcı ve 
çağdaş/deneysel tıp uygulamalarına eşlik eden halk hekimliği ve şifacılık uygulamaları, 
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insanlığın başlangıcından bugüne kadar gelmeyi başarmıştır. Bu süreçte kadınların etkili bir 
şekilde rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir (Öztürk Türkmen 2011). 

Kadınların halk hekimliği uygulamaları ile ilgili geçmişine baktığımızda, büyüsel 
uygulamalardan başlayarak, tapınak hekimliğinde modern-bilimsel/deneysel hekimliğe dayalı 
klinik uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Antik çağda yaşamış toplulukların sağaltıcı 
kişileri “bilge kadınlar ya da kraliçe hekimler” iken Ortaçağ’da “cadı avlarına ya da baştan 
çıkarıcı sarı kızlara” dönüştüğü görülmüştür (Öztürk Türkmen 2011). Bununla birlikte en 
eski dönemlerden beri sağaltıcılar, toprakla daha fazla ilişkide bulunduklarından, bitkiler ile 
ilgili erkeklerden çok daha fazla bilgiye sahip olan kadınlardır. Bu birikimleri sayesinde, büyü 
yapan hekimlerden ayrılarak, tıbbın gelişmesine katkı sağlamışlardır (Bayat 2010). 

Kadınlar, yoksulların yalnızca yüzde 70’ini oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda yoksul 
hayvan yetiştiricilerinin çoğunluğunu da oluşturuyor. FAO (2011)’nun yaptığı çalışmada, 
“Uluslararası Hayvancılık Araştırmaları Enstitüsü” tarafından dünyadaki 600 milyon yoksul 
hayvan yetiştiricisi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya değinilmiş, yetiştiricilerin 
yaklaşık üçte ikisinin kadın olduğu ve çoğu kırsal alanlarda yaşadığı belirlenmiştir. 2009 
yılında hazırlanan “Gıda ve Tarımın Durumu Raporu”nda, kırsal kesimde yaşayan kadınların 
kümes hayvanları ve küçükbaş hayvanlara, büyükbaş hayvanlardan daha fazla sahip 
olmalarına ve besledikleri hayvan sayısı daha düşük olmasına rağmen, çiftlik hayvanlarına 
yapacakları bakım ve besleme olasılıklarının erkeklere benzer şekilde olduğu sonucuna 
varmaktadır (FAO 2009). 

Hayvancılığın birçok yönü cinsiyete dayalıdır, yani erkekler ve kadınlar hayvancılık hakkında 
farklı bilgilere sahiptir. Bu durum, özellikle de hayvancılık ile ilgili uzun gelenekleri olan 
pastoralist toplumlar için geçerli bir durumdur. Tüm geleneksel toplumlarda olmasa da 
çoğunda, erkeklerin ve kadınların sorumlu olduğu, farklı ve tamamlayıcı görevleri belirleyen 
bir iş bölümü vardır. Genel olarak, kadınların kümes hayvanları ve küçük hayvanlarla 
uğraştığı, erkeklerin ise sığır ve deve gibi büyük hayvanlarla uğraştığı kabul edilir. Görev 
açısından, kadınlar her zaman olmasa da genellikle genç ve hasta hayvanların sağımından ve 
bakımından sorumluyken, erkekler hayvanları gütmek için alır ve hayvanları ve ürünlerini 
satmakta dahil olmak üzere dış dünyayla ilgilenir. Hayvan otlatmak gibi acil işleri yapacak 
uygun bir erkek yoksa, kadınlar erkeklerin görevlerini üstlenme eğilimindedir. Erkeklerin 
geleneksel olarak kadınlar tarafından gerçekleştirilen görevleri üstlenme konusunda daha 
isteksiz oldukları söylenmektedir (FAO 2021). 

Etnoveteriner hekimlik (EVH) kaynaklarının başında insanlar gelmektedir. İnsanlar tarih 
boyunca kendi kültürlerini oluşturmuş ve bu kültürler nesilden nesile sözlerle, geleneksel 
şarkılarla, şiirlerle, çizimlerle, resimlerle, hikâyelerle, efsanelerle aktarılmıştır. Bu bilgiler 
taslak şeklinde kitaplara kaydedilmiş ve uygulama yoluyla ya da babadan oğula veya anneden 
kızına aktarılan eserler şeklinde yer almıştır (Patricia 2020). 

EVH kültürü ve alternatif tıbbi yöntemler üzerine yapılan araştırmaların sayısı da her geçen 
gün artmakta (Aslan 2018) ve kadınlar bu kültürün önemli bir bileşeni olarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu bağlamda çalışmada, kadınların EVH içerisindeki rolü, sağladıkları katkı 
ve bu alandaki önemlerini vurgulamak amaçlanmıştır. 
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1. ETNOVETERİNER HEKİMLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ

1.1.  Etnoveteriner Hekimlik Kavramı ve Gelişimi 

Her toplum, “hastalık” sorununa kendi kültürleri, yaşadıkları toprakların coğrafi koşulları 
doğrultusunda çare arayışına girmiş ve modern ve/veya geleneksel olan çeşitli çözümler 
bulmuştur (Sever 2004). Uygulanan geleneksel çözümler folklorik uygulamaların bir 
parçasını oluşturmuş ve “tıbbi folklor”, “halk hekimliği” ve “folklorik tıp” gibi terimler 
kullanılmıştır. Türkiye’de “tıbbi folklor” terimini ilk kez Ünver (1938), dünyada ise Newman 
(1952) kullanmış, 1953 yılından itibaren de “halk hekimliği” terimi kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu alanda Demirhan (1972) “folklorik tıp”, Başar (1971) ve Bayat (1988, 1992) 
ise “tıbbi folklor” terimlerini kullanmayı tercih etmişlerdir (Sinmez 2011). 

“Halk tıbbı” ve “halk veteriner hekimliği” insanlığın var oluşundan günümüze kadar gelerek 
tarihler boyunca varlığını sürdürmüş, temelde insan topluluklarının yaşadığı doğa olayları, 
inanış biçimleri, kısaca kültürlerinin bir yansıması olmuştur. Dolayısıyla bu uygulamalar var 
olmuş tüm toplumların kültürleriyle donatılmıştır (Alptekin 2018). Halk hekimliği ile insanlar 
uzun yıllar aynı yöntemleri uygulamış ve tecrübe edinmişler, bu nedenle de halk hekimliği 
güvenilirliğini her zaman koruyabilmiştir (Sever 2004).  

Halk hekimliği, farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin, Boratav (1994); “Halkın imkânı 
olmadığında ya da başka nedenlerle doktora ulaşamayınca ya da ulaşmak istemeyince, 
hastalıklarına tanı koyma ve tedavi etme amacı ile başvurduğu yöntem ve tekniklerin hepsi” 
olarak tanımlamıştır. Modern hekimliğin henüz gelişmediği ya da yaygın olarak 
uygulanmadığı zamanlarda yapılan uygulamaların bütünü olarak da ifade edilebilmektedir 
(Akman 2007). Aslında bunların bütünü Şar (2008)’ın Türkdoğan (1991)’dan aktardığı gibi 
“ev tedavisi” şeklinde de isimlendirilebilir.  

Halk arasında var olan hastalıklar için yapılan tedavi şekilleri ve bu hastalıklar ile ilgili 
geleneksel yöntemlerin tümü “halk tıbbı” ya da ilkel bir bakış açısıyla paranormal kuvvetleri 
etkileyerek uygulanan “sihri-dini halk tıbbı” olarak da ifade edilir (Yoder 2004). 

Çoğu meslekte halkın kendine özgü uygulayış biçimleri, gelenek, görenekleri ve inançları 
vardır ve bunlara o mesleğin “folkloru” denmektedir. Folklor, halkın gelenekleriyle maddi ve 
manevi kültürünü, kendi belirledikleri şekilde toparlayan, inceleyen, sınıflandıran, çözen ve 
halk kültürü ile ilgili değerlendirmeler yapan bir bilimdir ve bir kısmı “folklorik veteriner 
hekimliği” tarafından oluşturulur (Dinçer 1967).  

Günümüzde “folklor” sözcüğünden anlamamız gereken UNESCO’nun ortaya koyduğu bir 
sonuç olarak “ortak bellek”, “paylaşılan deneyim”, “toplumsal kimlik” veya “tarihsel 
süreklilik” olmalıdır. Folklorik çalışmalarda kullanılmaması gereken ikinci sözcük ise 
“gelenek”tir. Bu sözcüğün eski tanım ve manaları arasında, “tarih boyunca, değişikliğe 
uğramadan, binlerce yıldır aynı ve sözel çağlarda üretilmiş olan” gibi anlamları da vardır. 
Bununla birlikte, bu bilim dallarının kullandığı analiz yöntemleri ile çağın insanlarının tatmin 
olmadığı da görülmektedir. Kırsal alandan topladığı arkaik ve otantik verileri modern topluma 
nakledip yeni bilgiler elde etme gayretinin sonucu olarak tanımlanmakta olan folklorun, bu 
yönüyle ömrünü tamamladığı da düşünülmektedir (Oğuz 2007). 

Batı medeniyetleri, sanayi devriminin sonucu olarak belirli bir ekonomik, yaşamsal ve 
kültürel seviyeye ulaşmıştır. Bu ülkelerin dışında kalan gelişmemiş ya da az gelişmiş 
ülkelerdeki toplumların yaşam şartlarını, törelerini, kullandıkları araçları vd. inceleyen bilim 
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alanı “etnoloji” olarak tanımlanmaktadır. “folklor” kelimesi ile anlatılmak istenen ise; Batı 
medeniyetlerindeki ülkelerin edebi, sanatsal ya da yaşam faaliyetleri ile ilgili olarak sanayi 
devrimi öncesindeki gelenek/göreneklerinin incelenmesidir. Günümüz bilim insanları, toplum 
kurallarını inceleyen bir bilimi, gözlemledikleri toplumların yaşayış biçimlerine göre iki farklı 
bilime bölmenin gereksiz olduğu sonucuna vararak, gelişmemiş ülkelerin kültürlerini de, 
sanayi devrimi sonucu gelişmiş ülkelerin eski geleneklerini de aynı bilimin, yani etnolojinin 
konusu olarak göstermişlerdir (Boratav 1969).  

Halk bilimi, günümüzde özel biçimlerde araştırma araçlarını zenginleştiren bir uzmanlık 
olarak etnoloji ile aynı bilim alanında karşımıza çıkar. Halk bilimi, bir bölgedeki toplulukları 
oluşturan insanların gelenek/görenek, inanç, sanatsal faaliyetler, masal ya da hekimlik gibi 
olgularını inceler. Bu olguların aralarındaki iletişimlerini belirleyerek, etkileşimleri ya da 
değişimlerin getirdiği sorunları çözüp insanların arasında kural, kuram ve yasaların 
oluşumunu sağlamaya çalışır. Sosyoloji, teoloji, filoloji, tarih, coğrafya, ekonomi, beşerî ve 
veteriner hekimlik gibi bilim alanlarıyla iyi bir ilişki içerisindedir (Yaşar ve ark 2013).  

Hayvan sağlığını arttırmak ve kırsal alanlarda temel veteriner hekimliği hizmetlerini sağlamak 
için topluluk temelli yaklaşımlar sergilenir (Mathias 2007). EVH kısaca “geleneksel hayvan 
sağlığı bakımı” olarak tanımlanabilir. EVH, hayvan sağlığını korumak, hayvan gönencini ve 
hayvan hastalıklarının tedavisini sağlamak amacıyla, belirli bir bölgedeki toplulukta yaşayan 
insanların büyük bir çoğunluğunda bulunan hayvan sağlığı ile ilgili bilgi, beceri, metot, 
uygulama ve inançları doğrultusunda yaptıkları uygulamaları kapsar. Ayrıca bu uygulamalar 
doğrultusunda bunları uygulayanların antropolojik açıdan incelenmesini de kapsayan bir 
bilimdir (McCorkle 1986, Matekaire ve Bwakura 2004, Lans ve ark 2008, Altınok Yipel ve 
Yipel 2014). 

Lans (2007)’in McCorkle (1998)’dan aktardığı tanımlamaya göre, EVH geniş anlamda; 
“Gıda, iş ve diğer gelir sağlayan hayvanların sağlığı ve sağlıklı hayvancılığa ilişkin yerel 
bilgi ve bununla ilişkili beceriler, uygulamalar, inançlar, pratikler ve sosyal yapıların 
bütünsel, disiplinlerarası çalışması, hayvancılık üretimi, geçim sistemleri ve nihai 
stoklamadan elde edilen faydalar sayesinde insan refahını arttırmak” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımlama EVH’nin araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve 
uygulamalarını da kapsayan geniş bir bilim alanı olduğunu gösterir (Lans ve ark 2007). 

Belli bir bölgede bulunan insan topluluklarının hayvan sağlığının korunması, tedavi edilmesi 
ve gönençlerinin sağlanması amacıyla gelenek, görenek ve inanışları yönünde yaptıkları 
uygulamalar olarak adlandırılan EVH, deneme-yanılma yoluyla öğrenilmiş bilgilerden oluşur. 
Ayrıca bölgeden bölgeye farklılıklar da göstermektedir (Muhammad ve ark 2005, Dzoyem ve 
ark 2020). EVH alanı, küresel düzeyde insanların yaşamdan evrime, evrimsel aşamalardan 
günümüze kadar olan toplam bağlılık ve deneyimlerini yansıtan bir araştırma olarak 
tanınmaya devam eder (Wanzala ve ark 2005, Dzoyem ve ark 2020). Bununla birlikte EVH, 
hayvan ve insan hastalıkları için ilaç kaynağı olarak tıbbi bitkilerin uygulanması geleneksel 
bir uygulama olup, özellikle de yoksul ve uzak kırsal alanlarda yaşayan topluluklar için 
gerekli sağlık hizmetlerinin temeli olmuştur (Lans ve ark 2007). 

Günümüzde veteriner hekimlikte EVH konusu, önemli bir noktaya gelmiştir. Bunun çeşitli 
nedenleri vardır. Bu nedenler arasında; kullanılabilirlik, düşük maliyet, etkinlik, çeşitli 
hastalıklar için bir tedavi yöntemi sunması, lokal olarak bulunan materyal ve ekipmanlarla 
yerel halkın sahip olduğu bilgi ve insan gücüne güvenmelerine dayalı olması, geleneksel 
kültürün bir parçası olması, kolay hazırlanması ve uygulanması ve ilaçlara karşı daha az 
direnç eğilimi yer alır (Altınok Yipel ve Yipel 2014, Van Asseldonk ve Lans 2020). 
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EVH çalışmaları kapsamında, çeşitli bölgeler üzerine araştırmalar yapılmış, bu araştırmaların 
Türk Halk Kültürünü zenginleştirdiğine yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Yaşar ve ark 2013). 
Türkiye’de EVH ile ilgili yapılan çalışmalar, baytarnamelerin ilk yazılı kaynaklar olarak 
kabul edilmesinden dolayı çok eski tarihlere kadar uzansa da özellikle halktan sözlü olarak 
bilgilerin toplanması ile oluşturulan araştırmalar, Dinçer (1967) tarafından yapılmış doktora 
tezi ile başlamış ve devamında birçok çalışma ile sürdürülmüştür. Yerlikaya (2013) “veteriner 
hekimliği folkloru” ile ilgili çalışmalardan bahsetmiş, bu alanda Dinçer (1967), Arslan (1998), 
Sinmez (2011) ve Yüksel (2012) doktora tez çalışmaları yapmışlardır. Ayrıca doktora tez 
çalışmalarının yanı sıra konu ile ilgili, TÜBİTAK (Yaşar ve ark 2013) ve BAP (Aslım ve 
Sinmez 2016) araştırma projeleri de yapılmıştır. 

Bu alanda yapılan çalışmalar temelde, kültürel mirasın korunmasını, bilimsel yöntemleri 
kapsayan EVH uygulamalarının belirlenmesini ve geçmiş tarihimizle günümüz veteriner 
hekimliği uygulamalarının birlikte incelenerek, gereç ve yöntemlerinin ortaya konulmasını 
sağlamayı amaçlar (Yaşar ve ark 2013). 

1.2.  Etnoveteriner Hekimliğinin Gelişiminde Kadınlar 

Bilinen yazılı tarih öncesinde, toplumların yaşamındaki ilk sosyalleşme hareketleri, erkek ve 
kadın arasında yapılan iş bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ok ve yayın erkeklere, sepet 
yapımının kadına verilmesi, avcı toplayıcı dönemde erkeklerin avlanması, kadınların toplayıp 
taşıması gibi bir iş bölümünden söz etmek mümkündür. Erkekler avlanmakta, kadınlar ise 
toplayıp taşımaktadır (Öztürk Türkmen 2011). 

FAO (2021)’nun, kadınların hayvancılıktaki yeri ile ilgili yaptığı bir çalışmada, Serpell 
(1989) ve Uerpmann (1996) tarafından yapılan çalışmalara değinilmiş, koyun ve keçilerin 
küçük vücut boyutları nedeniyle kolayca kısıtlanabilir ve gençken bağlanabilir oldukları, 
evcilleştirmeye önceden adapte olma gereksinimlerine kesinlikle uyduklarına vurgu 
yapılmıştır. Bu bilim insanları, gençken hayvanları emziren kadınlarla ilgili etnografik 
gözlemlere dayanarak, kadınların genç hayvanların evcilleştirilmesinde ve evcilleştirmenin ilk 
aşamalarında insanlarla genç hayvanlar arasındaki bağda önemli bir rol oynadığını 
düşünmektedirler. Hatta bu rolle kalmayıp, toplumun eve ve kalbe bağlı bir kesimi olarak 
kadınların ilk çiftlik hayvanlarının evcilleştirilmesinde, bakımında ve yetiştirilmesinde 
oynamış olabilecekleri rolü göz önünde bulundurarak onların aynı zamanda dünyanın ilk 
hayvan sahipleri olduklarını varsaymaktadırlar. 

Öztürk Türkmen (2011)’in Ersoy (1996)’un çalışmasından aktardığına göre; insanlar 
hastalıklarla ilgili problemleri büyüsel yöntemlerle çözmeye çalışmış ve “Şaman”ı ortaya 
çıkarmıştır. Uzun saçlı olduklarından ve giydikleri özel giysilerin kadın simgeleri 
taşımasından, şamanlığın, ilk dönemlerinde kadınlara özgü uygulamalar olduğu 
düşünülmektedir. Hastalığın ve sağlığın, iyi ve kötü ruhtan kaynaklandığına inanılan 
şamanlıkta, özel yeteneğe sahip olduğu düşünülen “kamlar” tarafından yapılmaktaydı. Büyü 
yapmak, yağmur yağdırmak ya da bitki ve hayvanların çoğalmasını sağlamak da görevleri 
arasındaydı. Hastalıkların doğadan gelen etmenlerden kaynaklandığı, tedavisinin de doğada 
bulunan kaynaklarla yapılabileceğini düşünen otacılar, deneme-yanılma yöntemi ile bitkisel 
tedaviler uygulamaktadırlar. Toprakla doğrudan ilişki içinde olmaları ve bitkiler hakkında 
oldukça fazla bilgiye sahip olmaları nedeniyle otacılıkta kadınlar egemen bir rol 
oynamaktadırlar. Çoğu toplulukta “kocakarı ilaçları” olarak bilinen bitkisel kaynaklı tedavi 
yöntemleri, günümüz tıbbının ve farmakolojinin temelini oluşturduğu ve bu durumda 
kadınların tababetin gelişmesinde tarihin ilk dönemlerinden itibaren önemli rol oynadığı 
söylenebilmektedir (Bayat 2010, Öztürk Türkmen 2011). 
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Halk hekimliği, birçok toplumda şifacılık ile ilgili olarak kabul görmektedir. Antik Yunan ve 
Roma mitolojisinde “Asklepious”, şifacılığı temsil eden bir “şifa tanrısı” olarak bilinmekte 
olup, Türk mitolojisinde de “Şahmeran” “şifa tanrıçası” olarak bilinmektedir. Şahmeran’a, 
birçok hastalığın tedavisi sırasında başvurulmaktadır. Bunlara ek olarak kabilelerin 
kültürlerinde, hastaların bakımı, doğum yaptırmak, ölenleri son uykularına gönderirken 
onların ferahlatılması kadın şifacılar tarafından yapılmaktadır (Tavukcu 2016). 

Yoder (2009) ve Tavukcu (2016)’nun yaptığı araştırmalarda, halk hekimliğinin, köylerde 
yaşayan halk ile gelişmekte olduğu, buna ek olarak, geleneksel halk hekimliğine, dış dünya ile 
bağlantısı oldukça zayıf, kırsal/dağlık olan yerlerde ve erkeklere oranla kadınlar tarafından 
daha çok yapıldığının gözlemlediğine vurgu yapılmaktadır. 

 Günümüzde, azalarak da olsa devam etmekte olan, yatır/türbe ziyaretleri, muska ya da 
“ocaklıya görünmek” gibi uygulamalar, halkın hastalıklarını tedavi etmek için kullandığı 
yöntemlerdendir. Türkiye’nin bazı bölgelerinde hayvanları tedavi etme yeteneğine sahip 
ustalar vardır ve bu ustalar “ocak” olarak adlandırılır. “Ocak/ocaklı/sağaltma ocağı” 
terimleri “el alarak tedavi yapabilen, hastalık ya da hastalıkları iyileştirebildiğini söyleyen, 
bunları nasıl uygulayacağını bilen kişileri” ifade etmektedir. Ocak tedavileri, Türkler’in en 
eski dini inanışlarından olan Şamanizm’den köken alır (Dinçer 1980, Öger 2010, Güneş 
2018). Bazı yörelerde “ocak ya da ocaklı olma” aileden gelen bir durumdur. Ocak olan bir 
kişinin aynı aileden bir kadın ya da erkeğe “el verme”si gerekir (Öger 2010). Ocaklarda asıl 
iyileştirici faktör, ocağın ruhsal gücü ve insanların bu güce olan inanışlarından ileri gelir. 
Ocak uygulamaları geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış Türk kültürünün etkilerini 
taşıyan uygulamalardır. Günümüzde azalarak da olsa halen devam etmekte olan bu 
uygulamalarda (Öger 2010), bazı yörelerde kadınların daha yaygın şekilde ocak olduğu 
gözlenmektedir (Görgeç 2019). 

Sümer tabletlerinde karşılaşılan “GAL A.Zu, A.Zu SAG, A.Zu, Sal A.Zu” terimleri arasında 
çeşitli hekimlikler vurgulanmıştır (şef hekim, pratisyen hekim vs.). Bunların arasında dikkati 
çeken “SAL A.Zu” terimi ise “kadın hekimi” ifade etmekte olup, farklı statülere erişmekte 
olan hekimler arasında kadın hekimlerin de bulunduğunu göstermektedir. Bu dönemdeki 
tedavilerin dini-sihri özellikte olduğu ve kadın hekimlerin de daha çok büyü uygulamak 
suretiyle tedaviler yaptığı belirtilmektedir (Öztürk Türkmen 2011). 

2. KADINLARIN ETNOVETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ YERİ
VE ÖNEMİ 

İnsanoğlunun varlığından itibaren en eski topluluklarda, anneler gözlem yapmaktadırlar ve bu 
gözlemler ya da tecrübeler ile öğrendiği bilgileri kullanarak çeşitli tedaviler 
uygulamaktadırlar. Bu nedenle de tarihteki ilk hekim örneğini anneler oluşturmaktadır 
(Doğan ve Yüksel 2013). Türk toplumlarında kadınlar önemli bir alanı temsil ederler. 
Yönetimlerde, ailelerin kurulmasında, mesleki alanlarda erkeklerle eşit değerlere sahiptirler. 
Böylesine kıymetli bir varlık olan kadınlar hiç şüphesiz ki hekimlik mesleğinde de önemli bir 
rol üstlenirler (Baysal 2014). Eski Türk topluluklarında “Şaman” kavramı kadar eski olan, 
“Emci”, (Emci, Domçu, Kempir, Ocaklı), “Ebe” (Hebe), “Otacı” kavramları kadının halk 
hekimliği alanında sosyal yapıya dâhil olarak kurumsallaşmasını sağlar. Bu dört kavram aynı 
mesleği yapan fakat farklı uygarlıklarda yaşamış hekimleri temsil eder. Bu mesleklerde, 
mesleki becerinin aktarılarak devam ediyor olması, birbirleri ile ilişki içerisinde olduğunu ya 
da birbirlerinin uzantısı olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Otacılar, bitkileri kullanarak 
ilaçlar elde eder, bu sebeple kullandıkları ilaçlar gerçekçi bir özellik taşır. Bu kişilerin 
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yaptıkları ilaçlar ve tedavi yöntemleri “kocakarı ilacı, kocakarı yöntemi” olarak ifade edilir 
ve günümüzde en çok tercih edilen geleneksel yöntemlerin başında gelir (Baysal 2014). 

Baysal (2014), Bayat’ın (2012) çalışmasına değinerek, kadın şamaların, özel şaman elbiseleri 
giyerek ve davullar kullanarak gerçekleştirdikleri ritüelleri sırasında, hastaları iyileştirmek, 
kısırlığı tedavi etmek ya da ölenlerin ruhlarını öteki dünyaya göndermek gibi görevleri 
üstlenmenin yanı sıra sığırlar ve atlara zarar veren ruhların kovulması gibi uygulamaları da 
yaptıklarını belirtmektedir. Kadın şamanlar, çeşitli bitkilerden ilaçlar yapmaktadır ancak 
otacılar yaptıkları bitkisel ilaçlarla, bedenin sağlığına kavuşturulmasını amaçlarken, şamanlar 
ruhu iyileştirmeyi ya da kaybedilmiş enerjinin yerine getirmesini de amaçlamaktadır. Kadın 
şamaların teşhis, hastalığa yaklaşım ve tedavi ile ilgili süreçlerde erkeklere göre farklı bir yol 
izlediği görülmekte olup, daha çok kendilerinden önceki otacı ya da büyücülerin yolunu 
benimsedikleri görülmektedir. 

Kırsal alanlarda yaşayan yerel halkın yaptığı tedavilerde kadınlar tarafından yerel ilaçlar 
kullanılmaktadır (Phondani ve ark 2010). Kırsal alanda uygun maliyetli ve neredeyse hiç yan 
etkisi olmayan ve yaygın kullanılan bileşenlerle yapılan geleneksel preparatlar, onları bu lokal 
alanda yaşayan topluluklar tarafından uyarlanabilir hale getirmektedir. Kadınlar tarafından 
kullanılan bileşenlerin çoğu, evde yaygın bulunan ve rahatsızlıkların tedavileri için geniş bir 
kullanıma sahip olan maddelerdir. Bu bileşenlerin, kadınlar tarafından hayvanlarda 
kullanımının çoğunlukla kaynatma, fumigasyon ya da eksternal uygulamalar şeklinde olduğu, 
ancak dozaj miktarı, sıklığı ve süresi hakkında net bir bilgiye sahip olunmadığı, sadece 
hastalığın şiddetine göre ayarlandığı söylenebilmektedir (Khandelwal 2017). 

Afrika ve Asya’da yapılan tarımsal faaliyetlerde, iş gücünün neredeyse yarısını kadınların 
oluşturduğu görülmektedir. Tarımsal ticarete karşı artan desteğin ve küçük ölçekli tarımın 
azalmasına neden olan ulusal politikalar sebebi ile tarımsal alanlardaki insan yoğunlaşması ve 
arazi kıtlığı, küçük ölçekli tarımla uğraşan ailelerin, özellikle erkeklerinin para kazanmak 
amacıyla iş arayışına girmeleri, şehirleri göçlerinin artışı ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla da 
kalan kadınların, erkekler tarafından gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri sırtlanmaları 
gerekmiştir. Pakistan’da bulunan “Hushe Vadisi”nde yapılan araştırmada, erkeklerin göçleri 
nedeni ile kadınların hayvan bakımlarını sağlamak zorunda kaldıkları ve buna bağlı 
ekonomiye sağladıkları katkıları vurgulanmıştır (Azhar-Hewitt 1999, Köhler-Rollefson 2012) 

Çin’de yapılan bir çalışmada, kırsal alanda, hayvancılık üretiminde yer alan kadınlar, 
çoğunlukla domuz ve tavuk yetiştirirken, erkekler genellikle sığır, keçi, koyun ve atların 
beslenmesi ile otlatılmasından sorumludur. Hem erkekler hem de kadınlar, kendi 
hayvanlarının bakımından, yemlerin hazırlanmasından, ahırların temizlenmesinden, 
hastalıkların tedavisinden ve alım satımından sorumludur. Erkek çiftçiler ayrıca silaj için çit, 
ağıl ve silo yapımı gibi ağır projelerden sorumluyken, kadın çiftçiler fıçı silajı yapmak ve ot 
üretimi gibi görevler üzerinde çalışmaktadırlar. Yaz aylarında erkekler sığırlara, keçilere ve 
koyunlara dağ otlaklarında otlaklara eşlik ederken kadınlar, domuzların ve tavukların 
tutulduğu eve yakın durur. Ancak kışın hayvanlar geri getirilir ve erkekler ve kadınlar gübre 
taşıma ve yem hazırlama sorumluluğunu paylaşırlar. Bu rol dağılımı, erkeklerin daha yüksek 
(parasal) değerli hayvanlar üzerinde karar verme hakkına sahip olduğunu, kadınların ise daha 
az değerli çiftlik hayvanları ile ilgilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, daha yakın 
zamanlarda, işgücüne girmek için uzun mesafelere seyahat eden genç erkeklerin sayısında 
yaşanan artış, daha fazla sayıda genç ve yaşlı kadının tüm tarımsal üretimden ve diğer 
faaliyetlerden sorumlu hale gelmesine neden olmuştur (Shen 2009). 
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Phondani ve ark. (2010) tarafından Hindistan’da yapılan bir çalışmada, eğitim seviyesinin 
düşük olduğu kırsal bölgelerde, okuma yazma bilmeyenlerin çoğunluğu, hayvan tedavilerini 
daha çok geleneksel yöntemlerle yaptığı ve bu yöntemlerin %53,3’ünün kadınlar tarafından 
uygulandığı görülmektedir. Burada yaşayan insanlar arasında, hayvan hastalıklarının 
iyileştirilmesi amacıyla, kadınların yerel ilaçları güvenle ve oldukça sık kullandıkları tespit 
edilmiştir. 

Davis (1995), yapmış olduğu bir araştırmada EVH’de cinsiyetin öneminin artarak tanınmaya 
başladığını bildirilmektedir. Cinsiyet ile ilgili bilgileri kayıt altına almak amacıyla yaptığı bir 
başka çalışmada, Afganistan’da yaşayan “Peştun” göçebelerinin erkekleri ve kadınları 
arasında “Koochi” kadınlarının, çiftlik hayvanlarının bakımı ve tedavisinde büyük rol 
oynadığından bahsetmiştir. Davis (1992), kadınların erkeklere göre evlerinin yanında bakılan 
hasta ve yeni doğmuş hayvanlar için bu hayvanların bakımları ile ilgili çok daha fazla bilgiye 
sahip olduklarını tespit etmiştir. Genç ve yeni doğmuş hayvanlar sürüye katılabilecekleri yaşa 
gelene kadar ya da hasta hayvanlar iyileşene kadar sürüden ayrı tutularak kadınlar ve çocuklar 
ile birlikte çadırlara alınırlar. Hasta hayvanların çadıra alınmasıyla hastalık sebebi olan 
enfeksiyonun sürüye bulaşması da engellenmiş olur. Hayvanların sağımları, güç doğumlara 
yardım ve yeni doğanların bakımı Koochi kadınlarının görevidir. Karkaslar kadınlar 
tarafından elle hazırladıklarından, hayvanlar ve hastalıkların yerli tedavilerinin yanı sıra 
yaygın olan hayvan hastalıkları hakkında oldukça zengin bilgiye sahiptirler. Ayrıca 
hayvanlardaki parazitler hakkında da bilgi sahibidirler. 

Hindistan’da bir grup kadın veteriner hekim tarafından kurulmuş bir örgüt olan “ANTHRA”, 
1996 yılından bu yana “Andra”, “Pradesh” ve “Mahaştra” bölgesinde geleneksel hayvan 
yetiştiriciliği ve EVH ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. ANTHRA, küçük çiftçiler (özellikle 
kadınlar), pastoralistler (koyun ya da sığır çiftçisi), adivasiler (yerli topluluk), köylüler ve 
gelişmişlikten uzakta kalmış diğer kişilerden oluşan hayvan yetiştiricileri gibi toplulukların 
problemlerine ulaşmak, bağlantı kurmak ve bu sorunları çözmek için kurulmuştur. Bu 
bölgede yoğun bir şekilde bölgesel hayvan sağlığı hizmetlerine, beslemeye ve yetiştirme 
yönetimi uygulamalarına yönelik belgeleme, araştırma ve sosyal doğrulama için araştırma 
projeleri yürütmektedir. ANTHRA, 20 yılı aşkın bir süredir EVH ile ilgili uygulamaları ülke 
çapında ve yurtdışında çeşitli gruplar arasında kayıt altına almaya, doğrulamaya ve yaymaya 
çalışmakta olup, ekonomik gücü zayıf çiftçilerin, modern ve pahalı veteriner hekimliği 
hizmetlerinden yararlanamadığına vurgu yapmakta ve düşük maliyetli sağlık sorunlarını 
çözmeye yönelik EVH ve yönetim uygulamalarına dayanan geniş bir yerli bilgi hazinesi 
biriktirmektedir (Anonim 2020).  

Van Asseldonk ve Lans (2020) yaptıkları çalışmada Perezgrovas (1996)’un “Tzotzil Maya” 
yerlileri ile EVH üzerinde yaptığı çalışmada, o bölgedeki kültürün erkeklerle yerli kadınların 
direk konuşmasına izin vermediğinden, yanında genç bir kadın bulundurmak zorunda 
kaldığını belirttiğine değinmişlerdir. Ayrıca Quave (2008), kadınların geleneksel yöntemlerle 
ilaç ve hekimlik hizmeti konularında bilgi sahibi kişiler olduğunu, ancak kadınlar arasında 
halk hekimliği ile ilgili bilgi aktarımının bölgedeki sosyo-ekonomik dinamiklerin değişmesi 
ile azalmakta olduğunu da belirmektedir. 

Asseldonk ve Lans (2020) tarafından yapılan çalışmada McCorkle ve Mathias’ın (1996) ve 
Katerere and Luseba (2010) EVH üzerine yazdığı kitapta birçok bölümün oluşumunda ilk 
yazarların hep kadınlar olduğundan bahsedilmektedir.Disiplinler arası bir bilim alanı olan 
EVH’de, kadın bilim insanlarının elde ettikleri bilgiler oldukça önemlidir. Bilgi veren kişiler 
ile kurulan ilişki birçok durumda kadın çiftçilerle karşılıklı güven ve saygıya dayanmaktadır. 

179



Türkiye’de EVH üzerine yapılmış tez ve proje çalışmalarında kadın sayılarının azlığı dikkat 
çekmektedir. Sinmez (2011) tarafından yapılan doktora tezinde toplam 845 kişiden yalnızca 
beşinin kadın olduğu; Yüksel (2012) tarafından yapılan doktora tezinde 123 katılımcıdan 
13’ünün kadın olduğu, Yaşar ve ark. (2013) tarafından yürütülen TÜBİTAK projesinde 745 
katılımcının 11’inin kadın olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar içerisinde kadınlar, sağım 
sonrası hayvanların meme bakımları ile ilgilendikleri, çeşitli hastalıkların teşhislerinin 
yaptıkları, hastalıkların tedavilerinde bitkilerden yaralandıkları, buzağıların ishallerinin 
tedavisinde (Sinmez 2011), çeşitli dini ritüelleri gerçekleştirdikleri ya da eşlik ettikleri 
(Sinmez 2011, Yaşar ve ark 2013), barınma, bakım ve beslenme ile ilgili faaliyetlerde, 
hayvanların isimlendirilmesinde, üreme ve doğum zamanlarında, doğuma yardımcı olmak, 
yeni doğan hayvanların bakımına ve beslenmesine destek sağlamak, çeşitli hastalıkların 
tedavilerinde (Yüksel 2012, Yaşar ve ark 2013,) ortopedik ve travmatolojik durumların 
tedavilerinde, jinekolojik ve meme hastalıklarının tedavileri ile ilgilenmektedirler (Sinmez 
2011, Yüksel 2012, Yaşar ve ark 2013).  

Hayvanların genetik aktarımları yani hayvan ıslahı açısından da kadınlar oldukça aktif ve 
bilinçli bir şekilde rol oynamaktadır. Kadınların hayvan seçim kriterlerinin erkeklerden farklı 
olduğu, dost canlısı, kullanımı kolay ve kaygısız hayvanları sevmeye meyilli oldukları 
belirtilmektedir. Bu tür hayvanları, üretim potansiyeli yüksek ancak daha fazla zaman, dikkat 
ve girdi gerektiren hayvanlara tercih etmektedirler. Yine kadınlar, pastoral bir hane veya 
ailenin hayvan gütmeye devam edip etmemesi veya geçim faaliyetlerini kentsel alanlara 
kaydırması konusunda belirleyici faktör olabilmektedirler. Erkeklerin, ancak eşleri tarafından 
destekleniyorsa geleneksel çobanlık mesleğini sürdürebildikleri görülmektedir (FAO 2021). 

Gelinen noktada kadınlar, geleneksel yöntemler ile hayvan bakımı rollerini, bu alan ile ilgili 
kariyerlere dönüştürmüşler ve muhtemelen bu tıbbi yöntemleri “sert” şekilde yapılan bilim 
ve biyotıbba karşı “yumuşak” ve “kadınsı” olarak inşa etmişlerdir. Hala dünyanın birçok 
yerinde (hasta) hayvan bakımları yaygın bir kadın uğraşı olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Keshet ve Simchai 2014, Van Asseldong ve Lans 2020) 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yerel olarak uyum sağlamış besi hayvanı ırkları ile kadınlar arasındaki ilişkiyi 
aydınlatabilecek doğrudan bir veri olmadığı için dolaylı verilere başvurulması ve çeşitli 
kanıtların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Yoksul hayvan yetiştiricilerinin çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu, kolay yönetilebilir hayvanları tercih ettiği ve ortak mülkiyet 
kaynaklarına erişime bağlı olduğu ve tarımın giderek kadınlaştırıldığı göz önüne alındığında, 
kadınların yerel olarak uyarlanmış hayvan ırklarının ana kullanıcıları ve bakıcıları olduğu 
sonucuna varılabilmektedir. Ek olarak, uygun yayım hizmetlerinin olmaması nedeniyle, 
kadınlar yüksek performanslı ırkları yönetmek için gereken eğitimden de yoksundur. 
Kadınlar, genellikle güvencesiz geçimlerini sürdürmek için yerel olarak uyarlanmış ırkları 
kullanarak, bu ırkları korur ve geliştirir. Bu, özellikle kümes hayvanları, domuzlar ve 
küçükbaş hayvanlar gibi genellikle dişi etki alanında bulunan türler için geçerlidir (FAO 
2021). 

Kadınların arka bahçedeki kümes hayvanlarının çoğunu beslediğine ve çöp atma ve bağlama 
sistemlerinde tutulan domuzların çoğunu yönettiğine dair ampirik ve dolaylı kanıtlar 
bulunmaktadır. Bunlar genellikle yerli ırklara dayalıdır. Kadınlar, geçimlik hayvancılıkta 
başlıca aktörlerdir; hayvancılık ticari hale gelir gelmez ise erkekler devralmaya eğilimlidirler. 
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte, tek başlı kırsal hanelerin sayısında artış 
görülmektedir. Erkekler şehirlere iş aramak için giderken, kadınlar çocuk ve hayvan bakımı 
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için geride kalmakta, minimum bakım ve finansal yatırım gerektiren düşük girdili ırkları 
koruyarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Kadınların bakımları kolay, iş yükünü arttırmayan ve 
hastalıklara daha az yatkınlık gösteren hayvanların beslenmesine ağırlık vermeleri, yerel 
olarak adapte olmuş ırkları tercih etmiş oldukları anlamı da taşıyabilmektedir. Geleneksel 
hayvancılığın devam edebilmesi için kadınların destekleyici şekilde rol almaları önemlidir. 
Pastoralist toplumlarda aileler, ancak eşler de bu faaliyeti kentsel alanlara tercih ederlerse, 
hayvancılık faaliyetlerini devam ettirebileceklerdir (FAO 2021). 

Kadınların geleneksel etkinlikleri ve bilgileri erkeklerinkinden farklıdır ve gerçekten EVH 
araştırma ve geliştirme alanında oldukça değerli ve önemlidir (Wanzala ve ark 2005). Kırsal 
alanlarda yaşayan kadınlar, günümüzde kullanılan medikal ilaçların hammaddeleri olan 
bitkilerin asıl yetiştiricileri olması sebebiyle de bilgilerinin ve deneyimlerin kaybedilmemesi 
adına çaba sarf edilmesi gereken önemli kişilerdir. Elde ettikleri bilgileri sonraki kuşaklara 
eksiksiz bir biçimde aktarmaları, yeni üretilebilecek ilaçlar için de ilham olabileceği 
söylenebilir.  

Sonuç olarak, kadınlar toplumların gelişiminde oldukça önemli derecede değerli yeteneklere, 
içgüdülere ve bilgilere sahiptir. Annelik içgüdüsünün de ağırlığıyla, besledikleri hayvanlara 
gösterdikleri yoğun nezaket ve şefkat, bakımlarını üstlendikleri hayvanların sorumluluğunu 
almalarına, hastalık takiplerini ve gerektiğinde halk hekimliği uygulamalarını yapmalarına 
sebep olmuş, bu sayede de günümüzdeki modern hekimliğin temellerinin inşa edilmesine 
katkı sağlamıştır.  

Türkiye’de EVH alanında kaynak kişilerden bilgiler elde edilmiş ve bu bilgilerin elde edildiği 
kişiler arasında kadın sayısındaki azlık dikkat çekmiştir. Bu sayıların azlığının, kadınların 
toplum içindeki konumu ve birebir iletişimin mümkün olmamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Kadınların tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki rolleri göz önüne 
alındığında, EVH içerisindeki yerinin önemsenmesi gerektiği ve daha çok kadına ulaşılmaya 
çalışılarak bilgi birikimlerinin daha çok aktarılması sağlanmaya çalışması tavsiye edilebilir.  

 Kadınların bilgi birikiminin mutlaka değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması gereklidir. 
Erkeklerle kıyaslandığında kadınların hayvanlara daha yüksek merhamet duygusu, annelik 
içgüdüsü ile hayatta tutma çabası ve toprakla yüzyıllardır var olan ilişkisi sebebiyle elde 
ettikleri bitki bilgisinin, EVH’ye olabilecek katkısının daha fazla değerlendirilmesini 
gerektirdiği düşünülebilir. EVH alanında geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak, her zaman 
önemli bir yere sahip olan kadınların hem dünyada hem de Ülkemizde, bu alana yönelik 
faydaları ile birlikte bilime sağlayacağı katkılarının göz önünde bulundurulması gerektiği 
söylenebilir.  
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ÖZET 

Toplum kabulleri ve kalıplaşmış önyargıları, kadın ve erkek için roller belirleyerek toplumsal 
cinsiyet kavramını oluşturmuştur. Bu durum, kadının var olduğu sosyal kimliğini ve aile 
içindeki rolünü de etkilemiştir. Türk kültüründe cinsiyet ayrımının ve atanan rol 
davranışlarının net çizgilerle belirlenmiş olması, kadın yaşamının merkezini oluşturan 
konutunda, mekânların da cinsiyet üzerinden tanımlanmasına neden olmuştur. Bu noktada 19. 
Yüzyılda Osmanlı toplumunda kadının aile içindeki rolü, geleneksel Türk Evi’nin mekânsal 
biçimlenişine yansımaktadır. Kadına atfedilen mahremiyet olgusu ve günlük yaşamında 
gerçekleştirdiği görev ve eylemler çerçevesinde, Türk evinin dominant kullanıcısı olan 
kadının çevresinde gelişen mekânlara sahip olduğu anlaşılmaktadır.   

Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyılda toplumda kadın kimliği, sosyal hayatı ve aile içinde 
tanımlanan rolü çerçevesinde, geleneksel Türk Evi’nde oluşum gösteren mekân karşılıklarını 
ve yansımalarını incelemektir. 19. Yüzyılda Osmanlı toplumunda kadının statüsü ve aile içi 
temsiliyeti; konut işlevi ve davranış kalıpları üzerinden gelişen mekân ve donatıya yönelik 
aidiyetlerin, biçimsel karşılıkları aranarak değerlendirilmiştir.  

19. yy. da Geleneksel Türk Evi’nde plan tipolojisi; “iç sofalı plan” ve “orta sofalı plan” olarak
oluşum göstermektedir. Bu çerçevede geleneksel Türk Evi, kadının toplumsal rolü 
çerçevesinde konut içindeki  günlük yaşantısı üzerinden iç mekân organizasyonu ile işlev 
temelli donatılar kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılarak, 19. yüzyılda Osmanlı toplumunda kadının kimliği, toplumsal rolü ve 
temsiliyetleri tanımlanmıştır. Bu rolün getirisi olan sorumluluklar ve davranış biçimleri 
paralelinde, konut içi günlük görevler ve eylemler belirlenmiştir. Elde edilen veriler bir araya 
getirilerek aidiyetler üzerinden mekânsal karşılıkları aranmış ve cinsiyetçi mekânlar 
tanımlanarak, tablolama yöntemi ile bir araya getirilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Geleneksel Türk Evi’ndeki fonksiyonel ilişkiler ve planlamaların, haremlik ve selamlık 
mekânları olarak cinsiyete dayandırılan tanımlamalar temelinden, kadının temsil ettiği 
değerlerin mahremiyeti göz önünde bulundurularak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu 
mekânların fonksiyon ilişkilerinin, kadının mahremiyetinin yanı sıra, günlük görev ve 
eylemlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlandığı görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında; 
Türk Evi’nde iç mekânların işlev temelli donatı elemanlarının da kadına yönelik olarak 
tasarlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, 19. Yüzyılda geleneksel Türk Evi’nin 
kadının kimliği üzerinden gelişen, cinsiyetçi mekânlara sahip olduğu görülmektedir. Türk 
Evi’nin fonksiyon ilişkileri ve işlev temelli donatılarının, kadının mahremiyeti ve günlük 
görev ve eylemleri üzerinden geliştiği anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Evi, İç Mekân, Kimlik, Cinsiyetçi Mekân 
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GENDER BASED INTERIOR SPACES THAT DEVELOPED THROUGH WOMEN'S 
SOCIO-CULTURAL IDENTITY IN THE TRADITIONAL TURKISH HOUSE 

ABSTRACT 

Social acceptances and stereotyped prejudices have created the concept of gender by 
determining roles for men and women. This situation also affected the social identity of the 
woman and her role in the traditional family life. The fact that gender discrimination and 
assigned role behaviors in Turkish culture are defined with clear lines that has led to the 
definition of spaces in the house which is the center of women's life, based on gender. At this 
point, the role of women in the family in Ottoman society in the 19th century is reflected in 
the spatial formation of the traditional Turkish house. It is understood that the woman, who is 
the dominant user of the Turkish house, has the spaces that develop around her within the 
framework of the fact of privacy attributed to the woman and the duties and actions she 
performs in her daily life. 

The aim of this study is to examine the spatial counterparts and reflections that emerged in the 
traditional Turkish house in the 19th century within the framework of women's identity, social 
life and the defined role in the family. The status of women in 19th centuries of Ottoman 
society and their representation in the family were evaluated by looking for the formal 
equivalents of space and furniture equipment which developed through housing function and 
behavioral patterns. 

19th century plan typology in the Traditional Turkish House; It shows formation as “plan with 
inner sofa” and “plan with middle sofa”. In this context, the traditional Turkish House has 
been evaluated within the scope of the interior organization and function-based equipment 
over the daily life of the woman within the framework of the social role of the woman. In line 
with the responsibilities and behavior patterns that this role brings daily tasks and actions in 
the house have been determined. The data obtained were brought together and their spatial 
equivalents were sought through belongings, and sexist spaces were defined, brought together 
and evaluated by tabulation method. 

It is understood that the functional relations and planning in the traditional Turkish house 
were designed on the basis of gender-based definitions as “harem” and “selamlık” spaces, 
taking into account the privacy of the values represented by women. In addition, it is seen that 
the function relations of these spaces are designed to facilitate women's daily duties and 
actions, as well as their privacy. From this point of view  it is understood that, function-based 
build-in/mobile furniture  of interior spaces in the Turkish house was designed for women. As 
a result, it is seen that the traditional Turkish house in the 19th century had sexist spaces that 
developed over the identity of women. It is understood that the function relations and 
function-based furnishings of the Turkish house have developed over the privacy of women 
and their daily duties and actions. 

Keywords: Traditional Turkish House, Interior, Identity, Gender Space 

GİRİŞ 

Geçmiş dönemlerde toplumda kadının rolü tartışma konusu olmuştur ve günümüzde halen 
güncelliğini korumaktadır. Toplum tarafından belirlenen kalıplaşmış önyargılar sonucu, kadın 
ve erkek için roller belirlenerek toplumsal cinsiyet kavramının oluşmasına yol açmıştır. 
Sosyo-kültürel etkenler ve toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler, kadının var olduğu 
sosyal yaşam ve aile içindeki statüsünü doğrudan etkilemektedir. Toplum yaşamında 
gerçekleşen bu değişimler, kadın ve erkeğin aile yaşamındaki rollerine yansıyarak cinsiyete 
dayalı mekânların oluşumunu ve biçimlenişini etkilemektedir.  
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Toplum yapısı ve kültür, toplumsal cinsiyet ile konut kullanımı arasında bağlantı 
kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Türk kültüründe cinsiyetçi ayrımlar sonucunda konut 
ve kadın eşleştirilmesiyle cinsiyetçi mekânlar oluşmaktadır. Ülkü (2018), Türk kültürünün 
“ev” kavramına çok önem verdiğini belirterek, kadınların sosyal kimliğini, ahlak ve medeni 
durumlarını “ev” ile ilişkilendirmiştir. Toplumsal kabul olarak kadının aile huzurundan 
sorumlu olduğunu, fiziksel anlamda mekânların organizasyon, bakım ve verimliliğinin 
kadının sorumluluğunda olduğunu, ruhen evin sahibinin yalnızca kadın olduğunu ifade 
etmektedir (Ülkü,2018: 65). Bu açıdan ele alındığında, kadının sosyo-kültürel kimliği ve 
günlük yaşam biçiminin, konut tasarımını etkilediği anlaşılmaktadır. Bu durum, Geleneksel 
Türk Evi’nin biçimlenişini de etkilemektedir. Kuban’a (1995) göre, geleneksel Türk Evi’nin 
kavramsal gelişiminde kadının toplumsal kimliğinin etkileri olmakla beraber, ev kavramı 
kadının gündelik hayatının çevresinde gelişmiştir. Özaktan (2018), geleneksel Türk Evi’ni, 
geleneğin yorumu olarak tanımlandığını ve gelişiminde geçmişten beri sahip olduğu kültür ve 
adetlerin birikimleri sonucunda toplumsal rollerin etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışmanın amacı, 19. yüzyılda toplumda kadın kimliği, sosyal hayatı ve aile içinde 
tanımlanan rolü çerçevesinde, geleneksel Türk Evi’nde oluşum gösteren mekân karşılıklarını 
ve yansımalarını incelemektir. 19. Yüzyılda Osmanlı toplumunda kadının statüsü ve aile içi 
temsiliyeti, konut işlevi ve davranış kalıpları üzerinden gelişen mekân ve donatıya yönelik 
aidiyetlerin biçimsel karşılıkları aranarak değerlendirilmiştir.  

Çalışmada 19. yy. kapsamında Osmanlı’nın toplum yapısı, kadının kimliği ve aile içindeki 
rolü ele alınmıştır. 19. Yüzyılda Osmanlı toplumunda var olan cinsiyet ayrımının net bir 
şekilde görünürlüğü ile kadının statüsü, aidiyeti ve konut içindeki işlev ve görevleri, 
geleneksel Türk Evi iç mekânları kapsamında çalışılmıştır. 19. yy. da Geleneksel Türk Evi,  iç 
sofalı plan ve orta sofalı plan tipolojisi oluşturmaktadır. Bu çerçevede geleneksel Türk evi, 
kadının günlük yaşantısı üzerinden iç mekân organizasyonu ve işlev temelli donatılar 
kapsamında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak 19. yüzyılda Osmanlı toplumunda sosyo-
kültürel bir bakış açısıyla kadının kimliği, sosyal hayatı ve aile içindeki rolü, yapılan literatür 
okumaları üzerinden ortaya konmuştur. Geleneksel Türk Evi biçimlenişinde var olan iç 
mekânlar üzerinden yapılmış olan incelemeler ile toplumsal rollerin belirlediği cinsiyetçi 
mekânlar ayrıştırılarak tanımlanmış ve tablo yöntemi ile bir araya getirilmiştir. 19. yy 
Osmanlı döneminde kadının mahremiyeti, günlük görevleri ve eylemleri belirlenerek ortak 
okumaları yapılmıştır.  Elde edilen veriler bir araya getirilerek mekânsal karşılıkları 
değerlendirilmiştir. 

Yapılan araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır; 

- 19. yüzyılda Osmanlı toplumsal yapısındaki günlük yaşam ile toplumsal davranış 
kalıpları, aile içi yaşam biçimlenişine nasıl yansımaktadır? 

- 19. yüzyılda kadının statüsü, aile içindeki rolü ve günlük yaşamında davranış biçimleri 
nasıldır? 

- Kadın kimliğinin 19. yüzyılda Geleneksel Türk Evi ile ilişkisi ve cinsiyete dayalı iç 
mekânların biçimlenişi nasıl gerçekleşmektedir? 

19. Yüzyılda Toplum Yapısı ve Kadın Kimliği

19. yy da Osmanlı toplumundaki kadının rolünü saptamak için, aynı dönemde dünyada öne
çıkan toplumsal düzen içerisinde var olan kadınının rolünü tanımlamakta yarar vardır. 19. 
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Yüzyıl kadınına olan bakış açısının genel çerçevesinin çizilmesi, aynı dönem Türk kadınının 
içinde bulunduğu toplumsal algı ve kabullerinin de tanımlanmasında katkı sağlayıcı olacaktır. 

18. yüzyılda sanayi devriminin İngiltere’de başlayarak Avrupa’ya yayılması, tüm dünyada bir
kırılma noktası olmuş ve bunun sonucunda 19. yüzyılda tüm dünyada siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Tüm bu 
değişimlerle beraber toplum yapısında değişiklikler yaşanmış ve toplumda kadının statüsü 
konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.  

18. yüzyılda Fransız İhtilali (1789-1799) ile başlayan kadın hareketleri, 19. yüzyılda
yaygınlaşmıştır. 1840’lı yıllarda ABD’de, 1850’li yıllarda ise İngiltere’de gelişen kadın 
hareketleri, feminizmin ilk dalgası olmuştur. Kadının cinsiyeti sebebi ile toplumdaki yerini ve 
sosyal kimliğini geliştirmek adına yapılan feminist hareketler, 1893 yılında Yeni Zelanda’nın 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması ile son bulmuştur. Ardından 1918 yılında 
İngiltere’de, 1920 yılında ise ABD’de, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır (Çiçek 
vd. 2015). Böylece kadınlar 20. yüzyıl içerisinde erkeklerle eşit haklara sahip olmuşlardır. 

Avrupa’da yaşanan tüm bu gelişmelere karşın, Fransız Devrimi’nin önde gelen 
temsilcilerinden Robespierre ve dönemin ünlü düşünürleri olan Rousseau, Montesquieu ve 
Voltaire gibi isimler, kadını fiziksel olarak erkekten güçsüz görmüşlerdir. Kadının görevinin 
erkeğe itaat etmek olduğunu ve sadece ev işleri ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduklarını 
ifade etmişlerdir. 19. Yüzyılda İngiltere’de kadınlar erkeklerin mülkü olarak kabul 
görülmektedir. Kadınlar mülk sahibi olma haklarını, boşanma ve davalarda taraf olma 
haklarını, 1882 yılından sonra elde edebilmişlerdir (Yürüt, 2017).  
Aynı dönemde Amerika’da ise kadının sosyal hayatı Avrupa’da olduğundan çok farklı 
değildir. “Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin” fikir adamlarından biri olan Locke, tüm 
insanların doğal haklara sahip olması gerektiği fikrindedir. Ancak insan ifadesinden kastı, 
sadece erkek cinsini kapsamaktadır. Ayrıca rasyonelliği yalnızca erkeklerde olan bir özellik 
olarak görmüş, vatandaş olmak ve kamuda yer almak için akıldan yoksun olarak görülen 
kadınlar içi uygun bulunmamıştır. Bahsi geçen bu doğal haklara sadece erkeklerin sahip 
olması gerektiğini savunan bu zihniyet, 20. Yüzyıldan sonra değişmeye başlamıştır (Örnek, 
2015). 

Avrupa’da yaşanan kadın hareketleri hızlı olmamakla beraber, Asya toplumuna da 
yansımıştır. Asya ve Orta Asya toplumunda erkeğin egemen olması nedeniyle 
demokratikleşme, kadın hakları ve toplumsal eşitlik, Avrupa ülkelerindeki kadar 
yaygınlaşmamıştır (Hamzaçebi 2019). Ayrıca, tarihi nedenler, sömürgecilik, etnik sebepler, 
askeri darbeler ve eğitim seviyesinin düşük olması başlıca nedenler arasında sayılabilir. 

19. yüzyılda tüm dünyada genel olarak kadının toplum içerisindeki statüsü, feminizm
hareketlerine karşın erkeğin üstünlüğünü kabul eden ataerkil toplum yapısını yansıtmaktadır. 
Kadının sosyal ve kamusal alanda yeri yok denilecek kadar azdır. Kadının rolü ev içinde 
sınırlı kalmakta ve aile içinde kadının görevleri sadece ev çerçevesinde ilişkilendirilmektedir.  

Osmanlı Toplumu ve Kadının Statüsü 

Osmanlı Devleti’nin (1299-1922 ) toplum yapısı, süreç içerisinde çeşitli değişimler 
geçirmiştir. Egemenliği altında farklı soy, kültür ve inançlara sahip toplumları barındırmış, 
tarihindeki göçebe yaşam kültürü de zamanla İslamiyet’in kabulü ve Arap-İran kültürlerinin 
etkisiyle farklı bir yapıya bürünmüştür (Yılmaz,2010). İslamiyet, toplum yapısının 
şekillenmesinde önemli role sahip olmuştur.  
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Osmanlı ailesinin temel yapısının şekillenmesinde Türk kültürü ve İslam hukuku etkili 
olmuştur. Kadın, aile içinde evin düzeninin sağlanması ve çocukların eğitiminden sorumlu 
tutulmuştur. Müslüman kadınların toplumdaki yerini belirleyen en önemli unsur, İslamiyet 
olmuştur. Osmanlı toplumu, inancı gereği merkezi ve ataerkil bir toplum yapısına sahiptir 
(Yılmaz A. , 2010). Geleneksel Osmanlı ailesinde kadın önemli bir yere sahip olmuştur. 
Kadının toplum ve aile içindeki statüsü, çocuk sayısına göre artmaktadır (Epik vd. 2016). 
Kadın ev işlerinin yanı sıra kocasının evde olmadığı zamanlarda evin korunması görevini de 
üstlenmektedir (Dulum 2006).  

Osmanlı toplumunda kadın ev işleri ve çocukların eğitimini sağlamakla beraber, tarlada 
erkeğin yanında da çalışmıştır. Tarım işlerinin dışında dokumacılık ve mum üretimi gibi 
çeşitli zanaatlar ile altın, gümüş, işleme gibi işlerle de uğraşmışlardır. Dokumacılık, evden 
çıkmadan yapabilen bir iş olduğu için kadınlar arasında yaygın bir uğraş olmuştur (Dulum 
2006).  

19. yy. da Osmanlı kadınının toplumdaki yeri ve hakları, Tanzimat Fermanı (1839) ile
gündeme gelmiştir. Özellikle kadınların sokağa çıkmaları ve gezmeleri konusunda hoşgörü 
ortamı doğmaya başlamıştır (Yılmaz, 2010). Tanzimat Dönemi’nde kadın hakları konusunda 
değişiklikler yapılmasına rağmen toplumun evlilik ve kadınla ilgili görüşü pek değişmemiştir. 
(Çakmak, 2011).  

19. yüzyılda Osmanlı’da toplumsal alandaki gelişmelerin odak noktası aile kurumu olmuştur.
Dönemin en çok tartışılan konuları; evlilik, görücülük adeti, eşlerin birbirlerini görmeden 
evlenmesi, çok eşlilik, aile fertlerinin ilişkileri, eşlerin aile içindeki rolleri ve görevleri, 
boşanma konusu, kadınların boşanma hakkını kazanması gibi kadını ve aileyi merkezine alan 
konular olmuştur (Aybey, 2016). 

Osmanlı’nın ataerkil bir yapıya sahip toplum tarafından yaratılan geleneksel kadın kimliği, 
dönemin aydın ve yazarları tarafından gündeme getirilerek tartışılmıştır. Osmanlı’nın ilk 
kadın hakları savunucusu olan Fatma Aliye, ‘Nisvan-ı İslâm’ adındaki eserini İslami bir 
çerçevede tutmuştur. Dönemin önemli isimlerinden biri olan Şinasi, “Şair Evlenmesi” adlı 
eserinde evlilik kurumunu konu alarak, birbirini görmeden yapılan evlilik anlayışını 
eleştirmiştir. Ayrıca Ahmet Mithat, Nabizâde Nazım ve Hüseyin Rahmi’de kadın ve aile içi 
ilişkilerini romanlarında konu edinmişlerdir (Karabulut, 2016).  

19. yy.’da Osmanlı Devleti’nde batılı ülkelere ayak uydurma çabasıyla yenilikler yapılmıştır.
Yaşanan modernleşme sürecindeki bu değişiklikler; siyasal, sosyal, ekonomik alanların yanı 
sıra eğitim ve hukuk alanlarında da toplumu ve kadının toplumdaki statüsünü etkilemiştir. 
Kadın konutu içinde sınırlanmış olan rolünün yanı sıra, artık toplumsal yaşam içinde de var 
olmak istemiştir (Çiçek vd. 2015). Tüm bu gelişmelerle beraber kadınların toplumda yer 
alması, çalışma hayatı ve eğitimleri konusunda çalışmalar başlatılarak kadın ve kadın hakları 
farkındalığı oluşturulmuştur. Ancak bu gelişmeler gayri-müslim ve üst tabaka insanlar 
tarafından kabul görmüş olsa da, geleneksel değerlere ve kültüre bağlı toplumda yeterince 
kabul görmemiştir. 

19. YÜZYIL GELENEKSEL TÜRK EVİ PLANLAMASINDA KADININ ROLÜ

Mekânın cinsiyetçi kimlik üzerinden gelişimine bakmak için o dönemdeki kültürel yaşam, 
insan davranışları ve günlük yaşam rutinine bakmak gerekir. Akpınar vd. ’ne  (2010) göre; bir 
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mekâna cinsiyetçi kimlik katan en önemli unsur; bireylerin mekânın üretim sürecindeki 
cinsiyet rollerini hatırlatan kültürel detaylardır. Mekânın cinsiyetçi bir kimliğe sahip olmasını 
sağlayan unsurlar erkeğe değil, kadına aittir ve kadın, o mekâna anlam kazandırarak kültürel 
sembollerle zenginleştirmektedir. Önder Küçükerman bu düşünceyi; ‘Türk evi bir anlamda 
kadın içindir’ şeklinde ifade etmiştir (Küçükerman, 1985). Bu noktada Türk Evi’nde, kadının 
çevresinde gelişen ve kadın kimliğinin yansıdığı cinsiyetçi mekânları değerlendirmek 
açısından, o dönemde kadına atfedilen görevler ve mahremiyetine de bakmak gerekmektedir. 

Kadının Aile İçindeki Rolü ve Günlük Eylemleri 

19. yy’da geleneksel Osmanlı toplumunda Tanzimat’ın kadınlar için getirdiği yeniliklere
rağmen gelenek ve kültürüne bağlı olan toplum tarafından kabul edilmesinin zaman aldığını 
vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle geleneklerine bağlı olan Osmanlı toplumunun aile 
yapısında konutun dışı, erkeğin dünyası olarak kabul edilmektedir. Kadının gündelik hayatı 
genelde konut içinde geçmektedir. Kadının günlük işleri; ev işlerini yapmak, çamaşır 
yıkamak, yemek pişirmek, dokuma yapmak, dikiş nakış yapmak, meyve kurutmak, 
hayvanlara bakmaktır (Kuban, 1995).  

Kadın tüm ev işlerini yapmakla beraber çocuklarına bakma ve akşam eve gelen erkeğe ve 
misafirlere hizmet etme sorumluluğunu da üstlenmektedir. Kuban (1995), Türk evini 
mikrokozma benzetmiştir. Erkeğin işten eve döndüğünde kadının dünyasına girdiğini 
belirterek Türk evini; “kadının dışarıya çıkmadan yaşayan ve kendi kendine yeterli olan 
dünyası” olarak nitelendirmiştir. Türk evinin yapısal karakteri, gününün büyük bir bölümünü 
evde geçiren kadın için evi yaşanabilir kılmaktadır. Türk evi, kadınların çalışmasını 
kolaylaştıracak, dinlenmesini sağlayacak ve toplumsal ilişkiler kurarak sosyalleşmesini 
gerçekleştirecek nitelikte biçimlenmiştir (Küçükerman, 1985). Kadınlar genellikle tüm bu 
işlerin yapılması noktasında konutun dominant kullanıcısı olmuşlardır. 

19. yy da geleneksel Osmanlı toplumunda kadının günlük yaşamında konut içi görev ve
eylemlerini, aşağıdaki biçimi tanımlamak mümkündür. 
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Tablo 1. Geleneksel Osmanlı Toplumunda (19. yy) Kadının Günlük Görev ve Eylemleri 
Tablosu 

Aile ve Kadının Mahremiyeti 

Tanyeli (2012)’ye göre mahremiyet, “sürekli olarak sınır tanımları yapmak” olarak 
açıklanmaktadır. Mahremiyet konusundaki sınırları, kişi ya da kişiler tarafından 
belirlenebilmektedir. Bu mahremiyetin kontrol ve dengesinin sağlandığı kamusal ve özel 
alanın ayrıldığı yer; konuttur (Aktaran: Sungur& Aydın, 2021).  

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile kadınlar ve erkekler arasında net sınırlar çizilerek 
birbirlerinden ayrılmıştır. Türk evinin biçimlenişinde mahremiyet anlayışı büyük ölçüde 
etkilemiştir.  Bu nedenle, Türk evleri dış dünyaya kapalı, içe dönük bir biçimde tasarlanmıştır 
(Besli, 2019). Bu durum iç mekan tasarımlarına da yansıyarak kadın ve erkek kullanım 
temelli mekanlarının ayrılmasına sebep olmuş ve kadınların yaşadığı bölüme “haremlik”, 
erkeklerin bölümüne ise “selamlık” adı verilmiştir (Özeren, 2018:12).  

Erkeklerin mekânı olan selamlık, daha düzenli ve gösterişli olmasına karşın, kadının mekânı 
olan haremlik kısmı daha sade düzenlenmiştir. Bazı zamanlarda erkekler, hareme 
girebiliyorken, kadınlar ve hatta kız çocuklarının bile selamlığa girmesi yasaklanmıştır. Erkek 
çocukları ise 12 yaşından sonra selamlık kısmına girebilmektedir. Kadınlar ve erkekler 
yemeklerini ayrı yemektedirler. Aile reisi olan erkek yemeğini yalnız yerken, kadınlar 
haremlik kısmında yemek yemektedir. Ancak erkekler misafir olmadığı zamanlarda harem 
kısmında vakit geçirip yemek yiyebilmektedir (Yağcı, 1998).    

Anadolu’da bazen haremlik ve selamlık mekânlarının girişinin ayrı planlandığı görülmektedir. 
Erkek misafirlerin kadınların mahremiyetine dikkat etmeleri beklenmektedir. 19. yüzyılda 
planlamada haremlik ve selamlık ayrımı kent evlerinde genelleşmiştir (Kuban, 1995:150). 

OSMANLI'DA 
KADININ 
GÖREV VE 
EYLEMLERİ 

ÇOCUKLARIN BAKIMI 

EV İŞLERİ, TEMİZLİK 

YEMEK PİŞİRME BULAŞIK YIKAMA 
YEMEK HAZIRLIKLARI (KURUTMA, SALÇA VS) 

ÇAMAŞIR YIKAMA 

HALI- KİLİM DOKUMA 

HAYVANLARIN BAKIMI 

MİSAFİR AĞIRLAMA 

ELİŞİ (NAKIŞ,DİKİŞ) 

DİNLENME 

İHTİYAÇ GİDERME 
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Geleneksel Türk evinin biçimlenişinde kadının kimliği üzerinden gelişen cinsiyetçi 
mekânların tanımları; o dönemde kadının sosyo-kültürel kimliği, günlük yaşam biçimi ve 
mahremiyet değerleri açısından ele alınmış ve geleneksel Türk evinde mekânların ve 
mekansal ilişkilerin kadın ekseninde; 

- Mahremiyet değerlerine 
- Görevleri ve eylemlerine göre geliştiği anlaşılmıştır. 

KADIN KİMLİĞİNİN 19. YÜZYIL GELENEKSEL TÜRK EVİ ÜZERİNDEKİ 
MEKÂNSAL TEMSİLİ 

   Türk evinin plan tipini bilimsel olarak ilk defa Eldem (1954) sınıflandırmıştır. Eldem, 
“sofasız plan tipi”, “dış sofalı plan tipi”, “iç sofalı plan tipi”, “orta sofalı plan tipi” olarak dört 
grupta incelemiştir. Türk evinin en ilkel plan tipi “sofasız plan” tipidir. İkinci aşaması ise “dış 
sofalı” plan tipi olarak gelişmiş ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. 19. yüzyılda çoğunlukla 
“iç sofalı” ve “orta sofalı” plan tipleri görülmektedir. Yapılan çalışma, 19. yy  kapsamında ele 
alınacağı için, “sofasız plan” tipi, “dış sofalı plan” tipi kapsam dışında bırakılmıştır.   

Şekil 1. İç Sofalı  ve  Orta Sofalı Plan (Eldem 1954) 

İç Sofalı Plan Tipi: İç sofalı plan tipi Türk evinin plan gelişiminde üçüncü evre olarak kabul 
edilmektedir. İç sofalı plan tipinde sofanın iki yanına odalar dizilerek, sofanın iç kısımda 
kalmasıyla oluşmuştur. Türk evinin en çok kullanılan plan tipi 19. Yy da yaygınlaşmıştır. Bu 
plan tipinin diğer adı ise “karnıyarık plan” tipidir. İç sofalı plan tipinde odaların artması ve 
yan yana gelmesi nedeniyle duvarlar azalarak ekonomik ve sağlıklı olmasıyla ön plana 
çıkmaktadır (Eldem, 1954).  

Orta Sofalı Plan Tipi: Türk evi plan gelişiminin son evresi olan orta sofalı plan tipine “Oval 
veya beyzi sofa” da denmektedir (Eldem,1954). Orta sofalı plan tipinde iç sofalı plan tipine 
göre sofanın yanlarındaki eyvan sayıları değişmektedir.  18. Yy da yaygın olan “Barok” akımı 
19. Yy da yaygınlaşan “Ampir” akımının etkisi ile popülerliğini kaybetmiştir. Daha ekonomik
olan iç sofalı plan türü tekrar yaygınlaşmıştır (Azezli, 2009). 

Geleneksel Türk Evi’nde Kadın-Mekân Organizasyonu İlişkisi 

Kadın, kapalı bir hayata sahip olduğu için Türk evi içten dışa doğru çözümlenmiştir. Türk 
evinin zemin katında girişle ilişkili olan yüksek duvarlarla çevrili yarı açık mekân olan avlu, 
kadının dış dünyaya açılan penceresidir. İlk göze çarpan büyük mekân (hayat) avludur. (Ayda, 

193



1982). Dolaşım merkezi olmasının yanı sıra çevresinde birçok işlev barındıran avlu, birinci 
kat ile mekânsal sürekliliği ve ulaşımı sağlamaktadır.  Avlunun çevresinde ahır, kümes, 
odunluk, mutfak, tandır, fırın, tuvalet gibi mekânlar bulunmaktadır (Göğebakan, 2015).  

Şekil 2. Geleneksel Türk Evi Avlu (Bozkurt, 2019), (Url 1) 

  Zemin katta bulunan avlu ve çevresindeki mekânlar, kadınların işlerini gerçekleştirebileceği 
çok işlevli mekânlardır. Kadının görevleri olan, hayvan bakımı, sebze yetiştirmek, kurutmak, 
halı dokumak, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, temizlik yapmak gibi eylemlerini 
gerçekleştirebileceği hizmet mekânlarını kapsamaktadır. Kadın için en önemli mekânlardan 
biri mutfaktır. Evin plan şemasının temel elemanı olarak sayılan mutfak, yemek pişirmenin 
yanı sıra yemek yemek, dinlenmek, oturmak, yıkanmak gibi işlevleri de karşılamaktadır 
(Yüksel, 2009). Zemin katta avluda bulunan mutfak mekânı, 19. Yüzyıl sonlarında evin içine 
alınmıştır.  

Şekil 3. Malatya Balaban’da Mutfak Ve Ocak (Kuban,1995) , Safranbolu Evinde 
Mutfak (Yüksel, 2009) 

Sofa, çoğunlukla birinci katta yer almaktadır. Odaların arasında sofanın uzantısı olan eyvanlar 
yer almaktadır. Burası günlük yaşamda kadınların oturup dinlenebileceği ve arkadaşları ile 
oturup sosyalleşebileceği mekânlardır. Türk evi planında sofanın etrafında odalar 
dizilmektedir.  Odalar, sofa aracılığı ile birbirine bağlanmaktadır. Sofa çevresinde erkek 
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mekânı olan (baş oda) selamlık, kadın mekânı olan haremlik (hariciye) yer almaktadır. 
Haremlik denilen oda (Şekil 5), içinde ocak bulunan çok işlevli, esnek, gerektiğinde yataklar 
serilip yatılabilen, yemek pişirilen, sofra kurulup yemek yenebilen, yıkanmak gibi eylemlerin 
gerçekleştiği,  misafirlerin ağırlandığı bir mekândır (Yüksel, 2009).  

  Odaların çokluğu, büyüklüğü ailenin kalabalık oluşuna ve ekonomik durumuna göre 
değişkenlik göstermektedir. Önceden dışarıda yer alan tuvalet 19. Yüzyıl sonrasında evin 
içine girmiştir. Abdestlik, hela, kiler ise merdiven ve sofa ile bağlantılıdır. Türk evi 
fonksiyonel olarak birçok fonksiyonu bir arada barındıran esnek bir kurguya sahiptir.    

Şekil 4. Çok İşlevli Türk Evi Harem Odası (Burkut 2014) 

Selamlık erkeğe ait bir mekândır. Kadınların bu mekâna girmesi sınırlandırılmıştır. Haremlik 
ise kadınlara ait bir mekândır, kadın misafirlerin olmadığı zamanlarda erkekler bu mekâna 
girebilmektedir. Evin diğer bölümleri ise kadınların ve erkeklerin girebildiği avlu, sofa, eyvan 
gibi ortak kullanım mekânlarıdır.  

Şekil 5. Geleneksel Türk Evi Selam Odası  (Safranbolu Kaymakamlar Konağı), (Url 2) 
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Servis mekânları olan, kiler, depo, tuvalet, ahır gibi mekânlar da, ortak kullanım içerisinde yer 
almaktadır. Tüm mekânların biçimlenmesinde ve fonksiyon ilişkilerinin belirlenmesi 
bakımından kadının rolü büyüktür. 

Türk evinin organizasyonu kadının mahremiyetine, günlük görevleri ve eylemlerine göre 
şekillenmiştir. Ayrıca Türk evinde cinsiyetçi mekânlara bakmak için bir fonksiyon şeması 
belirleyerek kadın ve erkek mekânları ayrıştırılmış ve ortak mekanlar belirlenmiştir. Bu 
noktada cinsiyetçi kullanıma göre bir fonksiyon şeması oluşturulmuştur.  

Şekil 6. Geleneksel Türk Evi’nde Kadın ve Erkeğin Kullanımına Göre Cinsiyetçi Mekânların 
Fonksiyon Şeması 

Oluşturulan fonksiyon şemasına göre erkek mekanı olarak selamlık, kadın mekanları ise 
haremlik ve mutfak mekanları, hayat, sofa, oda, tuvalet, ahır, hamam, ve kilerin ortak 
kullanım mekânları olarak ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. Geleneksel Türk Evi, mekânların 
fonksiyon ve birbirleri ile olan yakınlık ilişkileri bakımından incelendiğinde, mekânların 
kadın kimliği ve temsiliyeti üzerinden şekillendiğini söylemek mümkündür. 

Saim Sakaoğlu Evi, 19. Yüzyılda geleneksel Türk evlerinde var olan iç sofalı plan tipolojisini 
yansıtan, nitelikli bir konut örneğidir. Konya’nın Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Saim 
Sakaoğlu Evi, geleneksel Türk Evi’nin kadın-mekan organizasyonu ilişkisi bakımından 
aşağıdaki planlar üzerinden incelenmiştir.   
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      Şekil 7. Saim Sakaoğlu Evi Zemin Kat Planı  Konya1 (Arat, 2018) 

Yukarıda görülen örnek planda (Şekil 9.) görüldüğü gibi zemin katta, cinsiyetlere göre ortak 
kullanım mekanları yoğunluktadır ve kadın mekanı olan mutfak, bu katta yer almaktadır. 
Dışarıdan içeri girişten itibaren avlu (no 1), birçok fonksiyonu içinde barındırmaktadır. Ana 
mekana, 1. Kata çıkış, izbe (no 6) denilen zemin kat sofası olan mekandan sağlanmaktadır. 
Burası depo (no 7) ve kışlık hazırlık (no 5) mekânları ile ilişkilidir. Kadınların yemek 
pişirdiği ve içinde tandır bulunan mutfak mekanı (no 3) malzemelerin saklanabileceği bir 
depo (no 4) ile ilişkilendirilmiştir. Mutfağın hemen yanında konumlandırılan ikinci bir mutfak 
olarak kullanılabilecek olan kışlık hazırlama ve depolama alanı (no 5) ise kadınların kurutma, 
salça vb. kışlık hazırlıkların yapabileceği bir mekandır. Hayvanların giriş çıkışlarını 
kolaylaştıran girişle yakın konumdaki ahır (no 2) ise havuzla ilişkilendirilmiştir. 

Zemin kat sofası olan izbede (no 6) bulunan merdivenlerden 1. kata çıkılmaktadır (Şekil 10). 
Merdivenlerin çıkışı, selamlık ile ilişkili olan ara mekânın önünde konumlanmıştır. Böylece 
eve gelen erkek misafirler merdivenden çıkınca direk selamlık kısmına yönlendirilmektedir. 
Böylece mahremiyet bakımından haremlik ile olan ilişkisi de ayrıştırılmıştır. Selamlıkla 
bağlantılı ara mekân sonradan banyoya dönüştürülmüştür. Selamlığın karşısında konumlanan 
küçük oda hem de sofaya açılan kapı ile hem de banyoya açılan kapı ile mahremiyet 
sağlanmıştır. İç sofaya bağlanan kadın mekânı olan haremlik (hariciye) ise mahremiyet 
açısından tamamen ayrı çözümlenmiş ve burada avluya bağlanan merdiven ile ayrı bir giriş 

1 Plan görseli yazar tarafından ölçeksiz olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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kapısı bulunmaktadır. Böylece kadına ait bir mekân olan haremliğe gelen kadın misafirler 
buradan giriş yapabilmektedir.  

         Şekil 8. Saim Sakaoğlu Evi 1. Kat Planı, Konya2 (Arat, 2018) 

Geleneksel Türk evinin planlaması ve iç mekân organizasyonu bakımından, kadının 
mahremiyeti, günlük yaşantısı, görev ve eylemlerine göre belirlendiği anlaşılmaktadır. 
Özaktan, 2018 tarihli çalışmasında Türk yaşam kültürüne ait söylemleri, cinsiyet kodu 
göstergelerine dönüştürerek bir tablo oluşturmuştur. Aşağıdaki tablo, bu sistematiğin 
üzerinden kadının görev ve eylemleri de göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. 

Bu çerçevede geliştirilen,  (Tablo 2.) de  cinsiyete göre ayrıştırılan mekan fonksiyonları 
üzerinden kadının mahremiyeti, görevleri ve eylemleri bakımından ele alınmıştır.  

2 Plan görseli yazar tarafından ölçeksiz olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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CİNSİYETE 
GÖRE 

MEKÂNLAR 

GELENEKSEL 
TÜRK EVİ 

ORGANİZASYON-
FONKSİYON 

KADININ GÖREVLERİ VE 
EYLEMLERİ 

MAHREMİYETİ 

KADIN 
MEKÂNLARI Oda (Haremlik) 

Çocukların Bakımı/Yemek 
Yapma/Temizlik Yapma/Misafir 
Ağırlama/Elişi Yapma/Dinlenme 

Mahremiyet 
açısından 
Cinsiyetlere göre 
planlanmış ve 
Görsel kontrolü 
sağlanmaktadır 

Mutfak Yemek Pişirme/ Bulaşık Yıkama 
Zemin katta 
penceresiz 
ve/veya zeminden 
yukarda az ve küçük 
pencere çözümleri 

ERKEK 
MEKÂNLARI Baş Oda (Selamlık) Temizlik Yapma/ Hizmet Etme 

Mahremiyet 
açısından 
Cinsiyetlere göre 
planlanmış 

ORTAK 
MEKÂNLAR 

Avlu Yemek Hazırlıkları (Kurutma, 
Salça vs) 

Açık ve yarı açık 
mekanlar yüksek 
duvarlarla çevrili ve 
küçük pencere veya 
penceresiz çözümler 
ile görsel kontrol 
sağlanmaktadır 

Sofa Dinlenme, Temizlik Yapma 
Kullanıcı 
Cinsiyetine göre 
Bölücü Elemanlarla 
ayrılabilmektedir 

Kiler/Depo Temizlik Avlu içinde yer 
aldıkları için görsel 
kontrol sağlanmıştır 

Tuvalet İhtiyaç Giderme, Temizlik 
Ahır Hayvanların Bakımı 

Tablo 2. Geleneksel Türk Evi’nde Kadınına Göre Biçimlenen Mekânların Fonksiyon Tablosu 

Geleneksel Türk Evi’nde Kadın-İşlev Temelli Donatı Elemanları İlişkisi 

Geleneksel Türk evi,  iç mekânda sabit ve hareketli donatıları ile işlevsel çeşitliliğe sahiptir. 
Özellikle odalarda bulunan sabit donatılar mekânı biçimlendirmekte önemli bir unsur 
olmuştur.  Türk evinde iç mekân donatıları, kadının günlük yaşantısını kolaylaştıran, 
mahremiyeti, görev ve eylemleri doğrultusunda tasarlanan yapısal öğelerdir. Bu noktada Türk 
evinin işlev temelli iç mekan donatıları olan pencereler, kapılar, ocak, dolap, yüklükler ve 
sedirler ile ele alınarak incelenecektir. 

Pencere/Cumba/Kafes 

Türk evi pencereleri, odanın sokağı ya da bahçeyi görecek şekliyle konumlanmaktadır. 
Pencereler çift kanatlara sahiptir. Üst kanatlar odanın havalandırılmasını sağlarken, alt tarafta 
açılan kanatlar, sedirde oturan birini dış dünya ile bağlantı kurmasına yardımcı olur 
(Azezli,2009).  Kadınlar bütün günü evde geçirdikleri için pencere kadının dışarıyı 
seyretmesi, dinlenmesi, satıcıdan alışveriş yapması, komşularla haberleşmesi, hem dinlenme, 
hem de eğlenme köşesi haline gelmiştir (Algan, 2015). 
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Türk evinde birçok yerde cumbalı pencereler görülmektedir. Bu cumbalar, üzerinde bulunan 
küçük ahşap kafeslerle kadınların görünmeden sokağı gözetlemelerini sağlamaktadır. 
Mahremiyetin sağlanması açısından cumbalar, üst katlarda görülmektedir (Yılmaz, 2017). 
Cumbalar karşı komşular tarafından görülmemek amacıyla, göz hizasında pencereler 
kullanılmış ya da ahşap kafes kullanılarak mahremiyet sağlanmıştır (Çetin, 2006). 

         

Şekil 9. Kafesli Cumba Ve Pencere Örnekleri (Yılmaz,2017), (Yeğin, 2019) 

Dış Kapılar/ İç Kapılar 

Türk evinde ana mekâna girilen giriş kapısının üzerinde bulunan kapı tokmakları, mahremiyet 
olgusu düşünülerek tasarlanmıştır. Kapının üzerinde bulunan tokmaklar, cinsiyetleri ayıracak 
biçimde motiflere sahiptir. Ayrıca farklı ağırlık ve büyüklükleri ile kullanılan tokmaklar, 
farklı sesler çıkararak gelen misafirlerin erkek ya da kadın olduğunun anlaşılmasını 
sağlamaktadır (Özcan&Güngör, 2019).   

Şekil 10.  Kapı Tokmağı Örnekleri (Özcan & Güngör, 2019), (Url 3)  

Türk evinde odaların kapıları, mahremiyet unsuru göz önünde bulundurularak 
tasarlanmaktadır. Oda kapıları daima içeri doğru açılmakta ve açıldığı zaman duvara 
dayanmaktadır (Özcan & Güngör). Böylece kapıdan bakan kişi içeriyi tamamen görememekte 
ve doğrudan içeriye girememektedir. Bu nedenle kapı sesinin duyulması ile odada 
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bulunanların toparlanmalarına fırsat tanınmaktadır (Burkut, 2014). Böylece mekâna giriş daha 
denetimli ve mahremiyeti koruyucu biçimde şekillenmektedir. 

 Şekil 11.  Mahremiyet Açısından Oda Girişlerinin Denetlenme Çözümleri (Burkut, 2014) 

Ocak 
Kadınların en önemli günlük görevlerinden biri olan yemek pişirdiği ocaklar, odaların en 
önemli donatılarından biridir. Ocaklar, yemek pişirilmesinin yanı sıra, evin ısınmasını da 
sağlamaktadır. Odada bulunan duvarın birinde ocak ve dolaplar yer almaktadır. Ocaklar, 
dolaplarla bir bütün olarak tasarlanmıştır (Burkut, 2014). Böylece yemeği pişiren kadın için 
malzemeler ulaşılabilir hale gelerek kolaylık sağlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında ocaklar 
işlevini yitirerek yerini “peç” denilen sobalara bırakmıştır (Azezli 2009).  

Şekil 12.  Ocak Duvarı ve Oturma Alanları (Burkut, 2014), (Url, 4) 

Dolap ve Yüklükler 

Türk evinde dolaplar ve yüklükler, mekânların fonksiyonelliğinin arttırılmasında büyük rol 
oynamaktadır. Kadının ev işlerinde de büyük kolaylık sağlamaktadır. Sabah kalkınca yatak ve 
yorganların kaldırılıp depolanması, yemek yerken ortaya çıkan sini ve diğer malzemelerin 
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depolanması dolap ve yüklükler ile sağlanmaktadır. Dolaplarda fonksiyonellik ön planda 
olmakla beraber ana görevleri eşyaların depolanması ve korunmasıdır. Dolapların aldığı 
isimler; “yüklük, kavukluk, tembel deliği, çubukluk, peşkirlik, lambalık, cezvelik, fincanlık, 
çiçeklik, feslik, değneklik, testilik”dir. Bu dolaplar kullanım için en uygun ölçülerde 
yapılmıştır (Azezli, 2009). Böylece ergonomik tasarımıyla kadının işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Yüklüklerin bir diğer görevi ise; eyvan ve diğer odalar arasında ses 
yalıtımını sağlamaktır (Yılmaz, 2017). Bu durum mahremiyeti de beraberinde taşımaktadır. 

 Şekil 13. Yüklük ve Duvar Rafları (Burkut,2014), Dolap İçi Gusülhane (Azezli 2009) 

Türk evi odalarında yüklüklerin içerisinde “gusülhane” denilen küçük ıslak hacimler yer 
almaktadır. Burası abdest almak, yıkanmak gibi eylemlere hizmet eder. Gusülhanelerin 
konumu itibariyle günümüzdeki duşu içeride olan bir yatak odasına benzer (Kuban, 1995). 
Ayrıca kadın için kolaylık getirmekle beraber, eşlerin özel hayatındaki gizlilik nedeniyle 
ailenin mahremiyetini de sağlamaktadır. Özel bir yalıtımı olmayan ahşap yıkanma dolapları 
son dönemlerde çinko ile kaplanmıştır.  

Türk evinde haremlik ve selamlık bölümü arasında kadınların mahremiyetini sağlayacak 
şekilde kendilerini yabancı erkeklere göstermeden yemek ve kahve gibi şeylerin servisini 
yapabilecekleri dolaplar bulunmaktadır. Bu dolaplar çevrilerek selamlık kısmına ikramın 
iletilmesini sağlamaktadır (Burkut, 2014). 

202



 Şekil 14.  Dönme Dolap plan ve Görselleri  (Burkut, 2014), (Url 5) 

Sedir 

Türk evinde sedirler genellikle pencere önünde odada ve sofada yer almaktadır. Bazen de 
ocağın iki tarafında bulunarak, giriş duvarı haricinde bütün oda duvarları çevresinde 
yapılanarak, oturma alanı sağlamaktadır. Sedirler dinlemek, sohbet etmek, toplantı ve 
çalışmak gibi birçok amaca hizmet etmektedir (Yüksel, 2009). Cumbaların önünde sabit 
bulunan sedir, kadınların günlük hayatındaki birçok etkinliğe olanak sağlamaktadır. Evin 
hanımı ve genç kızları elişi, kanaviçe ve dantel gibi işlerini burada yaparlar. Çocukları ile 
burada oynarlar, misafir ağırlamak, kabul günleri ve sohbetler için de en uygun yer burası 
olmuştur. Sedirlerin pencere ve duvar ile olan ilişkileri kuvvetlidir. Ergonomik değerleri ile 
kullanıma yönelik tasarlanmıştır (Çetin, 2006). 

Şekil 15. Geleneksel Türk Evi Odasında Sedir (Hidayetoğlu, 2013) 

203



Geleneksel Türk evinde işleve dayalı donatı elemanları olan pencereler, kapılar, ocaklar, 
dolap ve yüklükler, sedirlerin, kadınların günlük işleri ve ihtiyaçları doğrultusunda konut 
içinde büyük kolaylık sağladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu donatıların tasarımında kadının 
mahremiyeti yine ön planda tutulmuştur. Bu noktada kadın kimliğinin Türk evinde mekân 
organizasyonunun yanı sıra işleve dayalı donatılara da yansıdığı görülmektedir. Aşağıdaki 
tabloda, kadının mahremiyeti, görev ve eylemleri bakımından Geleneksel Türk Evi’nin işleve 
dayalı donatı elemanları incelenmiştir.  

GELENEKSEL TÜRK 
EVİ İŞLEV TEMELLİ 
DONATILAR 

KADININ 
GÖREVLERİ VE 
EYLEMLERİ 

MAHREMİYET  DEĞERİ 

PENCERELER/CUMBA/ 
KAFES 

Temizlik/Dinlenme/ 
Sosyalleşme İhtiyacı 

Pencerelerde yer alan 
cumbalar, kafesle kapatılarak 
mahremiyet sağlanmıştır 

DIŞ KAPILAR/İÇ 
KAPILAR 

Ev İşleri Kontrollü giriş ile mahremiyet 
sağlanmıştır. 

OCAK 
Yemek Pişirmek / 
Temizlik Yapmak 

Mahremiyet sağlanması için 
haremlik kısmında yer 
almaktadır 

DOLAP VE YÜKLÜKLER Temizlik Yapma/ 
Yıkanma İhtiyacı 

Gusülhane ile aile içi 
mahremiyet sağlanmıştır 

SEDİR 

Çocuklara bakmak/ 
Elişi Yapmak/ 
Temizlik/ Sosyalleşme 
İhtiyacı 

Sedir yüksekliği ve sırtlıkların  
mahremiyeti sağlayacak 
şekilde ölçlendirilmesi 

Tablo 3. Geleneksel Türk Evi’nde Kadınına Göre Biçimlenen Mekânların İşleve Dayalı 
Donatılar Tablosu 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME: 

Yapılan çalışmada, 19. Yüzyılda kadının statüsünün ve aile içindeki rolünün Geleneksel Türk 
Evi’ne yansımaları, iç mekânları bakımından incelenmiştir. Türk Evi cinsiyet mekanları 
üzerinden iç mekanda “organizasyon- fonksiyon ilişkisi” açısından ve “işlev temelli 
donatılar”  kapsamında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

19. yy. ’da gerçekleşen feminizm hareketlerine karşın toplumda kadının statüsü
değişmemiştir. Kadının kamusal alanda ve sosyal hayatta yeri olmamış ve kadının yeri konutu 
ile sınırlandırılmıştır. Bu noktada tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı toplumunda da kadının 
rolü çoğunlukla evdedir. Kadın hakları ve kazanımları hakkında yapılan reformlara rağmen, 
içinde yer aldığı kültüre bağlı olarak farklı toplumlarda yeterince kabul görmemiştir.  

Kadının rolünün sadece konutu ile sınırlı kalması ve bütün gününü evde geçirmesi nedeniyle, 
kadının görevleri de bu mekânın içinde sınırlanmıştır. Bu nedenle Türk evinin mekânsal 
biçimlenişinin; kadının mahremiyet değerleri, görev ve eylemleri doğrultusunda gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. Genel çizgisi ile kadının günlük görev ve eylemleri; çocukların bakımı, ev 
işleri, temizlik, yemek pişirmek/bulaşık yıkamak, yemek hazırlıkları (sebze, kurutma, salça 
vb), çamaşır yıkamak, halı- kilim dokumak, hayvanların bakımı, misafir ağırlamak, elişi, 
dinlenme  olarak belirlenmiştir.  

Ayrıca 19. yüzyılda İslamiyet’in etkisiyle tanımlanan cinsiyet rolleri, Geleneksel Türk evinde 
kadın ve erkek mekânları arasında net sınırlar çizilmesinde ve kadının mahremiyet 
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değerlerinin ön plana çıkmasında etkili olmuştur. Kullanımda kadın ve erkeğe ait mekânlar 
ortaya çıkarak, çalışmada tanımı getirilen “cinsiyetçi mekânlar” tanımlı sınırları ile planlama, 
işlev ve davranışlar temelinde oluşmuştur. Çalışmada 19. Yüzyıl Geleneksel Türk Evi’nde 
“kadın mekânları”, “erkek mekânları” ve “ortak kullanım mekânları” ayrıştırılarak fonksiyon 
şeması oluşturulmuştur. Bu noktada erkek mekânı “selamlık”,  kadın mekânıları “haremlik” 
ve mutfak olarak; avlu, sofa, oda, tuvalet, ahır, hamam, kiler, ise “ortak kullanım alanları” 
olarak belirlenmiştir.  

Türk evinin mekân organizasyonuna yönelik ilişkileri, plan şemaları üzerinden 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu noktada zemin katta mahremiyet olgusunun ön plana çıktığı 
avlunun çevresinde kadının günlük işlerini gerçekleştirdiği mekânların (Şekil 17) birbirleri ile 
yakın ilişkide olduğu anlaşılmaktadır. Birinci katta ise selamlık ve haremlik mekânları ayrı 
girişlerle birbirinden ayrılmış, girişler arasında görsel kontrol sağlandığı anlaşılmıştır. 
Aşağıda Türk Evi’nde var olan  zemin kat ve 1. Katta bulunan mekanların birbirleri ile olan 
ilişkilerini ifade eden fonksiyon şeması oluşturulmuştur. 

ZEMİN KAT 1. 
KAT 

Şekil 16. Geleneksel Türk Evi Zemin Kat ve 1. Kat Fonksiyon Şeması 

Geleneksel Türk Evi’nde kadına göre biçimlenen mekânların fonksiyon tablosu, cinsiyetlere 
ayrılan mekânlarla, kadının mahremiyetine, görev ve eylemlerine göre belirlenen kriterler 
noktasında ele alınmıştır. 

Geleneksel Türk Evi’nde işlev temelli donatı elemanları; pencereler, kapılar, ocak, dolap, 
yüklükler ve sedirler üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Kadının mahremiyetine, görev ve 
eylemlerine göre belirlenen değerler incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, 19. Yüzyıl kapsamında ele alınan Türk evinin, toplumun 
kadına dayatılan rolün ve kadının aile içinde var olan kimliğinin Geleneksel Türk evinin 
biçimlenişi üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Evin dominant kullanıcısı olan kadının 

Avlu 

Mutfak 

Kiler 

Ahır 

Tuvalet 
Sofa 

Haremlik 

Oda Selamlık 
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günlük yaşantısının, mahremiyetin ve günlük gerçekleştirdiği eylemlerin, Türk Evi iç 
mekânlarında organizasyon ve işlev temelli donatıların tasarımını da etkilediği 
anlaşılmaktadır. Bu noktada geleneksel yapı içerisinde Türk Evinde cinsiyetçi mekânların 
oluşumundan bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada cinsiyetçi mekânlar, kadının günlük 
yaşantısına dayandırılarak, iç mekân organizasyonu ve donatılar kapsamında ele alınmış ve 
farklı bir bakış açısı geliştirilmiştir.  
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ÖZET 

Adalete eşit erişim, etkili hukuk yollarına başvurabilme, adil yargılanma hakkından 
yararlanma, mahkemelere erişebilme, adli yardım ve yasal temsilden yararlanabilme anlamına 
gelmektedir. Kadınların adalete eşit erişimini engelleyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. 
Cinsiyete dayalı önyargı ve tabular, toplumsal cinsiyet kalıpları, yoksulluk, bilgi eksikliği, 
mevzuat ve uygulamada yaşanan boşluklar ve hatta bazen yasaların kendisi bu faktörlerin 
başında gelmektedir. Bu durum özellikle cinsiyete dayalı şiddet mağdurları söz konusu 
olduğunda oldukça belirgin bir hâl almaktadır. Ayrıca göçmen, mülteci ya da sığınmacı 
kadınlar ile engelli ya da yaşça büyük kadınların adalete erişimi daha da güçleşebilmekte ve 
bileşik bir ayrımcılık söz konusu olabilmektedir. 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği 
Stratejisi adalete eşit erişim bakımından önemli bir yol haritası sunmaktadır. Burada tespiti 
yapılan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri takip edilerek hem yasal hem de 
fiili boşluklar doldurulabilir ve adalete eşit erişimin sağlanması ile şiddet başta olmak üzere 
cinsiyete dayalı olarak ayrımcılıkla mücadelede önemli bir ilerleme sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Eşitliği, Adalete Erişim, 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet 
Eşitliği Stratejisi 

ACCESS TO JUSTICE IN THE COUNCIL OF EUROPE GENDER EQUALITY 
STRATEGY 2018-2023 

ABSTRACT 

Equal access to justice implies the right to an effective remedy, the right to a fair trial, the 
right to equal access to the courts, and the right to legal aid and legal representation. There are 
many hindering factors that the women's equal access to justice. Gender based prejudices and 
taboos, gender stereotypes, poverty, lack of information, gaps in legislation and practice and 
sometimes even the law itself are foremost among these factors. This situation is quite evident 
for victims of gender based violence. Otherwise, access to justice may become more difficult 
for immigrant, refugee, asylum, disabled or elderly women and there may be compound 
discrimination. Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023 provides an important 
course of action for equal access to justice. Both de jure and de facto gaps can be filled by 
following the problems identified and the solutions offered to these problems and ensuring 
equal access to justice, especially violence, significant progress can be achieved in the combat 
against discrimination based on gender. 

Keywords: Gender Equality, Access to Justice, Council of Europe Gender Equality Strategy 
2018-2023    
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GİRİŞ 

Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi Mart 2018’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
tarafından kabul edilmiştir. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Avrupa Konseyi’nin insan hakları, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi misyonu bakımından merkezi bir 
konumdadır.1 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nin temel amacı, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 2018-2023 
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Strateji’nin uygulanmasına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu (GEC) rehberlik etmektedir. 

Söz konusu strateji programı altı temel konu üzerine odaklanmaktadır: 

1) Klişeleşmiş cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele.

2) Kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetle mücadele.

3) Kadınların adalete eşit erişiminin sağlanması.

4) Kadınların ve erkeklerin siyasal ve kamusal karar alma süreçlerine dengeli bir biçimde
katılımlarının sağlanması. 

5) Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların haklarının korunması.

6) Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin tüm uygulama ve önlemlerde sağlanması.2

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde odaklanılan altı temel konunun 
birbirleriyle bütünleşik sorunlar olduğunu, söz konusu sorunların yine bütüncül bir yaklaşımla 
ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik topyekûn bir mücadele ile giderilebileceğini söylemek 
gerekir. Bununla beraber bu çalışma kapsamında odaklanılacak olan mesele, adalete erişim 
konusu olacaktır. Bu bağlamda 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde 
cinsiyete dayalı ayrımcılık olmaksızın adalete erişimin sağlanmasına yönelik olarak özellikle 
üzerinde durulan konular analiz edilecektir.  

I. ADALETE ERİŞİM KAVRAMI 

Adalete erişim, demokratik, çoğulcu ve eşitlik ilkesine dayalı toplumlarda güvence altına 
alınması zorunlu olan temel bir hak olarak ifade edilebilir. Nitekim bireylerin insan haklarını 
korumaları için yasal araçlara ve mekanizmalara ihtiyaçları vardır.3 Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nda da adalete erişim temel bir insan hakkı olarak tanımlanmış, 
anlaşmazlıkları önleme ve çözmenin olmazsa olmaz bir unsuru olarak gösterilmiş ve bunların 
yanı sıra yoksullukla mücadelenin ve demokrasinin güçlendirilmesinin ayrılmaz bir parçası 
olarak nitelendirilmiştir.4 

1Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, Council of Europe, June 2018, 

https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1, E.T.23.08.2021, s.5. 
2Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, s.15. 
3Valesca Lima / Miriam Gomez, “Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right”, Peace, 

Justice and Strong Institutions, Springer International Publishing, 2020, s.1. 
4UNDP, Access to Justice Practice Note, 9/3/2004,  
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Adalete erişim kavramının yeknesak bir tanımının bulunduğunu söylemek esasen güçtür. 
Adalete erişimin temel bir insan hakkı olarak nitelendirilebilmesini sağlayan da bu kavramın 
esnekliğidir. Adalete erişimin tek bir tanıma indirgenememesi bu kavramın kapsamını 
genişletmektedir. Dolayısıyla bir hak olarak değerlendirilebilir hâle gelen adalete erişim, 
insan hakları hukukunun yaşayan bir alan olma özelliği ile uyumlu bir nitelik kazanmaktadır. 
Kavramın çeşitli tanımlarına bakıldığında ise bu tanımlardaki ortak noktanın “hukukî 
çözümlere ulaşabilme imkânı” olduğu görülmektedir. Adalete erişim, yargı organlarına 
başvuru imkânını işaret etmekle beraber adalete erişim kavramının kapsamı sadece yargı 
organlarına başvurma ile sınırlı değildir.5 Bu bağlamda adalete erişim, yargı organlarına 
başvuruyu, yargı organlarına başvurmanın önündeki engellerin saptanarak kaldırılmasını, 
yargılama usul ve kurallarıyla başvurucu hak arayana en kısa sürede ve en az masrafla ve 
rahatlıkla haktan yararlanma yolunun açılmasını ve bu konuda gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını ifade etmektedir.6  

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde yapılan tanıma göre de adalete eşit 
erişim, etkili hukuk yollarına başvurabilme, adil yargılanma hakkından yararlanma, 
mahkemelere erişebilme, adli yardım ve yasal temsilden yararlanabilme anlamına 
gelmektedir.7  

II. ADALETE ERİŞİMDE CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK

Adalete erişimde esas olan eşitlik ilkesi fiilen tam anlamıyla hayata geçirilememektedir. 
Adalete eşit erişim önünde engel teşkil edebilecek farklı türden ayrımlar söz konusu olmakta 
ve cinsiyete dayalı ayrım da bunlar içinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
başlık altında 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi esas alınarak adalete 
erişimde cinsiyete dayalı ayrımcılığın nedenleri ve söz konusu sorun ile mücadele yöntemleri 
üzerinde durulacaktır. 

A. Adalete Erişimde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Ortaya Çıkaran Nedenler 

Adalete erişimin gerçekten var olması için ayrımcılık içermemesi gerekir. Adalete erişim 
sosyal, ekonomik ya da herhangi bir başka statü farkı ya da ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı 
gözetilmeksizin adil ve eşit bir biçimde hak arama, haktan yararlanma imkânını garanti 
etmektedir.8 Adalete erişimde temel olan ayrımcılık yasağı ilkesinin tam anlamıyla 
uygulandığını söylemek ise güçtür. Adalete erişimde karşılaşılan ayrımcılık türlerinden biri de 
cinsiyete dayalı ayrımcılıktır. Bu aşamada cinsiyete dayalı ayrımcılık kavramı üzerinde ayrıca 
durmak yerinde olacaktır.  

Cinsiyete dayalı ayrımcılık kavramını somutlaştırmak adına Birlemiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 18 Aralık 1979 tarih ve 34/80 sayılı kararı ile kabul edilip, 3 Eylül 1981’de 
yürürlüğe giren ve hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlama amacıyla ortaya çıkan 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Justice_PN_En.pdf, E.T.23.08.2021, s.3. 
5 Neva Öztürk / Gökçen Taner / Ersoy Kontacı, Çocukların Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Hukuki 

Yardım Hizmetlerine Dönük İhtiyaç Analizi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:374, 2019, s.31-32. 
6 Meral Sungurtekin Özkan, “Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Cilt:16, Özel Sayı 2014, s.399. 
7 Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, s.24. 
8 Lima / Gomez, s.1. 
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Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme 
(CEDAW)’den yararlanılabilir.9 Nitekim CEDAW’ın ilk maddesinde “kadınlara karşı 
ayrımcılık” teriminin açıklaması yer almaktadır. Buna göre Sözleşme’nin amacı bakımından 
kadınlara karşı ayrımcılık siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer herhangi bir 
başka alandaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, 
medeni halleri ne olursa olsun, kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan 
yararlanmalarını ya da kullanmalarını zayıflatma veya hükümsüz bırakma amacını taşıyan 
veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama anlamına 
gelmektedir.10 

CEDAW’da yapılan ayrımcılık tanımının en önemli yanlarından biri ayrımcılığın farklı 
şekillerde ortaya çıkabileceğinin tespit edilmiş olmasıdır. Yapılan tanım bağlamında haklar 
bakımından ayrım gözetme, hakkın dışında tutma ya da hakkı kısıtlama şekillerinde bu ayrım 
ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla yapılan tanım, kimi zaman bir hak ya da koruma 
mekanizması şeklinde ortaya çıkabilecek ayrımcı uygulamalar için de bir uyarı niteliği 
taşımaktadır. Tanımın bir diğer önemli yanı ise ayrımcılık söz konusu olması için yapılan 
düzenlemelerin ya da uygulamaların ayrımcılık amacı taşımak zorunda olmadığıdır. Kimi 
durumlarda, ayrımcılık amacı taşımayan düzenleme ya da uygulamalar da bu sonucu 
doğurmaktadır ve yapılan tanıma göre, bu gibi durumlar da ayrımcılık kapsamına girmektedir. 
Bu tanım ayrıca farklı derecelerde ayrımcılığın ortaya çıkabileceğini de tespit etmektedir. Bir 
hakkın ortadan kaldırılmasının yanı sıra zayıflatılması da ayrımcılık kapsamındadır. Farklı 
derecelerde ayrımcılık olabileceğinin tespiti gibi haklar bakımından farklı aşamalarda 
ayrımcılık yapılabileceği de ilgili tanımda tespit edilmiştir. Hakkın tanınması sırasında, 
kullanılması sırasında ya da haktan yararlanılması sırasında ayrımcılık ortaya çıkabilir.11  

Adalete erişimde pek çok ulusal düzenlemede ve ulusalüstü düzenlemelerde cinsiyet 
eşitliğinin yasal olarak sağlandığı söylenebilir. Buna karşın yine de CEDAW’da yapılan 
ayrımcılık tanımında olduğu gibi kadınların adalete eşit bir biçimde erişme imkânlarının 
kısıtlanması sonucunun ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Adalete erişim hakkı tamamen 
kullanılamaz olmasa bile çoğu zaman bu hakkın kullanılması ya da bu haktan yararlanılması 
imkânı zayıflayabilmektedir. Bu gibi durumlar, doğrudan hakkı kullanılamaz kılmasa da ve 
ayrımcılık amacı içermiyor olsa da ortaya çıkan sonuç bakımından CEDAW’da yapılan 
tanıma göre kadınlara karşı ayrımcılık anlamına gelmektedir. 

Adalete erişimde cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortaya çıkması kadınlara biçilen geleneksel 
cinsiyet rolleri ile de ilişkilidir. Nitekim kadınlar hâlâ toplumsal statüleri bakımından ikincil 
konumda kalabilmektedir ve bu durumun hukuki yansımaları da olmaktadır. Söz konusu 

9 Ağustos 202 tarihi itibariyle CEDAW’a taraf olan devlet sayısı 189, imzacı devlet sayısı ise 99’dur. Palau ve 

ABD Sözleşme’yi imzalamalarına karşın henüz onaylama işlemlerini tamamlamamışlardır. Türkiye ise 20 Aralık 

1985’te Sözleşme’ye taraf olmuştur, bkz. United Nations Treaty Collection Chapter IV, Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women,  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#1, 

E.T.25.08.2021. 
10 Bkz. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,  

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf, E.T.23.08.2021. 
11 Alda Facio / Martha I. Morgan, “Equity or Equality for Women - Understanding CEDAW's Equality 

Principles”, Alabama Law Review, Vol:60, No:5, 2009, s.1142-1144. 
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sorunun özellikle aile hukuku, mülkiyet ve miras hakları ile istihdam alanlarında belirgin bir 
biçimde görüldüğü söylenebilir. Bu şartlar altındaki kadınların adalet kurumlarına erişmekte 
zorluk çekmeleri de kaçınılmaz hâle gelmektedir. Çalışma hayatında var olmayan, ev içi 
rolleri ile kısıtlanan ya da istihdamda sorun yaşayan kadınlar, ekonomik güçten yoksun 
kalmaktadır ve yoksulluk adalete erişimin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Başka 
bir taraftan kadınların adalete erişimde kurumsal engellerle karşı karşıya kaldıkları da 
görülmektedir. Yargılama ve güvenlik kurumlarında (hâkim, savcı ve polisler başta olmak 
üzere) ataerkil anlayışın egemen olması, özellikle ev içi şiddet ve cinsel saldırı gibi hassas 
konularda, kadınların şikâyetini ya da sürecin takibini, utanç veya damgalanma gibi 
korkularla da birlikte zorlaştırabilmektedir.12 

Adalete erişimde cinsiyete dayalı ayrımcılığın söz konusu olduğu tespiti, ulusal 
yargılamalarda olduğu gibi bu durumun bir uzantısı olarak örneğin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) önünde görülen davalarda da dikkat çekici bir boyuttadır. Esasen AİHM, 
cinsiyete dayalı farklı muamelelere karşı yaklaşımı ile cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik 
önemli bir denetim mekanizması olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim cinsiyete dayalı 
ayrımcılık iddiası içeren dava konusu olaylar hakkındaki kararlarında AİHM, Avrupa 
Konseyi üyesi devletler bakımından cinsiyet eşitliğini sağlamanın öncelikli bir hedef 
olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Buna karşın AİHM’ye başvuran kadın sayısının 
beklenen düzeyde olduğunu söylemek ise mümkün görünmemektedir. Aksine AİHS 
kapsamında düzenlenen ayrımcılık yasağı (AİHS madde 14’te ve Protokol No:12 madde 1) 
bakımından erkeklerin, AİHM’ye başvuru oranları kadınlara kıyasla daha fazladır. Kadınların 
AİHM’ye başvuru oranlarının erkeklerden daha düşük olmasının pek çok sebebi olabilir. Bu 
bakımından kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik statüleri nedeniyle adalete erişim 
konusunda zorluk çekebildiklerini söylemek mümkündür.13   

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde belirtildiği üzere adalete erişim, 
bir insan hakkıdır ve hukukun üstünlüğü ile iyi işleyen bir demokrasinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. İnsan haklarının korunması ve özellikle adil yargılanma hakkının sağlanması 
ancak etkili hukuk yollarının varlığı ile mümkün olmaktadır. Adalete erişim herkes için zor 
olabilmektedir. Buna karşın toplumdaki ve yargıdaki cinsiyete dayalı ayrımcı tutumlar 
nedeniyle adalete erişim kadınlar için daha zor olabilmektedir. Kadınlar ve erkekler 
arasındaki süregelen sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, cinsiyetçi önyargılar ve klişeleşmiş 
cinsiyet rolleri adalete erişimde kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin ortaya 
çıkmasındaki nedenlerin başında gelmektedir.  

B. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Yöntemleri 

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde adalete erişimde cinsiyete dayalı 
ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin etkin yöntemlerin ortaya konulması yoluna gidilmiş ve bu 
bağlamda bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Strateji’de söz konusu öneriler kapsamında 
belirlenen yol haritası şu şekildedir: 

- 33 sayılı CEDAW genel tavsiyesini uygulamak. 

12 Bkz. Duygu Hatipoğlu Aydın, “Kadınların Adalete Erişimi”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/4, s.86-87. 
13 Bkz. Nisan Kuyucu, “Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Adalete Erişim Sorunu: 

Mahkeme Kararlarında Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Kadına Yönelik Şiddet”, Feminist Eleştiri, Cilt:7, 

Sayı:1, 2015, s.69. 
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- 2016 Bern Konferansı tavsiyelerini14 uygulamak. 

- Avrupa Konseyi üye devletlerinde görülen doğru uygulamaları desteklemek ve yaymak. 

- Kadınların yargı erkine katılımı da dâhil olmak üzere, cinsiyete dayalı olarak adalete erişimi 
gösteren veri toplama konusunda bir standart oluşturmak. 

- 2016-2021 Avrupa Konseyi Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Eylem Planı’nı dikkate 
alarak klişeleşmiş cinsiyet rollerinin yargı kararları üzerindeki olumsuz etkisini izlemek; 
Avrupa Konseyi belgeleri ile uluslararası hukuk doğrultusunda ve uluslararası örgütlerle 
işbirliğine giderek eğitim, öğretim, bilinç düzeyini geliştirmek ve ulusal düzeydeki doğru 
uygulamaları teşvik etmek. 

- CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi dâhil olmak üzere, uluslararası sözleşmeler ve yasal 
düzenlemeler bağlamında, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ve kadınların insan haklarına 
ilişkin araç ve materyalleri yargı mensuplarının ve kolluk görevlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek biçimde geliştirmek ve yaymak. 

- Kadınların adalete erişimi konusunda hukukçular arasındaki farkındalığı artırmak ve bu 
konuda özellikle yargı kararlarını izlemek. 

- Dava yolu dâhil olmak üzere, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek ve cinsiyet 
eşitliğini sağlayabilmek için ulusal düzeydeki eşitlik kurumlarını desteklemek ve teşvik 
etmek. 

- Adalete erişim sürecinde kadınları güçlendirmek için mevcut mağdur destek araçlarını ve 
doğru uygulamaları belirlemek ve yaymak.  

- Göçmen, sığınmacı ya da mülteci kadınlar gibi özellikli durumları bulunan kadınların 
ihtiyaçlarını dikkate almak ve bu konuda Avrupa Konseyi belgelerinden yararlanmak. 

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde adalete erişimde cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasına ilişkin olarak belirlenen yol haritasının bazı özellikli noktaları 
üzerinde ayrıca durulabilir. Bu bağlamda Strateji’de öncelikle vurgulanan ve adalete erişimde 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ayrıntılı açıklamalar getiren Kadınlara Karşı 

14 2016 Bern Konferansı tavsiyelerinde CEDAW ve 33 sayılı CEDAW genel tavsiyesine sıkça atıfta 

bulunulmaktadır, bkz. Towards Guaranteeıng Equal Access to Justıce for Women, Council of Europe, September 

2016,  

https://edoc.coe.int/en/gender-equality/7136-towards-guaranteeing-equal-access-to-justice-for-women.html#, 

E.T.31.08.2021. 
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Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi15 33 sayılı genel tavsiyesinin kilit noktalarını ele 
almakta yarar olacaktır. Nitekim bu genel tavsiye hem Bern Konferansı tavsiyeleri 
bakımından hem de Strateji’de sunulan diğer çözüm önerileri bakımından açıklayıcı 
niteliktedir.   

CEDAW’da düzenlenen denetim usullerinden biri Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komitesi’nin genel tavsiyeleridir. CEDAW madde 21’e göre, Komite faaliyetleri 
hakkında Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na yıllık 
raporlar sunacaktır. Komite, taraf devletlerden aldığı raporların ve bilgilerin incelenmesine 
dayanarak önerilerde ve genel tavsiyelerde bulunabilir. Komite raporunda, bu öneriler ve 
genel tavsiyeler ile birlikte taraf devletlerin yorumlarına da yer verilir.  Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri, Komite’nin raporunu, bilgi edinmesi amacıyla Kadınların Statüsü 
Komisyonu’na gönderecektir.  

CEDAW madde 21, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’ne, taraf 
devletlerden alınan raporlara dayanarak genel tavsiyelerde bulunma yetkisi tanımıştır. Bu 
öneriler Komite’nin yıllık raporlarına, varsa taraf devletlerin yorumları da eklenerek dâhil 
edilmelidir. Komite bu yetkiyi birbiri ile örtüşen konular ve Sözleşme maddeleri hakkında 
etkin bir yorumlama aracı olarak kullanmaktadır ve Komite’nin ortaya koyduğu genel 
tavsiyeler, bir bakıma içtihat geliştirmektedir. Nitekim Komite, genel tavsiyeleri ile 
CEDAW’ın hangi alanlarda, nasıl uygulanması gerektiğini taraf devletlere açıklayan metinler 
ortaya koymaktadır.16 

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi 3 Ağustos 2015 tarih ve 33 
sayılı genel tavsiyesi de kadınların adalete erişimi hakkındadır.17 Komite söz konusu genel 
tavsiyesinde öncelikle kadınların adalete erişim konusunda ayrımcılığa maruz kalabildiği 
tespitini yapmış ve bu sorunun ortaya çıktığı özellikli alanlar üzerinde durmuştur. Komite’nin 
adalete erişimde aksaklık yaşanmasına neden olduğunu tespit ettiği konulardan biri yargısal 
ve yarı-yargısal organların genellikle belirli kentlerde toplanmasına ilişkindir. 33 sayılı genel 
tavsiyeye göre kırsal kesimlerde başvurulabilecek yargısal organların bulunmaması ya da 
uzak mesafede olması adalete erişim bakımından coğrafi bir engel oluşturmakta ve bu durum 
kadınları daha çok etkileyebilmektedir. Ayrıca bu yargı organlarına başvuru prosedürünün 

15 CEDAW’ın, Sözleşmeden kaynaklanan özel bir denetim sistemi bulunmaktadır ve bu bakımından CEDAW 

bağımsız bir organ tarafından izlenen insan hakları sözleşmelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. 

CEDAW’ın denetim organı, CEDAW madde 17 ile kurulması öngörülen Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Komitesi’dir, bkz. Marsha A. Freeman, “International Institutions and Gendered Justice”, 

Journal of International Affairs, Vol:52, No:2, 1999, s.524; Andrew Byrnes, “The Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women”, Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional 

and National Law, Ed. Anne Hellum / Henriette Sinding Aasen, Cambridge University Press, 2013, s.27. 
16 Byrnes, s.27; Feride Acar, “Kadının İnsan Hakları”, İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, Hazırlayan: Prof. Dr. 

Bihterin Dinçkol, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayın No:6, İstanbul, 2003, s.22. 
17 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by the 

Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on women’s 

access to justice,  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang

=en, E.T.29.08.2021. 
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karmaşık olmaması, süre ve ekonomik koşullar bakımından zorlayıcı nitelik taşımaması 
gerekir. Komite, bu konuda bileşik ayrımcılık konusu üzerinde de durmaktadır. Nitekim söz 
konusu koşullar altında örneğin engelli kadınların adalete erişimi daha da güçleşebilmektedir. 
Ayrıca Komite adli yardım kurumu dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine 
dayalı, etkin hukuki tavsiyelere erişimin de güç olduğu kanaatindedir. Bu konuda özellikle 
eğitim yetersizliği sorunu ön plana çıkmakta ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden 
uzak mahkeme kararları, gecikmeli ve uzun dava süreçleri görülebilmektedir.18 

Komite’nin 33 sayılı genel tavsiyesinde üzerinde özellikle durduğu bir diğer konu ise 
cinsiyete dayalı önyargı ve kabullerin adalete erişime etkisidir. Komite’nin gözlemlerine göre 
cinsiyetçi önyargı ve tabular, kadınların insan haklarından yararlanmalarını engelleyen geniş 
ölçekli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu durum, hukukun tüm alanlarında 
gözlemlenmekle beraber özellikle şiddet mağduru kadınları etkilemektedir. Kalıplaşmış 
cinsiyet yargıları hâkimlerin kararlarını etkileyebilmekte, gerçeklikten uzak, peşin hükümlü 
inançlar devreye girebilmekte ve bu durum kanunların yanlış yorumlanması ve uygulanması 
ile sonuçlanmaktadır. Bu geniş çaplı bir sorundur. Örneğin söz konusu anlayış ceza 
hukukunda faillerin ceza almayacakları algısına sahip olmalarına dahi neden olabilmektedir. 
Komite söz konusu durumun ortaya çıkmasında sadece hâkimlerin etkili olmadığı uyarısında 
da bulunmaktadır. Bu durumda savcılık ya da kolluk kuvvetleri gibi esasen yargılama 
sürecinin diğer aktörleri de etkili olabilmektedir. Nitekim bu süreçlerdeki toplumsal cinsiyet 
eşitliğine aykırı tutumlar, mağdurların iddialarının zayıflatılmasına ve şüphelilerin 
savunmalarının daha fazla itibar görmesine neden olabilmekte, bunun sonucunda hem 
soruşturma hem de yargılama süreçleri etkilenmekte ve nihayetinde mahkeme kararı bu 
koşullar altında şekillenmektedir. Oysa kadınlar kalıplaşmış cinsiyet yargılarından uzak, 
tarafsız ve bağımsız bir yargılama süreci geçirebilmeli ve bu bağlamda yargı organlarına 
güvenebilmelilerdir.19 

Cinsiyetçi önyargılardan uzak, tarafsız ve bağımsız bir yargılamanın sağlanması ve bu yolla 
adalete erişimde cinsiyet eşitliğinin mümkün olması adına Komite 33 sayılı genel 
tavsiyesinde taraf devletlere bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerin başında hukuk 
öğrencileri dâhil olmak üzere adalet sistemi içerisinde yer alan tüm aktörlerin cinsiyet eşitliği 
konusunda farkındalığının ve kapasitesinin artırılması yer almaktadır. Komite’nin bu 
tavsiyesinin gereğinin yerine getirilebilmesi için hukuk fakültesinde okutulan zorunlu dersler 
gözden geçirilebilir ve adalet sisteminde görev alan herkes bakımından toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifini kazandırabilecek eğitimler düzenlenebilir. Komite’nin bir diğer tavsiyesi 
yine toplumsal cinsiyet eşitliğinin yargı süreçlerinde sağlanmasının önemli birer aktörü olan 
sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılmasına ilişkindir. Sağlık çalışanlarının özellikle 
kadına karşı şiddet vakalarında önemli rollerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda 
Komite, kadınların beyanlarının esas alınması gerekliliğini belirtmekte ve kadınların “nasıl” 
davranacakları yönünde standartlar geliştirilmesinin yargılamaya zarar vereceğini 
vurgulamaktadır. Komite, CEDAW ve diğer ulusalüstü sözleşmelerin ulusal yargılamalarda 
dikkate alınması uyarısında bulunmakta ve hâkim, savcı, avukat ile kolluk yetkililerinin 

18 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by the 

Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on women’s 

access to justice, s.5. 
19 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by the 

Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on women’s 

access to justice, s.12-13. 
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kapasitelerinin geliştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.20 Bu noktada belirtmek gerekir ki 
2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2020 yılı raporunda da Türk Yargı 
Etiği Bildirgesi’nde (RG 14 Mart 2019 Sayı: 30714) hâkim ve savcıların diğer ayrımcılık 
biçimleri de dâhil olmak üzere cinsiyete dayalı ayrımcılığı reddedeceklerine ve ayrımcı bir dil 
kullanmayacaklarına ilişkin düzenlemeye öncelikle yer verilmiştir. Raporda ayrıca Türkiye 
Adalet Akademisi’nde hâkimlere yönelik olarak kadınlara karşı şiddete ilişkin eğitim veriliyor 
olması da adalete eşit erişim başlığı altında değerlendirilmiştir.21 

Adalete erişimde cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için 33 sayılı genel tavsiyede üzerinde 
durulan bir diğer önemli mesele ise ekonomik erişimin güvence altında olmasıdır. Genel 
tavsiyede belirtildiği üzere hukukun tüm alanlarında yargısal ya da yarı-yargısal süreçlere 
ücretsiz ya da düşük maliyetli erişim, bu bağlamda hukuki yardım, danışmanlık ve temsil 
imkânından yararlanmak esastır. Hukuki yardım sağlanmasında gerekli zamanın tanınması, 
bu hizmeti verenlerin tüm bilgi ve belgelere ulaşabilir olması ve söz konusu kişilerin 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine sahip olmaları özellikle dikkate değerdir. Ayrıca 
hukuki yardım ya da oluşturulabilecek diğer olanaklardan kadınlar haberdar edilmeli ve bu 
bağlamda bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir biçimde kullanılabilmelidir.22 

33 sayılı genel tavsiye bakımından son olarak değinmekte yarar vardır ki, bu genel tavsiyede 
Komite, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları için de bir uyarıda bulunmaktadır. Komite’nin 
belirtiği üzere bu süreçler, kadınlar bakımından esnekliği artırıp, maliyetleri ve gecikmeleri 
azaltabilir; ancak sözü edilen bu olumlu yanlarına karşın söz konusu süreçlerin ataerkil ve 
cinsiyetçi bir bakış açısıyla yürütülebileceği tehlikesinin varlığı da göz ardı edilmemelidir. Bu 
bakımdan alternatif uyuşmazlık yöntemleri, eğer toplumsal cinsiyet eşitliği standartlarına 
uygun bir biçimde ve belirli kurallar dâhilinde ilerlemezse, kadınların yargısal çözüm 
yollarına ulaşmasına engel oluşturabilir ve dolayısıyla kadınların insan hakları ihlalleri 
çoğalabilir. Bu bakımdan Komite taraf devletlere, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu nedeniyle 
kadınların diğer yargısal organlara erişimlerini kısıtlayıcı herhangi bir düzenlemeye 
gitmemelerini ve aile içi şiddet dâhil olmak üzere kadına karşı şiddete ilişkin olayların 
alternatif uyuşmazlık çözümüne tâbi tutulmamasını tavsiye etmektedir.23  

Türkiye’de de alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile kabul edilmiş ve bu kanun 22 Haziran 2012 

20 Bkz. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by 

the Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on 

women’s access to justice, s.13. 
21 Bkz. Activities and measures at the national level contributing to the achievement of the objectives of the 

Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, GEC(2021)1 Revised, Strasbourg, 29 April 2021,  

https://rm.coe.int/gec-2021-1-report-gender-equality-strategy-implementation-in-the-membe/1680a1bfce, 

E.T.1.09.2021, s.303,309. 
22 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by the 

Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on women’s 

access to justice, s.15. 
23 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendatıons Adopted by the 

Commıttee on the Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 33 on women’s 

access to justice, s.21-22. 
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tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 
göre kural olarak aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk kurumuna başvurma 
imkânı bulunmaktadır. Bununla beraber her türden aile hukuku uyuşmazlığının değil, yalnızca 
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri aile hukuku uyuşmazlıklarının 
arabuluculuğa elverişli olduğu kabul edilmektedir. Aile hukukunda tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklar dikkate alındığında ise boşanmanın fer’î 
sonuçlarından olan maddî ve manevî tazminat talebi, mal rejimlerinin tasfiyesi, nişanlanmanın 
sona ermesinin bir sonucu olan hediyelerin geri verilmesi, maddî ve manevî tazminat talepleri 
arabuluculuk kurumuna elverişli görünmektedir. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komitesi’nin 33 sayılı genel tavsiyesinde üzerinde durduğu biçimde ve buna 
uygun olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre de aile içi 
şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklarda arabuluculuk kurumuna başvurmak mümkün 
olmamaktadır.24 Ulusal mevzuatımızda aksi bir düzenlemeye gitmek ya da aile hukuku 
alanında arabuluculuk kurumunu zorunlu hâle getirmek veya aile hukukuna ilişkin alanlarda 
arabuluculuğa elverişli olan konuların kapsamını genişletmek kadınların insan hakları 
ihlallerini artırabilir. Bu bakımından mevcut sınırlı düzenlemenin yerinde olduğu ve hatta aile 
hukukuna ilişkin arabuluculuğa elverişli konuların dikkatle takip edilmesi gerektiğini 
söylemek yerinde olacaktır. Bu yaklaşım CEDAW 33 sayılı genel tavsiyesinde ve 2018-2023 
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde belirlenen adalete erişim kriterlerini 
sağlayabilmek adına oldukça önemlidir. 

SONUÇ 

Adalete erişim etkili hukuk yollarına başvurabilme, adil yargılanma hakkını kullanabilme, 
mahkemelere erişebilme, adli yardım ve yasal temsilden yararlanabilme anlamına gelen ve 
herkesin eşit bir biçimde sahip olması gereken bir hak olarak nitelendirilebilir. 2018-2023 
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nin odaklandığı altı temel konudan biri de adalete 
erişim olmuştur. Adalete erişimde cinsiyete dayalı ayrımcı uygulamaların varlığı özellikle 
kadına karşı şiddet içeren ve daha çok aile hukukuna ilişkin olan konularda oldukça belirgin 
bir hâl almaktadır. Bununla beraber hukukun her alanındaki konularda kadınların adalete 
erişimde zorluk çektiği izlenmektedir. Kadınların siyasal ve toplumsal statüleri bakımından 
erkeklere nazaran geri planda kalmaları ve ev içi rolleri ile özdeşleştirilmeleri sorunun başlıca 
nedeni olarak görülebilir. Nitekim söz konusu kalıplaşmış cinsiyet rolleri nedeniyle kadınlar, 
korku ya da utanç gibi duygularla yargı organlarına yeterince başvuramamakta, eğitim 
eksikliği nedeniyle haklarından haberdar olamamakta ve yargı organlarına da güvenle 
yaklaşamamaktadır.  

Adalete erişimde kadınların zorluk çekmelerinin nedenlerinden biri de yeterli ekonomik güce 
sahip olamamalarıdır. Bu sorun da temelde geleneksel cinsiyet rollerine bağlı kalınarak 
kadınların çalışma hayatına yeterli düzeyde katılamamalarına ve istihdam konusunda sorun 
yaşamalarına dayanmaktadır. Kadınların ekonomik güç sahibi olması gereğinin yanı sıra 
adalete erişimde aksaklık yaşanmaması için hukukun tüm alanlarında yargısal ya da yarı-
yargısal süreçlere ücretsiz ya da düşük maliyetli erişim, bu bağlamda hukuki yardım, 
danışmanlık ve temsil imkânından yararlanmak esas olmalıdır.  

Başka bir taraftan CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere ulusal yargılamalarda 
insan hakları hukuku belgelerinin esas alınması da mevcut sorunların çözümü için önemli 

24 Alper Uyumaz / Kemal Erdoğan, “Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 2015, s.161-162. 
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birer araç olacaktır. Bunun sağlanması için ise yargılama süreçlerine doğrudan ya da dolaylı 
olarak etki eden meslek gruplarının özellikle farkındalığının artırılması ve ulusalüstü mevzuat 
konusunda bilgilendirilmesi gerekmekte ve ayrıca ortaya çıkan uygulamalar ile verilen 
kararların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine uygunluğunun takibi yapılabilmelidir. 
Nitekim 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde üzerinde durulduğu 
biçimde adalete erişimde cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için öncelikle adalet sistemi 
içerisinde yer alan tüm aktörlerin cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının ve kapasitesinin 
artırılması gerekmektedir. Bu aşamada hâkimlerin, savcıların, avukatların ve kolluk 
kuvvetlerinin tutumları özellikle önem taşımaktadır. Tüm bunların başlangıcında ise öncelikle 
kadınların kendi haklarından, adalete erişim olanaklarından haberdar olması ve bunları 
kullanabilecek yetkinliğe sahip olmaları esas olacaktır. 
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ART IN CONTEXT: UNDERSTANDING WOMEN’S MILLENNIAL LEADERSHIP 
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ABSTRACT 

Research has shown that women’s leadership is a critical element in the millennial workplace 
where local, regional, and international organizations vie marketplaces amidst the COVID-19 
pandemic. In many cases, women’s leadership seems to have securely carved its niche shaped 
by key attributes visible in the work context as women interact with multiple stakeholders in 
micro and macro environments. Studies have shown that women’s leadership attributes are 
vital to the productivity, health, and wellbeing of the organization and to its distinctive 
competitive advantage. This research study explores the role of aptitude (A), resilience (R), 
and authenticity (T), three pivotal women leadership attributes that may shape the internal 
context of local organizations. Even though research studies may have explored the role of 
any one of these attributes, this research explores three attributes at a singular 
transformational period within the chaotic competitive pandemic context when leadership 
may be perceived by its behavior within its hierarchy horizontally, diagonally, vertically. Four 
research questions explored (1) whether women’s leadership reflects aptitude in the work 
context; (2) whether women’s leadership reflects resilience in the work context (3) whether 
leadership reflects authenticity in the work context and (4) whether the level of aptitude, 
resilience, and authenticity reflected positively impacted the work context.  Through a survey, 
descriptive data was collected from a sample of a 100 diversified employed nationals.  Based 
on the results, it is recommended that further context based research is needed to better 
understand “ART in context” as women’s leadership attributes are at play inside the local 
business context in a developing county in the Middle East and North African workplace.  

Keywords: Women’s Leadership; Aptitude, Resilience, Authenticity; Positive Business 
Context; Middle East and North Africa 
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ABSTRACT 

Women’s leadership style has irrevocably impacted the business arena.  Across 2019-2021, 
the political, financial, legal, technological, sociocultural, geophysical and health-related 
environment underwent rapid change influencing multinational corporations, small and 
medium sized businesses, educational institutions, nonprofit organizations, service 
organizations that consequently engaged in major re-evaluation and restructuring.  Women 
played an instrumental role.   Within this upheaval, studies have shown that much of the 
bedrock of brick and mortar and the socio-culture of virtual management was revamped. 
Some studies indicated that, in many cases, when women leadership stepped in, management 
was authoritarian and dictatorial: It was top-down, centralized, and imperial. Such women 
leaders took over the reins of command, marshaling the unilateral flow of events. However, in 
other women millennial settings, structural leadership worked differently: Studies reflected 
that a woman’s personality, her emotional intelligence, and performance impacted the work 
context and work-related outcomes. The purpose of this exploratory research addresses the 
influence of women’s personality as she took on leadership roles to plan, organize, influence, 
and control others. In line with the review of literature, two research questions explore (1) 
whether   women’s leadership attributes reflected aptitude, resilience, and authenticity, in the 
work context, and (2) whether the level of aptitude, resilience, and authenticity were 
positively correlated to the leaders’ job performance and employee performance in the work 
context. Using a survey research design, descriptive data from a sample of 100 reflected 
positive results on the use of the three attributes, women leadership, management design and 
performance. Implications are discussed and recommendations address women’s leadership 
attributes across hierarchical positions to increase understanding of aptitude, resilience, and 
authenticity within the levels of management design to enhance overall context performance.    

Keywords: Women Leadership; Emotional Intelligence; Performance; Work-Related 
Outcomes; Business Context; Middle East and North Africa 
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ABSTRACT 

Female poverty is an important issue in China's poverty alleviation, consequently, it caused 
the big concern from the Chinese researchers. Besed on literature review this paper sumarized 
that there are many factors directly or indirectly caused woman poverty problem, such as 
pregnancy or childbirth, divorse or Left-behind, employment discrimination, same work with 
different pay and unemployment. in further, the research found that, the new media 
technology empowered women changing their social situation. There are large number of 
women start their business via Wechat, Tiktok, through these social media, women running a 
business while taking care of their family and children, expanding their social circle, and 
earning money. So, to a certain extent, the social media empowered women to enhance their 
family and social status. 

Keywords: women empowerment, social media, women poverty 
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ABSTRACT 

This study legally analyzed the reasons behind sexual harassment of women in Afghanistan 
and its day by day increase in academic, educational and public places, and responded to the 
question How can Afghanistan prevent sexual harassment of women within a reformed legal 
framework by drawing viable solutions from the international framework, in this study 
important legal issues and inadequacies of Afghanistan legal framework like legal provisions, 
the judiciary system of Afghanistan, informal justice, mediation, women’s access to justice, 
Sentencing in regard of sexual harassment of women in Afghanistan are analyzed and 
compared to international legal framework. The descriptive and analytical methods are used 
in this research by describing the national and international legal texts and laws considered 
and presenting their legal provisions. Data sources are be both primary and secondary. 
Primary sources includes national and international legal texts, laws, court decisions and real 
cases. Secondary sources includes books, journal articles, websites, newspaper clippings, and 
various reports. The citation style in the footnotes and bibliography is OSCOLA referencing 
style. As a result and outcome of this research I found out that there are critical legal problems 
in Afghanistan legal framework from different aspects that cause an increase in overall 
situation of violation of women’s Human rights as well as the sexual harassment of women in 
Afghanistan and Finally after the compare of national legal frame work with international 
framework, important recommendations and remedies were drawn out from international 
legal framework to have a  better and reformed National framework for Afghanistan specially 
in regard of respect, protection and fulfillment of women’s rights. 

Keywords: Sexual Harassment of women, Women’s human rights, Violence against Women, 
Women’s access to justice, Afghanistan legal Frame work, International legal framework.  
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to determine the relationship between corruption and gender. In order 
to analyze this relationship, the Corruption Perception Index(CPI) and Global Gender Gap 
Index for 139 countries are used for performing a cross-sectional analysis. The higher the 
score for CPI means cleaner public sector in terms of corruption and this index is based on the 
perceptions of the experts and business executives about the corruption level of the country. 
The other main variable is the Global Gender Gap Index(GGI) and the higher the value of the 
index means more equality among genders. This index is based on four gender-based gaps 
among women and men which are economic participation and opportunity, educational 
attainment, health and survival, and political empowerment. Along with them, the Freedom of 
Press Index(FPI) which explains the more freedom of media with lesser scores, and standard 
indicators, GDP per capita(GDPC), and the Unemployment Rate(UR) were used as 
independent variables to construct different models by using OLS method. After the first 
analysis, the religion dummy is added to the regression and the same models are examined 
once again with the religion dummy since it cannot be found any significant relationship 
between GGI and CPI. Consequently, Corruption Perception Index(CPI) has a significantly 
positive correlation with GDPC, Global Gender Gap Index(GGI), and interestingly 
Unemployment Rate(UR), while it has a significantly negative relationship with the Freedom 
of Press Index(FPI). Therefore, it can be concluded that the countries that have higher GDP 
per capita are cleaner countries in terms of corruption and when the freedom of media organs 
in a country can be ensured, this will lead to a decrease in corruption levels. Since it was not 
discovered any significance between GGI and CPI after the heteroskedasticity correction in 
the first analysis, the addition of religion dummy is assisted to discover a positively 
significant relationship between GGI and CPI and it means that once a country provides more 
equal conditions in terms of economic participation and opportunity, educational attainment, 
health and survival, political empowerment, the corruption rate is likely to fall in that country. 

Keywords:Corruption, Gender Gap, Freedom of Press, GDP per Capita 
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ABSTRACT 

To identify the mediating role of emotional exhaustion in cognitive reappraisal and mental 
health problems in working women during COVID-19. 

The cross-sectional research design was used and study was conducted in the private and 
government institutes of Lahore. A sample of 100 working women, aged 25-60 years (M = 
38.44; SD = 12.06) recruited through purposive sampling strategy. Cognitive Reappraisal 
Scale, Emotional Exhaustion Scale and Psychosocial Reactions of COVID-19 Scale were 
used to measure cognitive reappraisal, emotional exhaustion, and mental health problems 
respectively.  

A significant positive association between emotional exhaustion and mental health problems 
(p < .001), and a significant negative association of cognitive reappraisal with emotional 
exhaustion (p < .05) and mental health problems (p < .05) was found. Moreover, mediation 
analysis revealed that emotional exhaustion significantly mediates the relationship between 
cognitive reappraisal and mental health problems (p = .37). 

Early and timely identification of risk factors can prevent from serious consequences of 
mental health problems in working women during COVID-19.  

Keywords: Emotional Exhaustion, Cognitive Reappraisal, Mental Health Problems, Working 
Women, COVID-19. 
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ABSTRACT 

This article investigates Ayatollah Murtada Mutahhari’s approach to the right of women to 
issue fatwas. Mutahhari (1919-1979) is one of the foremost thinkers of contemporary Iran 
who is known as ‘the ideologue of the Islamic Revolution’ and ‘an architect of modern 
Islamic theology’. Mutahhari was not only a clergyman but also a modern intellectual; in 
addition to the traditionalist audiences, he addressed modern educated intellectuals and 
Iranian youth. He believed that Islamic thinking needed revival in various areas including 
women’s rights. What distinguishes Mutahhari from other traditional jurists is his awareness 
of modern developments and his rational-philosophical and dynamic methodology in 
jurisprudence. Mutahhari changed the traditional style of discussion about women’s rights 
from specialized and technical jurisprudential debate within the context of traditional Shiʿi-
Islamic seminaries to a rational and philosophical argument. Treating justice and natural 
rights as meta-jurisprudential principles, he supported women’s right of issuing fatwas, which 
did not agree with the common fatwas of the day (pre-revolutionary Iran). In fact, Mutahhari 
approved of women’s right to issue fatwas when this was (and still is) the exclusive right of 
men. This study is based on library research and textual analysis focuses on one question: 
what is Mutahhari’s contribution to women’s right of issuing fatwas? This article engages in 
an analysis of Mutahhari’s corpus of writings investigating his revolutionary opinion. In his 
discussion of fatwas, Mutahhari concludes that, definitely there is no reason to confine the 
right of issuing fatwas to men’s authority. Thus, if a woman has the same qualifications as 
men, she deserves to obtain high religious authority. If we suppose a situation in which there 
is a woman who is more knowledgeable than men and she is just and well qualified in other 
required conditions [for this position], based on jurisprudential principles, not only is the 
imitation of this woman allowed but it is also compulsory. This study reveals that by adopting 
Mutahhari’s rational-philosophical approach, different understandings of female leadership in 
religion could be developed.    

Keywords: Murtada Mutahhari - Women’s right - Issuing Fatwas - Mufti – Qadi 
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ÖZET 

Türkiye’de sinema tarihi, özellikle “erken dönem” olarak tanımlanan 1896-1922 yılları 
arasındaki süreç, ne yazık ki arşiv, belge, bilgi yoksunluğu nedeniyle bugün birçok 
tartışmanın odağı haline gelmiştir.  Nurullah Tilgen, Rakım Çalapala, Zahir Güvemli gibi 
dönemin sinema tarihçilerinin yazdıkları, Nijat Özön, Giovanni Scognamillo, Agâh Özgüç 
gibi günümüze ulaşan sinema tarihçileri tarafından bugüne aktarılmış, bir nevi anlatagelen bu 
aktarım şekli birçok tartışmanın odağını oluşturmuştur. Osmanlı arşivi ve birçok dijital arşivin 
açılmasıyla pek çok belge ve bilgi gün yüzüne çıkmaya, bunun sonucunda da “doğru bilinen 
yanlışlar” da sinema tarihimizde yerini almaya başlamıştır.  

Türkiye sinemasının başlangıcının bile yıllardır tartışıldığı ülkemizde, kadınların tiyatro ile 
ilişkisine bakıldığında oldukça karışık bir durum söz konusudur. Müslüman kadınların 
sahneye çıkmaları dinsel baskılar nedeniyle yasaklanmış ve bu nedenle sahneye çıkmak 
isteyen kadınlar farklı yollar aramıştır. Müslüman kadınlar sahnede azınlık isimleri 
kullanırken, azınlıklarda da durum tam tersidir. Tiyatro Oyuncusu-Yazar Vasfi Rıza Zobu bu 
duruma şöyle değiniyor: “Mümessile olarak şehr-i 800 kuruş ücretle, Darülbedayi heyeti 
temsiliyesine kabul edildi. Ferda; yüzü ve endamı kadar, Türkçe konuşması da güzel bir 
Macar kızıydı.” (Zobu, 1974:34) Dönemin ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Şadi Fikret 
Karagözoğlu’nun eşi Zabel de “Şehper Karagözoğlu” adıyla sahne ve beyazperdede yer 
almaktaydı. Bir yandan da Kınar Hanım, Eliza Binemeciyan, Roza Felekyan, Madam Kalitea 
kendi adlarıyla var olmaya devam etmekteydi. Ama seyirciler aksanı son derece düzgün alan 
erkek aktörlerin karşısında yer alan bu azınlık oyuncuların konuşmalarındaki farklılıktan çok 
hoşlanmıyorlardı.  Biraz bu, biraz da Müslüman kadın oyuncuların sahneye çıkma heves ve 
cesareti nedeniyle farklı çözümler aranmış, Müslüman kadın oyuncular azınlık isimleriyle 
sahnede yer almaya başlamıştı. İşte bunlardan biri olan Kadriye Hanım aslında sahneye çıkan 
“ilk Müslüman kadın” olma unvanını da taşımaktadır.  “Mutlâkıyet devrinde Abdülhamid’in 
saltanatı zamanında tahmini 1908 öncesi, İstanbul’da bir kazasker kızının, konaklarındaki 
Çubukçubaşı’yı sevdiğini, babası öldükten sonra onunla evlendiğini aktör Fehim Efendi 
anlatmıştı. Eskiden Çubukçubaşı olan ve hayatını kazanmak için tulüat aktörlüğü eden bu 
zatın, karısını da sahneye çıkararak oyun oynattığını da eklemişti...”  (Sevengil, 2015: 112)  
Amelya adıyla sahneye çıkan Kadriye Hanım, sahnede”İlk” olma özelliğini taşıyadursun, 
Tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi’nin teyzesi Mevdude Refik Tepedelen de, yine Afife Jale’den 
önce sahneye çıkmış bir kadın sanatçımızdır. Bazı oyunlarda adı rumuzlu bir şekilde (M.R.) 
yer alırken, bazı oyunların afişinde de “Beatris” adıyla yer almıştır.2 Sahnedeki değişiklikler 

1 Bu çalışma, yazar tarafından gerçekleştirilen Türk Sinemasının tartışmalı ilkleri-Gölgenin Seyri belgesel filmi 
kapsamında üretilmiştir. 
2 Eski Operet Sanatçısı Şeref Şenpınar’ın gösterdiği belgelere göre, ilk kez 1919 yıllarında Şişli Heveskarlar 
Kulübü Tiyatro şubesinin, prova ve temsillerine çıkmıştır. 
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bu şekilde devam ederken beyazperdede de ortaya çıkan son belgeler ışığında bazı 
düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu makalenin de ana çatısını oluşturan 
etmenlerden biri olan bu durum şimdiye kadar beyazperdede görünen “ilk Müslüman kadın 
oyuncular”da da değişiklik yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  Şimdiye kadar, sinema 
tarihimizde Muhsin Ertuğrul’un yönettiği “Ateşten Gömlek-1923” filminin başrollerindeki 
“Bedia Muhavvit-Neyire Neyir”in “ilk Müslüman kadın oyuncular” olarak kabul ediliyordu. 
Bu makalede ise bu filmden önce “Esrarengiz Şark ya da İstanbul Esrarı” adıyla 1922 yılında 
Mösyö Andres tarafından çekilen filmde oynayan “Şahika Nermin” adlı kadın oyuncu 
olduğunun altı çizilmektedir. (Özuyar, 2017)  

Anahtar Kelimeler:  İlk kadın, oyuncu, beyazperde, sinema, sahne 

A DISCUSSION ON THE FIRST ACTREES TO ATTEND THE STAGE AND 
THE FILM SCREEN: FROM KADRİYE HANIM TO ŞAHİKA NERMIN1 

ABSTRACT 

The history of cinema in Turkey, especially the period between 1896 and 1922, which is 
defined as the "early period", has unfortunately become the focus of many discussions today 
due to the lack of archives, documents and information. The writings of the cinema historians 
of the period such as Nurullah Tilgen, Rakım Çalapala, Zahir Güvemli have been transferred 
to the present day by the cinema historians such as Nijat Özön, Giovanni Scognamillo, Agâh 
Özgüç, and this form of transfer, which has been narrated in a way, has formed the focus of 
many discussions. With the opening of the Ottoman archive and many digital archives, many 
documents and information began to come to light, and as a result, "known falsehoods" began 
to take their place in our cinema history. 

In our country, where even the beginning of Turkish cinema has been discussed for years, 
there is a rather complicated situation when we look at the relationship between women and 
theatre. Muslim women were forbidden to appear on the stage due to religious pressures, and 
therefore women who wanted to take the stage sought different ways. While Muslim women 
use minority names on stage, the situation is the opposite for minorities. Theater Actor-Writer 
Vasfi Rıza Zobu talks about this situation as follows:  “ She was accepted to the 
representation of the Darülbedayi delegation with a fee of 800 kuruş. Ferda; She was a 
beautiful Hungarian girl, speaking Turkish as well as her face and stature.” (Zobu, 1974:34) 
Zabel (the wife of Şadi Fikret Karagözoğlu, one of the famous actors and directors of the 
period)  was also on stage and on the screen under the name "Şehper Karagözoğlu". On the 
other hand, Kınar Hanım, Eliza Binemeciyan, Roza Felekyan, Madam Kalitea continued to 
exist under their own names. But the audience did not like the difference in the speeches of 
these minority actrees, who were facing the male actors with a perfectly straight accent. 
Because of the enthusiasm and courage of Muslim female actors to appear on the stage, 
different solutions were sought, and Muslim actrees began to appear on the stage with 
minority names. Kadriye Hanım, who is one of them, actually carries the title of being the 
"first Muslim woman" to appear on the stage. “Actor Fehim Efendi told that in the period of 
Absoluteness, during the reign of Abdulhamid, approximately before 1908, the daughter of a 
kazasker in Istanbul loved Çubukçubaşı in their mansion and married him after his father 
died. He added that this person, who used to be Çubukçubaşı and acted as a theater actor to 

1This study was produced within the scope of the documentary film The Controversial Firsts of Turkish   
Cinema-Golgenin Seyri, made by the author. 
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earn his living, also put his wife on the stage and played the game...” (Sevengil, 2015: 112) 
While Kadriye Hanım, who took the stage with the name Amelya, has the distinction of being 
the "first" on the stage, Mevdude Refik Tepedelen, the aunt of the theater actress Gülriz 
Sururi, is also a female artist who appeared on the stage before Afife Jale.While his name is 
pseudonymous (M.R.) in some games, it is also featured as "Beatris" on the posters of some 
games2. While the changes in the scene continued in this way, it became necessary to make 
some adjustments in the light of the latest documents that appeared on the screen. This 
situation, which is one of the factors forming the main framework of this article, has revealed 
the necessity of making changes in the "first Muslim female actors" who have appeared on the 
screen until now. Until now, "Bedia Muhavvit-Neyire Neyir" in the lead roles of Muhsin 
Ertuğrul's film "Ateşten Gömlek-1923" was considered to be the "first Muslim actrees". In 
this article, it is underlined that, there was a female actress named "Şahika Nermin" who 
played in the movie “Esrarengiz Şark ya da İstanbul Esrarı”  shot by Monsieur Andres in 
1922. (Ozuyar, 2017) 

Keywords: First woman, actress, screen, cinema, stage 

2According to the documents shown by the former operetta artist Şeref Şenpınar, she first appeared in the 
rehearsals and performances of the Şişli Heveskarlar Club Theater branch in 1919. 
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ABSTRACT 

Women lie at the bottom of the social, economic and political structure. More so, female sex 
workers occupy the lowest rung in the horizontal and vertical gradations in almost all spheres 
of life. Exclusion from social protection policies can shape the experience of marginalisation 
of sex workers. Simultaneously, it can be an effective response to breaking the cycle of 
violence and marginalisation faced in sex work. The researcher in this paper attempts to 
understand the role social protection policies play in the marginalisation of female sex 
workers and the curative effect they have in preventing such marginalisation. The objectives 
of the study are: firstly, to look into what social protection policies are available across broad 
categories of health, education, ration (food security), finance and pensions, and secondly, to 
examine the impact of these policies in addressing marginalisation. This research is based in 
Himachal Pradesh, India. This paper is based on qualitative research design. Both primary and 
secondary data has been used to bring forth the arguments. Non-probability snowball 
sampling was used to select the population. Semi-structured detailed interviews were used to 
collect data. Further, thematic analysis has been employed to interpret the data. The 
researcher found that if social protection policies, owing to various limitations did not 
significantly improve their condition, they prevented further deterioration, where sex work 
itself acted as a social protection mechanism. Belonging to marginal sections of society, the 
available social protection policies helped women reduce their expenses. The policies based 
on their design have had wide-ranging results. While some policies had short term protective 
effect against vulnerability, other had long term implications in improving life chances. The 
respondents admitted that the policies provided by the state have benefitted them. At the same 
time, they unequivocally felt that the government could do more to help them. The findings 
are particularly relevant in the context of studies pointing towards absence of social protection 
policies for stigmatized populations like sex workers and the times like the pandemic. 

Keywords: Sex Workers, Social Protection, Marginalisation, Himachal Pradesh. 
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ABSTRACT 

Despite the evolution, it exists continuous challenges that women face in the areas of science, 
technologies, engineering and mathematics (STEM). In Brazil, a country with high levels of 
gender inequalities, women keep facing obstacles related to their professional ascension. We 
are facing the metaphor of “glass ceiling”, that reflects the existence and persistence of 
inequalities between men and women in the working world. Among the 25 countries of Latin 
America, Brazil occupies the 22º place in gender quality issues, and the gaps are larger in 
Computer Sciences areas. For instance, in Cloud Computing career, in a total of 100 people 
only 5 are women. This reality is related to gender stereotypes, that persist in linking woman 
with activities related to the field of humanities and social sciences, but, for instance, in 
technological fields, concretely in Engineering field, the dominance is male. Considering this 
reality, the objective of this study remains in analyse the perceptions of Information 
Technology and Communication field students of Instituto Federal do Maranhão – IFMA – 
Campus Monte Castelo, located in São Luís of Maranhão (Brazil) about school support 
network, interaction and support received by the docents and models and references that 
comes from female teachers who contributes to the permanence and career development of 
these female students, in this area of knowledge. Having as a base a qualitative methodology, 
of exploratory character, the data collecting was made from a focal group composed by 11 
women enrolled in the college degree course of Information Systems, of IFMA – Campus 
Monte Castelo. This study allowed us to conclude that the female students cannot perceive the 
type of institutional policies that IFMA implemented to the development of participation of 
women in technological area. In parallel, they show as important factors to their permanence 
in this area, issued related to school support network, interaction and support received by the 
docents and the remarkable presence of female teachers that seek to help to bridge the gender 
gap in the technology area. 

Keywords: Gender; Woman and Technology; Institutional Mechanisms; Gender Gap in 
Technology. 
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WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA AND SCOPE OF PUBLIC SCHEMES 
Anjal Singh  
University of Mumbai
 ABSTRACT 

The economic empowerment of women has always been a subject of concern in India. 
Encouraging women to be entrepreneurs encourages them, first and foremost, to believe in 
their capacities. In the past few years, women entrepreneurs have evolved significantly in the 
economic development and social progress of the country due to industrialization, 
urbanization along with education and awareness. This opens up ample opportunities for the 
nation, society and the family. To empower women socially and economically the 
Government of India has set-up various entrepreneurial schemes to increase their participation 
in the economy. Women constitute 50% of the world population equal to male still their 
economic activity in terms of entrepreneurship, education, Socio-economic status is 
comparatively inadequate compared to male. According to the Sixth Economic Census (2014) 
released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, women create about 
14% of the total entrepreneurship 8.05 million out of the total of 58.5 million entrepreneurs. 
Further, 8.2 million (61.46%) persons were employed in establishments located in rural areas 
and 5.18 million (38.54 %) in establishments located in urban areas. 8.67 million persons 
(64.5%) persons were working in establishments without hired workers whereas, 4.77 million 
Women entrepreneurs (35.5%) persons were working in establishments with hired workers. 
When we empower women economically when we set-off a chain reaction that transforms the 
lives for her family and community. India stands very low compared to developing Nations 
UK and Russia women labour force participation is 73 and 69 respectively. In order to 
empower women socio-economically, the Government can promote an entrepreneurial 
ecosystem by providing easy access to loans, networks, markets and training. To provide 
Economic independence enterprises need to be controlled, run and owned by women 
entrepreneurs. The economic census indicated that in India, the majority of the enterprises 
were run by the small proprietors and women hold only a negligible portion of that.   

Research Methodology: The research paper aims to study the extent to which 
entrepreneurship helps in the empowerment of women. Information will be collected from 
secondary data and based on that will find the impact of entrepreneurship on the 
empowerment of women and vice versa. In this study, we intend to evaluate the effects of 
public schemes on opportunities for women entrepreneurs and also check whether the 
increase in entrepreneurship brings empowerment in women or not. The study will be based 
on one decade comparison based on the period (2010-2019). The research aims to understand 
the profile of women entrepreneurs and their growth opportunities and also to identify the 
problem faced by them in running and promotion of their enterprises. To know how far 
women entrepreneurs are benefited from public policy.   To support this concept the study 
will be based important state of India that is, Maharashtra.  

Majority of women are not aware of financial schemes by the government or bank. Lack of 
family support and low business guidance also constraints economic growth. It is extensive to 
understand the role of women in economic development as their participation can help boost 
the GDP of our nation furthermore. Women under micro and small enterprise should be given 
more importance as women entrepreneurs can be an effective tool to solve women poverty.   

Keywords:  India, Women Entrepreneurship, Gender Empowerment and Public policies. 
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ABSTRACT 

This research aims to find out the predicting factors of Interpersonal Difficulties in Working 
Women with Dysmenorrhea. For this purpose, an indigenously developed scale i.e. 
Psychosocial Experiences of Dysmenorrhea, Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (Zimet et al., 1998) and Interpersonal Difficulties Scale (Saleem et al., 2014) were 
used to collect data from 350 Working Women within the age range of 22-40 years. Stratified 
Random Sampling was used to divide the sample into three main strata including doctors, 
nurses and teachers. Result revealed that age and government sector were significant negative 
predictors of interpersonal difficulties in working women with dysmenorrhea. Moreover, 
severity level of dysmenorrhea and work related issues of dysmenorrhea served as significant 
positive predictors of interpersonal difficulties in working women which suggested that 
working women who have severe dysmenorrhea and who experience work related issues 
during dysmenorrhea tend to have more interpersonal difficulties in their daily lives. Results 
were discussed in cultural perspective. 

Keywords: Dysmenorrhea, Working Women, Interpersonal Difficulties 
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ABSTRACT 

The Nepali hill society is a geographically unique, socio-culturally diverse and ethnically rich 
with varied economic conditions of people. Women particularly of marginalized and 
disadvantaged groups have been the victim of being deprived of having different economic 
opportunities. The present study was conducted among the dalits in the Nepali society i.e 
Damai, Kami and Sarki aiming to analyze the socioeconomic status and living standard of 
Dalit women, one of the most marginalized and disadvantaged groups, living in the Himalaya 
Hill region in the prominent areas of Kalimpong, Darjeeling and Sikkim. It also tries to 
explore income, expenditure and employment pattern of Dalit women, their living practices 
and existed problems that they are facing while running their lives. Both the primary and 
secondary sources of data were used in the study. A purposive sampling method was applied 
in the study. This study explores the fact that Dalit women are not getting adequate chances to 
use and take advantage of different opportunities simply because they are of the lower caste 
and secondly because of their gender. Because of this discrimination on grounds of both caste 
and gender dalit women face difficulties in moving upward in the hierarchy of social 
stratification. This situation, in turn, results in their backwardness and illiteracy. Finally, they 
are trapped in a vicious cycle of poverty. Consequently, most Dalit women are commonly 
illiterate, unemployed, landless, exploited, poor, and ignored by society. The findings of the 
study can be useful for the authorities and the civil society for the achievement of better 
socioeconomic aspects and livelihood status of Dalit women. 

Keywords: Dalit women, Marginalization, Nepali society, Discrimination. 

235



ROLE OF WOMEN IN THE VALUE CHAIN OF BIVALVE MOLLUSK ANADARA 
TUBERCULOSA (pustulose ark, concha prieta)  AGRIBUSINESS 

Eveligh Prado 

Carpio Universidad Técnica de Machala. Machala, Ecuador.  

ORCID ID:  0000-0002-0225-5264 

María de Lourdes Olivo 

Garrido Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 

ORCID ID: 0000-0001-8993-670X 

Olaf Ilzins 

Pacheco. Consultora Hidroterra A. C., Caracas, Venezuela. 

ORCID ID: 0000-0003-0541-3683 

ABSTRACT 

This study aims to identify the role and contribution of the women involved in the value chain 
of the bivalve mollusk, Anadara tuberculosa, (pustulose ark in english or concha prieta-CP in 
spanish). This study used a descriptive methodology was quantitative, with a non-
experimental, field, cross-sectional, and ex post facto design. 

This mollusk is found on the Americas’ Pacific Coast, where it is harvested for subsistence 
and for commercial markets. The nutritional quality is based at its high content of proteins of 
high biological value, vitamins and minerals and fatty acids, beneficial to the body. Its 
contribution to the Ecuadorian GDP is small, but its production and marketing has growth 
potential to satisfy Ecuador’s domestic demand, that of neighboring countries, as well as the 
possibility of entering the markets of the United States of America, Europe and China. 

Fishermen communities find in the extraction, commercialization and preparation of A. 
tuberculosa, a local source of income, of great economic, social and environmental relevance.  
Among the results obtained are the educational level is relatively low, which places them 
below the poverty line. In general, women play a crucial role throughout the fisheries’ 
production chain, providing labor for both commercial and artisanal fisheries. When they 
have adequate technology and capital, they also act as small-scale entrepreneurs, particularly 
on family enterprises. In Ecuador the CP production chain, generates approximately eight 
thousand jobs, among boatmen-transporters, shell collectors, merchants, shell counters, 
restaurants and other related tasks. 

The sex indicator of the sample varies greatly between the Ecuadorian provinces: In El Oro, 
males represent 81.7% of the production chain interviewees while in the province of 
Esmeraldas, Ecuador who report that 60% of the shell collectors were women, 30% men and 
the remaining 10% were minors. In addition, it was determined that the majority of shell 
collectors are males, while for restaurants and merchants they only reach 44.4% and 63.3% 
respectively.  
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Recommendations are given to empower women participating in the A. tuberculosa 
agribusiness in order to achieve improvement in their quality of life. 

Keywords: Ecuador, women, Bivalve mollusks, Value chain, artisanal fisheries, nutritional 
quality, commercialization. 
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ABSTRACT 

Economic Empowerment of women and bolstering women’s autonomy is a global challenge. 
Investing in women’s economic empowerment is intrinsic to achieving the Sustainable 
Development Goals (SDG 5) that focus on achieving gender equality and empowering women 
and girls. Despite several initiatives and implementation of policies for the economic 
empowerment of women, yet they remain among the world’s most economically 
disadvantaged groups. 

Present study outlines the factors contributing to the persistently low economic participation 
of Indian women. Gender smart policies and solutions are recommended in this study, to 
boost economic status of women and also provide solutions to narrow gender gaps. The study 
provides the context of women's share of the public space as reflected in their access to 
education, health, social protection, and decent work opportunities. It provides qualitative 
insights into women's perceptions regarding working conditions and challenges, affecting 
women's work in the workplace. The paper provides recommendations to promote gender 
diversity in the workplace, and boosting the inclusion of women, particularly in leadership 
positions. In addition the authors analysed various central and state government schemes 
implemented by the Indian Government. It enumerates the various schemes implemented for 
the economic empowerment of women across India. The researchers made an attempt to 
evaluate and study the constraints and loopholes in effectively implementing the existing 
policies. The study employs a critical gender lens to identify promising exemplars of 
transformative policies in terms of design features, implementation efficacy, and impact. It 
also highlights the gaps in the broader policy landscape of India, as well as the evidence 
landscape for various schemes and policies, with respect to women. Overall, the study aims to 
inform priorities for addressing critical evidence, data and knowledge gaps to improve the 
enabling environment for women’s economic empowerment, and reduce the barriers for 
accessing quality work in India, thus leading to long term economic empowerment of women.  

Keywords: economic empowerment of women,  women at workplace,  sustainable 
development goals,  gender equality , government policies and schemes  
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ABSTRACT 

The purpose of writing this article is to desegregate traits. Of course, in this article, we have 
dealt only with the adjective "sly", which is often a feminine adjective in folk tales and 
popular interpretations. 

 Deemed to be. But it is obvious that gender language is unfair to men and women in 
expressing attributes and titles, and usually attributes good / valuable traits to men and bad / 
worthless traits to women. For example, a zealous man / a jealous woman, a shrewd man / a 
sly woman, a brave man / a petty witch and a witch, etc. 

In this research, we have turned to the folk tales of the Qajar era because folk tales are a clear 
reflection of the social and cultural discourse of a society at a specific time. Among the folk 
tales, we have selected seventy stories from the school literature that were available to the 
scholar in lithographic form during the Qajar period (which is historically a turning point 
between tradition and modernity in Iranian society) as educational texts. We believe that these 
stories conveyed the social reality of this period to people, especially children, through 
education and in the process of socialization. School education can affect the individual and 
the collective subconscious for years. As its traces can still be seen today in the minds and 
tongues of the common people who owe some of their debt to the legacy of the past. 

We have examined the qualitative research method and content analysis technique based on 
sociological and linguistic analyzes of stories.  

 We have taken the plot out of the heart of the stories. We have analyzed them according to 
these questions: 

- To whom is the most deceit attributed (who are the deceivers and the deceived)? 

In what areas (socially) have these people used sly? 

- How, why, and in what ways is the plot plotted? 

- And finally, whether the use of the word "sly" has been deserved everywhere in the stories 
or can a suitable alternative be found for it? 

From the point of view of storytellers, women are more deceitful and, of course, deceivers are 
victorious. Narrators who are under the patriarchal military training and influence consider 
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women's solutions and tactics as cunning, but the same action, if done by men, is considered 
clever and intelligent. Examples of this approach are evident in the stories. 

 They are under the military training and influence of patriarchy, they consider women's 
solutions and tactics as cunning, but the same action, if done by men, is considered cleverness 
and intelligence. Examples of this approach are evident in the stories. 

Thus, sly is a negative and feminine trait in popular literature that the male reading forcibly 
attaches to the nature of woman. He creates the accursed cunning woman and covers her body 
with a cunning tent and a museum of cunning. The likeness of the world to the old woman is 
the result of this kind of attitude of the unfaithful and cunning prostitute and the woman as the 
source of corruption and ignorance. 

For women, decision-making is both an active action to satisfy a need and a reaction against a 
system of domination and misogyny that keeps women passive and marginalized. According 
to studies conducted in fairy tales, maintaining family life and fidelity to the husband and his 
property, preserving life, property and reputation, striving to satisfy sexual instincts, paying 
attention to heart and emotional desires and succeeding in it and achieving power and wealth 
are the motivations that Encourages powerful and active women to act and react intelligently 
against other men or women.Where women are forced to react to society and the male sphere 
of action is when men covet them and try to take them by force. This is where women come 
into play and cleverly and agilely free themselves from the clutches of men. 

Thus, sly is a negative and feminine trait in popular literature that the male reading forcibly 
attaches to the nature of woman. He creates the accursed cunning woman and covers her body 
with a cunning tent and a museum of cunning. The likeness of the world to the old woman is 
the result of this kind of attitude of the unfaithful and cunning prostitute and the woman as the 
source of corruption and ignorance. 

These findings indicate that the popular school literature was developed in a populist and anti-
feminist atmosphere. Although women are active in this space, their activities are considered 
negative. Intelligence has not been expressed as an equal ability in men and women. 
Cleverness is introduced for positive men and negative for women in the form of the word 
"sly". Since folklore has an undeniable and lasting effect on the minds of the old scholars and 
the transmission of those ideas to the new generation, re-reading stories as one of the most 
important signs of national identity with equal treatment of men and women can open a new 
chapter in storytelling without narration. Common gender stereotypes and equal human rights. 

Keywords: Women, Sly, School Literature Book, Iran, Qajar, Sociology analysis. 
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ABSTRACT 

The Santals are one of the largest groups of indigenous people (tribe) in the Indian sub-
continent. They mainly inhabit in the central and eastern states of India in Jharkhand, Bihar, 
Orissa, Chhattisgarh, West Bengal and Assam and beyond in Bangladesh, Nepal and Bhutan. 
They have been called by various names during the long history of ancient and modern India, 

However, it is agreed by most of the anthropologists that Santal is a name given to this tribe 
by non-Santhals. Actually, among themselves they use the term HOR meaning man (human). 
As  

for livelihood the Santhals rely chiefly upon the forests they live in. their basic needs are 
fulfilled from the trees and plants found around. They follow the Sarna religion which doesn’t 
believe in idols. They are chiefly nature-worshippers. 

Among other customs that the Santhal society is continuing to believe in one is that of the 
existence of dahnis or witches and their power to harm others. According to such belief, some 
supernatural beings (bongas) enter the human body, causing disease and even deaths to 
people. They believe that particularly the women bodies become possessed by such spirits and 
those women are the dahnis or witches. Now the vital question that arises from all these 
stories of the witches and witchery is that do such women really exist? P. O. Bodding, the 
Norwegian missionary of the 18th century, expressed, “I am inclined to think that the practice 
of witchcraft by Santhal women is, to a certain extent, really secret worship, resorted to by 
women because they are not permitted to take part with the men directly and personally in 
ordinary public worship”. Witnessing such forms of secret worship by women has also been 
mentioned by some reputed contemporary anthropologists. According to Nathan and Kelkar, 
a conflict between women-centred and men-centred religious practices do exist among 
various indigenous peoples. Possibly, in course of time the women-centred religious practices 
have moved from centre-stage to the margins.  Samar Basu Mullick too thinks that the witch 
“…is engaged in a gory struggle for her survival as a woman. She is fighting against all the 
taboos imposed on her and is trying to retain her power and status and protect the remnants of 
the social system that sanctions them” (354). In this presentation I would try to focus on the 
gender struggle as is reflected within the practice of dahni-vidya by some of the Santhal 
women. 

Keywords: Santhal women, witchcraft, gender-struggle, power-roles, secret worship 
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XÜLASƏ 

Azərbaycan tarixi təkcə oğullarımızın deyil, qəhrəman qadınlarımızın da şücaəti, 
qəhrəmanlığı ilə zəngindir. Tanınmış Azərbaycan qadınları arasında diplomatlar, hökmdarlar, 
sərkərdələr və döyüşçülər də olmuşdur. Qədim yazılı abidəmiz “Kitabi-Dədə Qorqud” 
qadınlar  kişilərlə birlikdə yay çəkən, qurşaq tutub güləşən, cıdırda öndə gedən insanlar kimi 
təqdim eilçişdir.  

Məşhur massaget hökmdarı Tomris İran şahı Kirin Azərbaycana hücumunun qarşısını almış, 
böyük hünər, ağıl və mətanət göstərmişdir. Onun haqqında Herodot yazırdı ki, massagetlər, 
tarixən cəsur bir tayfa olmuşdur. Onlar issedonlarla qarşı-qarşıya, Günəşin doğuşu 
istiqamətində Şərqdə, Araz çayının arxasında yaşamışlar. Tarixi mənbələrdə massagetləri 
skiflərdən hesab etmişlər. Hökmdar öldükdən sonra tayfanın başına keçən Tomrisin igidliyi 
bəzən həqiqət, bəzən də əfsanələşdirilmiş şəkildə təqdim edilmişdir.  

Azərbaycanın başqa bir qəhrəman qadını Mehrican Xatundur. Azərbaycan Atabəylər 
dövlətinin qadın qəhrəmanı- Mehrican xatun haqqında məlumat vermək də 
məqsədəuyğundur. 

Mehrican Xatun İraq Səlcuq sultanı III Toğrulun (1177-1191) qızı Eldənizlər dövlətinin 
sonuncu hökmdarı Müzəffərəddin Özbəyin(1210-1225) həyat yoldaşı olmuşdur. Atabəy 
Özbəyin dövlət işlərində ən yaxın köməkçisi və məsləhətcisi olan Mehrican xatun öz 
dövrünün müxtəlif biliklərə və idarəçilik bacarığına malik olmuşdur. O, dövlətin idarə 
olunması və siyasətlə bağlı məsələlərdə fəal mövqeyə malik idi. 

Azərbaycanın hökmdar qadınlarından biri də Xurşidbanu Natəvan olmuşdur. Xurşidbanu 
Natəvan parlaq istedada və qabaqcıl ideallara malik olan şəxsiyyət olmuşdur. O, Azərbaycan 
mədəniyyətində və ictimai həyatında dərin izlər qoymuş, böyük işlər görmüşdür. Natavan 
Azərbaycanın məşhur qadın şairəsi olmaqla yanaşı, həm də ağıllı siyasi xadim olmuşdur. 

 Azərbaycan qadınları savaşlar zamanı da özlərini hər zaman tədbirli, səbrli aparmış, ön 
cəbhədə olan kişilərin, oğulların arxasında möhkəm dayanmış, bütün vasitələrlə onlara dayaq 
ilmuş, qələbənin qazanmasında öz töhfələrini əsirgəməmişlər. İstər II Dünya Müharibəsində, 
istərsə I və II Qarabağ savaşlarında Azərbaycan-türk qadınlarının göstərdiyi şücaət buna 
nümunədir. Azərbaycanda II Qarabağ müharibəsi-44 günlük Vətən müharibəsində də Vətən 
uğrunda şəhid olan qadın qəhrəmanlarımız vardır. 

Açar sözlər: qadın, siyasət, hökmdar, şair, döyüş və s. 
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HEROIC AZERBAIJANI WOMEN 

ABSTRACT 

The history of Azerbaijan is rich not only with the courage and heroism of our sons, but also 
our heroic women. Well-known diplomats, rulers, commanders, and warriors were among 
those women. In "Kitabi-Dada Gorgud", which reflects our ancient history, information was 
given about our heroic women who wore double bows with men like Burla Khatun, Banu 
Cicek, Seljan Khatun, wrestled with a belt, and were leading in the race.  

The ruler of Massaget, Tomris, prevented the attack of Shah Cyrus of Iran on Azerbaijan, and 
showed great courage, intelligence and perseverance. Herodotus wrote that the Massagets 
were said to be a numerous and courageous tribe. They lived east of the Araz River, east of 
the Sun, facing the Issedons. Some sources consider them to be Scythian tribes and their 
descendants to be the Massagets. After the death of the ruler of the Massagets, his widow 
Tomris became the head of the tribe. Tomris's bravery is sometimes presented in a truthful 
and sometimes mythical way.  

Another female hero is Mehrican Khatun. It is also expedient to provide information about the 
female heroine of the Atabey state of Azerbaijan - Mehrican Khatun. Mehrican Khatun was 
the daughter of Togrul III (1177-1191), the Seljuk sultan of Iraq, and the wife of 
Muzaffarddin Ozbey (1210-1225), the last king of the Eldeniz state. Mehrican Khatun, 
Atabey Uzbek's closest assistant and adviser in state affairs, had various knowledge and 
management skills of her time. He was active in government and politics.  

One of the ruling women of Azerbaijan was Khurshidbanu Natavan. Khurshidbanu Natavan 
was a person with brilliant talent and advanced ideals. He left deep traces in the culture and 
public life of Azerbaijan and did great things. Khurshidbanu Natavan was one of the 
prominent personalities of his time, distinguished not only in Azerbaijan, but in the whole 
Caucasus by his kindness and patronage. He helped the poor and built a water pipeline to 
Shusha. The spring built by Khurshidbanu Natavan is known as "Khan gizi". Taking into 
account the proposal of the Karabakh poets, Khan gizi created a literary assembly in Shusha 
called "Majlisi-uns" (ie, friendship, courtesy). 

We also have female heroes who were martyred for the Motherland in the 44th day of the 
Second Karabakh War in Azerbaijan.  

Keywords: woman, politics, king, poet, war, etc. 

KAHRAMAN AZERBAYCAN KADINLARI 

ÖZET 

Azerbaycan tarihi sadece oğullarımızın cesareti ve kahramanlıkları ile değil, aynı zamanda 
kahraman kadınlarımızla da zengindir. Bu kadınlar arasında ünlü diplomatlar, hükümdarlar, 
komutanlar ve savaşçılar olmuştur. Antik tarihimizi yansıtan "Kitabi-Dada Gorgud" da Burla 
Hatun, Banu Çiçek, Seljan hatun gibi erkeklerle beraber ok atan, güreşen ve bazı savaşları 
yöneten kahraman kadınlarımız hakkında bilgiler verilmiştir. 

Massaget hükümdarı Tomris, İran Şahı Kiros'un Azerbaycan'a saldırmasını önleyerek büyük 
bir cesaret, zeka ve azim göstermiştir. Herodot, Massaget'lerin sayısız ve cesur bir kabile 
olduğunu yazmıştır. Güneş'in doğduğu tarafda, Araz Nehri'nin arkasında Issedonlara karşı-
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karşıya yaşamışlar. Bazı kaynaklar onları İskit kabilelerinden hesap etmiş, şunların soyundan 
gelenleri masajetler olarak görmüşler. Massagetlerin hükümdarının ölümünden sonra, onun 
dul kalmış eşi Tomris kabilenin başçısı olmuşdur. Tomris'in cesareti bazen doğru, bazen de 
efsanevi bir şekilde sunulmuştur.  

Bir diğer kadın kahraman ise Mehrican Hatun olmuştur. Azerbaycan Atabeyler devletinin 
kadın kahramanı-Mehrican Hatun hakkında da bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Mehrican Hatun, Irak Selçuklu Sultanı III. Togrul'un (1177-1191) kızı ve Eldenizler 
devletinin son hükümdarı Muzaffarddin Özbey'in (1210-1225) eşidir. Atabey Özbek'in devlet 
işlerinde en yakın yardımcısı ve danışmanı olan Mehrican Hatun, kendi döneminin çeşitli 
bilgi ve yönetim becerilerine sahipti. Kamu yönetimi ve siyaset alanında aktif rolu olmuştur.  

Azerbaycan'ın hükümdar kadınlarından biri de Hurşidbanu Natavan'dır. Hurshidbanu 
Natavan, parlak yetenekleri ve ileri idealleri olan bir insandı. O, Azerbaycan  kültüründe ve 
kamusal yaşamında derin izler bırakmış, büyük işler yapmıştır. 

Hurshidbanu Natavan, zamanının önde gelen şahsiyetlerinden biriydi ve sadece 
Azerbaycan'da değil, tüm Kafkasya'da şefkat ve himayesiyle öne çıkmıştır. Fakirlere yardım 
etmiş ve Şuşa'ya su boru hattı yapmıştır. Natavan tarafından yaptırılan çeşme "Han kızı" 
olarak bilinir. 

Azerbaycan'da 44 gün devam edən İkinci Karabağ Savaşı'nın-Vatan savaşının kahramanları 
sırasında da kadınlarımız vardır.  

Anahtar Kelimeler: kadın, siyaset, hükümdar, şair, savaş vb. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze kadar Türk Sanat Müziği’ne gönül veren, emek 
veren tüm Türk kadın besteciler adına bir kaçını anmaktır. Yüzyıllar önce bestelenmiş eserler 
hala icra edilebiliyor ve zevkle dinlenebiliyorsa unutulmaz, çok değerli sanatçılarımız 
sayesindedir. Bu çalışmada maalesef hepsinden bahsetmek mümkün olamayacağı için bir kaçı 
rastgele seçildi. Bu sanatçılar ince zevklerini katarak ruhlarının derinliklerinden çıkarıp 
notaya döktükleri o, içimize işleyen bazen neşelenerek, bazen hüzünlenerek dinlediğimiz 
eserleri bizlere hediye ettiler. Şarkı, peşrev, saz semaisi ve benzer formlarda eserler 
bestelediler. Bestelerin bazılarının güfteleri de kendilerine aittir. Güzel sesleri ile icranın yanı 
sıra çaldıkları ut, tambur, kanun, keman, piyano vb müzik aletleri ile de icralarda bulundular. 
Ayrıca birçoğu koro şefliği yaptı. Hemen hepsi severek dinlediğimiz çok sayıda sanatçı 
yetiştirdi. Örneğin Sevim Tanürek, Behiye Aksoy, Belkıs Özener, Ziya Taşkent, Bülent Ersoy, 
Mustafa Sağyaşar, Muzaffer Birtan, Hamdi Demirci, Ayla Büyükataman gibi birçok değerli 
Türk müziği sanatçısı Radife Erten tarafından yetiştirildi. Bu unutulmaz sanatçılarımız birçok 
hayal kırıklıkları yaşadı, bazen yakınlarının yasını tuttu, bazen hastalıklarla savaştı. Küçük 
yaşında hem annesini hem de babasını kaybedenler oldu. Bazıları da maddi açıdan sıkıntılar 
çekti. Bütün sıkıntılara rağmen müzikten, onun güzelliklerinden asla vazgeçmediler. Müziğin 
eşsiz tedavi edici gücünden kuvvet alarak hizmetlerine devam ettiler. Her zaman halk için 
çalışıp, her zaman halkın yanında oldular. Halk konserleri verdiler, radyo müzik 
programlarında şarkı söylediler ve plak doldurdular. Yıllar önce unutulmaz besteler yapan 
Leyla Saz’dan günümüze uzanan Safiye Ayla,  Neveser Kökdeş, Vecihe Daryal, Semahat 
Özdenses, Melahat Pars ve Müzeyyen Senar müziğimize uzun yıllar tutkuyla hizmet ettiler. 
Bizler de onların eserlerini dinleyerek, bazen de icra ederek yaşamlarımızı 
renklendirmekteyiz. Hiçbir zaman unutulmayacak olmaları bizleri her zaman mutlu edecektir. 
Değerli anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, beste, kadın besteci, ses sanatçısı. 

SOME FEMALE COMPOSERS OF TURKISH ART MUSIC IN THE REPUBLICAN 
PERIOD 

ABSTRACT 

The aim of this study is to commemorate a few of them on behalf of all Turkish women 
composers who have given their heart to Turkish Art Music from past to present. If the works 
composed centuries ago can still be performed and listened to with pleasure, it is thanks to our 
unforgettable and valuable composers. Unfortunately, it will not possible to mention all of 
them in this study, so a few of them were chosen randomly. These composers gave us the 
works that they took out from the depths of their souls and poured into notes by adding their 
fine tastes, which we listen to, sometimes with joy and sometimes with sadness. They 
composed works in song, peşrev, saz semai and similar forms. The lyrics of some 
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compositions is also belong to them. In addition to performing with their beautiful voices, they 
also performed with musical instruments such as lute, drum, qanun, violin, piano etc. Many of 
them were also choir conductors. Almost all of them raised a large number of Turkish music 
singer that we listen to with pleasure. For example, many valuable Turkish music singers such 
as Sevim Tanürek, Behiye Aksoy, Belkıs Özener, Ziya Taşkent, Bülent Ersoy, Mustafa 
Sağyaşar, Muzaffer Birtan, Hamdi Demirci, Ayla Büyükataman were trained by Radife Erten. 
These unforgettable composers experienced many disappointments, sometimes mourned the 
death of their relatives and sometimes fought with diseases. Some experienced the death of 
both their mother and father in childhood. Some of them also had financial difficulties. Despite 
all the difficulties, they never gave up on music and its beauties. The unique therapeutic power 
of music was seems to give them strength. They were always with the people and worked for 
them. They performed public concerts,  sang on radio music shows and filled records. Many 
composers such as Müzeyyen Senar, Feriha Tunceli, Radife Erten, Melahat Pars, Safiye Ayla, 
Semahat Özdenses, Vecihe Daryal, and Neveser Kökdeş who have composed unforgetable 
compositions since Leyla Saz, have served Turkish music with passion for many years. We are 
also color our lives by sometimes listening to their compositions and sometimes performing 
them. It will always make us happy that they will never be forgotten. We respectfully salute 
their cherished memories. 

Keywords: Turkish Music, composition, female composer, singer. 
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ÖZET 

Egzersiz fiziksel aktivitenin alt parametresini oluşturmaktadır. Tekrarlı, kişiye göre 
düzenlenmiş fiziksel performans ve yaşam kalitesi parametrelerinde iyileşme sağlar. Düzenli 
egzersiz, vücut kompozisyonuna fayda sağlamakla birlikte fiziksel uygunluğu koruma ve 
ilerleyen yaşlarda oluşabilecek rahatsızlıkların önlemesi ve mevcut yaşam kalitesinin 
korunması veya artırılması yönünden önem taşır. Sağlıklı bireylerde bireysel egzersiz kişinin 
tek başına bir eğitmen tarafından belirlenmiş programın gözetimli veya gözetimsiz 
uygulanması olarak tanımlanır. Grup egzersiz eğitimi ise, iki veya daha fazla kişinin katılımı 
ile gerçekleşen hareketlerin bir eğitmen eşliğinde yapıldığı bir egzersiz eğitim şeklidir. 
Egzersizin genel etkilerine bakıldığında ağrıyı ve hareket kısıtlılığını azaltmasının yanı sıra 
stresle baş etme genel iyilik halini artırma, özgüveni yükseltme dikkat çekmektedir. Bu 
çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda bireysel veya grup eğitimi şeklinde yaptırılan egzersiz 
programlarının yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya yaşları 33,8 ± 8,8 
arasında değişen 26 gönüllü kadın katıldı. Bireylere egzersiz programları 8 haftada boyunca 
haftada 3 gün toplam ısınma-egzersiz-soğuma olacak şekilde toplam 60 dakika yaptırıldı. 
Bireysel gruptaki kişiler ısınma için yürüme bandında 10 dakika hafif tempolu yürüyüş yaptı. 
Grup eğitimindeki bireyler ise 10 dakika ısınma egzersizine alındı. 40 dakikalık egzersiz 
eğitimi süresince genel vücut kuvvetlendirme egzersizleri yaptırıldı. Soğuma periyodunda 
bireysel gruptaki kişiler 10 dakika hafif tempoda yürüyüş, grup egzersizindeki bireyler ise 10 
dakika soğuma egzersiz programına dahil edildi. Bireylerin yaşam kaliteleri 8 alt boyut ve 36 
sorudan oluşan Kısa Form Yaşam Kalitesi anketi (SF36) ile değerlendirildi. Bireysel egzersiz 
eğitim grubunda yer alan bireylerin egzersiz öncesi ve sonrası yaşam kalitelerine bakıldığında 
tüm alt boyutlarda artış gözlendi (p<0,05). Grup egzersiz eğitim grubunda yer alan bireylerin 
yaşam kaliteleri incelendiğinde ‘’sosyal fonksiyon’’, ‘’mental sağlık’’ ve vitalite 
parametrelerinin sonuçları benzerlik göstermiş olup (p|>0,05), diğer parametrelerde artış 
gözlendi (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmalara bakıldığında bir grubun diğerine göre 
üstünlüğü bulunamadı (p>0,05). Grup egzersizinde sosyal fonksiyon alt boyutu içerisinde yer 
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alan soruların grup eğitimine katılan bireylerin grup içerisinde sosyal durumlarını 
değerlendirmemiş olması ve bireylerin takip edildiği süre boyunca yaşadığı yer, iş yaşantıları 
ve sosyal katılımlarının değişmemesinden kaynaklı olarak sonuçların benzerlik 
gösterebileceği görüşündeyiz.  

Mental sağlık ve vitalite alt boyutunda yer alan sorular içerisinde, bireyin anlık psikolojik 
etkileniminin sorulara vermiş olduğu yanıtları etkileyebileceği düşünülmektedir. Bunların 
dışında her iki egzersiz programının da yaşam kalitesini artırdığı görüldü. Bireyler talep ve 
beklentileri oranında ister bireysel olarak, ister grup eğitimi şeklinde egzersiz programlarına 
dahil edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: bireysel egzersiz, grup egzersiz, yaşam kalitesi 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXERCISE ON QUALITY OF LIFE IN 
WOMEN PARTICIPATING IN INDIVIDUAL AND GROUP TRAINING 

ABSTRACT 

Exercise constitutes the sub-parameter of physical activity. It provides improvement in 
repetitive, personalized physical performance and quality of life parameters. While regular 
exercise benefits body composition, it is important in terms of preserving physical fitness, 
preventing diseases that may occur in later ages, and maintaining or increasing the current 
quality of life. Individual exercise in healthy individuals is defined as the supervised or 
unsupervised implementation of a program determined by an instructor alone. Group exercise 
training, on the other hand, is a form of exercise training in which the movements performed 
with the participation of two or more people are accompanied by an instructor. Considering 
the general effects of exercise, it is noteworthy that it reduces pain and limitation of 
movement, as well as coping with stress, increasing general well-being and increasing self-
confidence. The aim of this study is to examine the effects of exercise programs in the form of 
individual or group training on the quality of life of healthy women. 26 volunteer women 
aged between 33.8 ± 8.8 years participated in the study. Individuals were given exercise 
programs for a total of 60 minutes, 3 days a week for 8 weeks, with a total of warming-
exercise-cooling down. Individuals in the individual group did a 10-minute brisk walk on the 
treadmill for warm-up. Individuals in group training were included in a 10-minute warm-up 
exercise. During the 40-minute exercise training, general body strengthening exercises were 
performed. During the cool-down period, the individuals in the individual group were 
included in the 10-minute walk at a light pace, and the individuals in the group exercise were 
included in the 10-minute cool-down exercise program. Individuals' quality of life was 
evaluated with the Short Form Quality of Life questionnaire (SF36), which consists of 8 sub-
dimensions and 36 questions. When the quality of life of the individuals in the individual 
exercise training group was examined before and after the exercise, an increase was observed 
in all sub-dimensions (p<0.05). When the quality of life of the individuals in the group 
exercise training group was examined, the results of "social function", "mental health" and 
vitality parameters were similar (p|>0.05), while an increase was observed in other parameters 
(p<0.05). . When the comparisons between the groups were examined, no superiority of one 
group over the other was found (p>0.05). We are of the opinion that the results may be similar 
due to the fact that the questions included in the social function sub-dimension in the group 
exercise did not evaluate the social status of the individuals participating in the group training 
in the group and the place where the individuals lived, their work lives and social 
participation did not change during the follow-up period. 
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Among the questions in the mental health and vitality sub-dimension, it is thought that the 
individual's immediate psychological influence may affect the answers given to the questions. 
Apart from these, it was observed that both exercise programs increased the quality of life. 
Individuals should be included in exercise programs in accordance with their demands and 
expectations, either individually or in the form of group training. 

Keywords: İndividual exercise, group exercise, quality of life 
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ABSTRACT 

Common Pool Resource (CPR) if not managed properly will lead to free-rider problems, 
overuse, and competition in exploitation (rivalry of extraction) then cause environmental 
problems or resource degradation. Ostrom (1990) says that free riders and overuse in CPR 
problems can be avoided by Governing The Common by communities living around the 
resource. One of the applications of the Ostrom concept was carried out in mangrove forests 
in the easternmost region of Indonesia, Papua. The management of the mangrove forest in 
Youtefa Bay, Papua is carried out through the customary law of the Enggros tribes. Enggros 
tribes established special mangrove forests for indigenous women, through the 'Ton or 
Tonotwiyat' or “Women's Forest” tradition; the one and only Women’s Forest tradition in the 
world. Tonotwiyat is a mangrove forest conservation system that has existed for many years 
for women from the Enggros tribes and regulates the division of foraging areas between men 
and women. The entire mangrove forest area is only for women, men are looking for fish in 
the sea area, if there are men who enter this Women's Forest area, they will be given 
customary sanctions by the tribal chief. In other words, men are prohibited from entering the 
mangrove forest area. However, various studies have shown that the Women's Forest has 
begun to experience environmental degradation, it seems that there is a lot of garbage that has 
accumulated in the mangrove forest area, decreased seawater quality around the forest, land 
conversion, and a decrease in the number of marine resources. Indigenous women suffer 
losses both from the economic side as well as from the traditional and social side. Perception 
analysis with a Likert scale can be carried out to determine the perceptions of indigenous 
women and the losses they experience due to women's forest degradation. The results show 
that indigenous women experience economic losses due to the decline in marine products in 
the form of shells or called “bia noor” which they usually sell for their daily life. 
Empowerment of indigenous women and economic compensation schemes can be carried out 
to improve the welfare of indigenous women. 

Keywords: Economic Loss, Environmental Degradation, Indigenous Women, Women’s 
Forest 
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ABSTRACT 

The tea industry has been the backbone of Darjiling Hill Economy since 1890s. The 
productivity of tea shows a declining trend since 1970s. Women constitute the major labour 
force in plucking tea leaves. Women are more vulnerable to the effects of climate change than 
men- primarily as they are more dependent for their livelihood on natural resources that are 
threatened by climate change. They face social and economic issues that limit their coping 
capacity. Women in rural areas in Darjiling tea gardens are especially vulnerable when they 
are highly dependent on local natural resources for their livelihood. They have the 
responsibility to collect fuel and water for cooking and heating face the greatest challenges. 
Women are highly dependent on biomass, such as wood, crop residue, branches of trees, 
leaves and other forest resources for fuel and domestic work. In the rural areas of Darjiling, 
the impact of climate change, the ability of women to obtain these indispensable resources has 
been reducing. A significant number of man-days is lost for collection of fuel. It also 
threatens security, social relations, health, freedom of choices and actions. In order to preserve 
biodiversity and limit its degradation, indigenous people can and should play a leading role in 
the global response to climate change. More than half of the tea areas in Darjiling is covered 
with superannuated tea bushes (more than 100 years old). The shrunken tea bushes and 
diminishing forest disturb the ecological balance in many gardens. Soil erosion and landslides 
are major problem threatening the tea gardens. The inclusion of indigenous women can 
validate the significance of their knowledge. The unequal access to resources and to decision-
making processes, limited mobility places women in remote tea gardens in a position where 
they are disproportionately affected by climate change. Women face loss of income as well as 
harvests due to closure of many tea gardens in Darjiling. The present paper aims to identify 
gender equality strategies to respond to the environmental, economic and social crises caused 
by climate change. 

Keywords: Cheap labour, meagre wage, environmental degradation, climate change 
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ÖZET 

Günümüz araştırmacıları için mikrotarih ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının açtığı yolda, 
Osmanlı’daki insan unsurunu ortaya koyan kaynaklar ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Bu 
çerçevede özellikle XVIII. yüzyılda hanedan kadınlarının kethüdaları ya da vekilharçları 
tarafından aylık ya da yıllık olarak hazırlanmış hesap/muhasebe defterleri/raporları, hanedan 
cilası ve haremin gizemli/korunaklı yapısı ardındaki yaşamların görünürlüğü için yeni bir 
kaynak grubu olarak dikkatleri çekmektedir. Bahsigeçen kaynakların satır aralarında, ait 
oldukları kişinin dinî eğilimleri ve hayır işleri, gezinti güzergâhları ve o esnada neler 
yaptıkları, verdikleri/aldıkları hediyeleri, mücevherleri, giysilerinde kullandıkları 
kumaşları/renkleri/süslemeleri, mutfak ve sofra düzenleri, yeme alışkanlıkları ve beslenme 
eğilimleri gibi yaşamlarına dair birçok ipucunu yakalamak mümkün olmaktadır. Valide 
Sultan’lardan başlayarak padişah kızları, kadınları ve cariyeler, bu profilin ana karakterleri 
olurken bu çalışma, padişahın üçüncü derece kadınlarından birine -I. Abdülhamid’in (1774-
1789) hareminden Hazinedar Nevres Kadınefendi’ye- hesap defterlerindeki veriler 
aracılığıyla daha yakından bakmayı deneyecektir. Padişahın vefatının ardından Ortaköy’deki 
yalısında hayatını geçiren Nevres Kadınefendi’nin daha çok birbirini tekrar eder şekilde 
kaydedilmiş gibi görünen ve statik veriler barındırdığı düşünülen özellikle mutfak/sofra 
harcamalarının, daha geniş ölçekte XVIII. yüzyılın ikinci yarısında saray mutfağındaki 
değişim eğilimlerini de izlemeye mütevazı bir katkı yapması beklenmektedir. Mekânsal 
arkaplanına sözkonusu dönemin İstanbulu’nun yerleştiği seçkin bir Osmanlı hanesinde 
malzemelerden mönüye, mutfaktan sofraya evrilen yemek pişirme ve sunma aşamalarında 
zaman zaman oluşacak boşluklarsa dönemin diğer çalışmalarındaki bulgular ve tespitlerle 
doldurulmaya çalışılacaktır. Böylece Osmanlı yeme-içme kültürünün sınırlı olan kaynaklarına 
bir yenisinin daha eklenmesinin mümkün olup olmadığı tartışılabilecektir. Aynı zamanda 
hanedan üyeleri için harcamaların olmazsa olmazı hayır işlerine ayrılan pay, hiyerarşik olarak 
ne kadar geri planda olursa olsun kişilerin hanedanın temsiliyetinde üstlendiği rolü açıklayan 
belki de hala en istikrarlı veri kaynağıdır. Hanedanın merkezine nispeten uzak ama padişahın 
yanında olmasıyla bir o kadar yakın bir figür için üretilmiş ve farklı açılardan 
değerlendirmeye müsait çok katmanlı verilere sahip hesap/muhasebe kayıtları, üstelik daha 
sonra valide sultan olacak çağdaşı Ayşe Sineperver Kadın ve Nakşıdil Kadın’ın aksine bir 
çocukla taçlanmamış bir ömür için acaba neler söyleyecektir?   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hanedan Kadınları, I. Abdülhamid, Kadınefendi, Harem, 
Kadırga Sarayı 
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SOME FINDINGS ON THE EXPENDITURES OF OTTOMAN DYNASTY WOMEN: 
NEVRES KADINEFENDI FROM THE HAREM OF SULTAN ABDULHAMID I AND 

HER ACCOUNT BOOKS (SECOND HALF OF THE 18th CENTURT) 

ABSTRACT 

In the path opened by microhistory and gender studies for today's researchers, the sources 
revealing the human type in the Ottoman Empire continue to be the focus of attention. In this 
context, the accounts/accounting books/reports prepared monthly or annually by the 
chamberlains or stewards of the dynasty women, especially in the 18th century, draw 
attention as a new source group for the visibility of the lives behind the dynastic veneer and 
the mysterious/protected structure of the harem. In the aforementioned sources, many details 
can be seen about the religious affiliation and charity work of the person they belong to, their 
travel routes and what they did during that time, the gifts they gave/received, their jewellery, 
the fabrics/colors/adornments they used in their clothes, their kitchen and table arrangements, 
their eating habits and nutritional tendencies. While the Valide Sultan, the sultan's daughters, 
women and concubines are the main characters of this profile, this study will try to take a 
closer look at one of the sultan's third degree women, namely Nevres Kadınefendi from the 
harem of Abdulhamid I (1774-1789), through the data in the account books. Nevres 
Kadınefendi, who spent her life in her mansion in Ortaköy after the death of the Sultan, is 
expected to make a modest contribution to following the changing trends in the palace kitchen 
in the second half of the 18th century, especially in the kitchen/table expenses. In the stages of 
cooking and serving, which evolved from ingredients to the menu, from the kitchen to the 
table, in an elite Ottoman house, the spatial background of which the Istanbul of the 
aforementioned period was settled, the gaps that will arise from time to time will be tried to 
be filled with the findings and determinations in other works of the period. Thus, it will be 
discussed whether it is possible to add a new one to the limited resources of the Ottoman food 
and beverage culture. At the same time, dynasty members' allocations to charity are still 
perhaps the most stable source of data to explain the role played by individuals in the 
representation of the dynasty, however hierarchically background they may be. What will the 
account records produced for a figure relatively far from the center of the dynasty, but so 
close to the sultan's side, say about a life not crowned with a child? It is thought that the 
answer to this question can be given with a portrait that does not claim to be written 
biographically, but will be drawn based on the data of the relevant source series. 

Keywords: Ottoman Dynasty Women, Abdülhamid I, Kadınefendi, Harem, Kadirga Palace 
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ABSTRACT 

Women's sexuality is intriguing due to the dual nature of the topic. According to common 
conception, female sexuality is more often oriented to the relationship with a mate, 
reproduction, and care for progeny. The evolution of female sexuality depends on various 
biological, social, psychological, and economic factors (Chilman,1974). But when we 
scrutinize the literature on women's sexuality at the beginning of the 19th-century, we can find 
that the sexuality of women is closely being associated with duty. In the West, the Victorian 
conception of morality was on a higher pedestal, but towards the end of the 20th century, a lot 
of change has happened in the discourse of women and sexuality (Degler, 1974) 

Women's sexuality is an area of ranging disagreements in various international organizations. 
The addendum of this conflict has been embodied in the debates of four major U.N 
conferences held in the 1990s. The group of cultural relativists addressed the conferences with 
the notion of specificities of culture and how important this was to the discourse itself. But the 
universalist idea of feminist discourse declared itself as unmasking the desire of religious and 
cultural groups to control women's bodies. The universalist ideas got dominance in all four of 
the U.N conferences held in the 1990s - the 1994 International Conference on Population and 
Development (ICPD) in Cairo, the 1995 Beijing Conference, the 1999 five-year review of the 
ICPD (ICPD+5), and the 2000 five- year review of the Beijing Conference 
(Beijing+5)(Ilkkaracan,2002). There can be no universal approach to the concept of the 
sexuality of women since the meaning differs in different states, and the debates of the U.N is 
failing to find a middle ground with the cultural relativist. This study aims to understand the 
sexuality of women and how it has been discussed and debated by different states in the 
United Nations. In a nutshell, it is to look into who controls female sexuality? 

Keywords: United Nations, women's sexuality, universalism, cultural relativism 
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ABSTRACT 

This proposal consists in analyzing how the discourse linked to the artistic performance and 
manifestation of the group "Woman In Black" (1988) in Israel, can create zones of affection 
and open dialogue so that other women can manifest themselves as well. The group is known 
for being non-violent and using their bodies to speak out about the deaths and violence 
against women around the world. The group has spread around the world, and with that, they 
hold vigils, put up posters, stay in public places in silence and so on. The group defends 
human rights, and belongs to the radical left; on their website, everyone can find ways to join 
the cause, and represent your city or country in the fight against violence. For this, to 
compose this analysis, I use the theory of Verónica Gago (2020) about body-territory, to 
understand how these bodies occupy spaces and become territory of themselves and of the 
public sphere, in addition, the author argues that the body it is the territory that is always on 
the battlefield when it feels threatened. Judith Butler's theory (2018) adds to the discussion 
with her theory on assembly and vulnerability to observe how vulnerability can be used as a 
form of resistance, and the way in which assemblies happen in ways that create zones of 
affection between spectators and those who perform collective actions. In this way, observing 
the collective becomes fundamental for us to understand how these voices echo around the 
world, and thus give voices to women who are often silenced. This year, due to the COVID-
19 pandemic, they joined via zoom to add more women to the discussion. Thus, we can also 
see that actions do not necessarily need to be only on the streets, but can also occupy common 
spaces between subjects, since information on the internet currently plays a large role among 
individual. 

Keywords: woman in black; body-territory; assembly; performance; resistance. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has affected societies and economies in many different areas besides 
health. In such times of crisis, women are usually the most affected segment of society until a 
strategy for the distribution of rare and scarce resources is determined. According to UN 
Women's Studies, there are nine main topics that need to be evaluated regarding gender 
inequality in the epidemic: violence and domestic violence, conflict, immigrants, young 
women and girls, health and health workers, economic shocks and finally unpaid work. 
Violence against women, especially domestic violence, has intensified since the pandemic 
compared to the times before pandemic. The number of emergency calls and domestic 
violence notifications increased by 25%, according to reports prior to social distancing 
curfews. Globally, nurses, midwives and community health workers, service personnel, etc. 
women make up 70% of the healthcare industry. However, 30% of the leaders in the global 
health sector are women. By time, the Covid-19 infection rates of women in the health sector 
are 75 out of 100 people in Spain and 69 in Italy. In this case, it is obvious that the 
contributions of women are very important and meaningful at all levels. More women were 
forced to stay at home and could not continue their paid work as a result of Covid-19 
affecting women in school closures and social distancing measures. In the same context, 
informal women workers and migrants faced more layoffs and job cuts due to Covid-19. 1.52 
billion children and youth stayed at home including 743 million girls. 267 million young 
people (not in employment, education or training) classified as Neet and 2/3 of these Neet are 
young women. On the other hand, the closure of schools will result in girls not being able to 
continue their education after the crisis period. Therefore, after reviewing all these factors and 
more, the aim of this study is to shed light on gender inequality before, during and after the 
pandemic with numbers and statistics, and to contribute to the literature by drawing attention 
to the impact of Covid-19 on women in terms of developing solutions in the future. 

Keywords: Gender, Gender Inequality, Critical Review, Covid-19 Pandemic 

PANDEMİDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: ELEŞTİREL BİR İNCELEME 

ÖZET 

Covid-19 pandemisi, sağlığın yanı sıra birçok farklı alanda toplumları ve ekonomileri 
sarsmıştır. Bu tür kriz zamanlarında, nadir ve az olan kaynakların dağıtım stratejisi 
belirleninceye kadar toplumun en çok etkilenen kesimi genellikle kadınlardır. BM Kadın 
Araştırmaları’na göre, salgında toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda değerlendirilmesi 
gereken dokuz ana başlık bulunmaktadır: şiddet ve aile içi şiddet, çatışma, göçmenler, genç 
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kadın ve kız çocukları, sağlık ve sağlık çalışanları, ekonomik şoklar ve son olarak ücretsiz 
çalışma. Kadına yönelik şiddet, özellikle ev içi şiddet, pandemiden bu yana, pandemi 
öncesine göre daha da yoğunlaşmıştır. Sosyal mesafeli sokağa çıkma kısıtlamaları 
öncesindeki raporlara göre acil arama ve aile içi şiddet bildirimlerinin sayısı yüzde 25 
artmıştır. Küresel olarak, hemşireler, ebeler ve toplum sağlığı çalışanları, servis personeli, vb. 
dâhil olmak üzere sağlık sektörünün %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ancak küresel sağlık 
sektöründeki liderlerin %30’u kadındır. Zamana göre sağlık sektöründeki kadınların Covid-19 
enfeksiyon oranları 100 kişi üzerinden İspanya'da 75’i ve İtalya’da 69’u kadındır. Bu 
durumda kadınların katkılarının her düzeyde çok önemli ve anlamlı olduğu 
gözlemlenmektedir. Covid-19’un okulların kapanması ve sosyal mesafe önlemleri konusunda 
kadınları etkilemesi sonucunda daha fazla kadın evde kalmak zorunda kalmış ve ücretli 
işlerine devam edememişlerdir. Aynı bağlamda, kayıt dışı kadın işçiler ve göçmenler daha 
fazla işten çıkarma ve iş kesintileri ile karşı karşıya kalmıştır. 743 milyonu kız çocuğu olmak 
üzere 1.52 milyar çocuk ve genç evde kalmıştır. Neet olarak sınıflandırılan 267 milyon genç 
(istihdam, eğitim veya öğretimde değil) ve bu Neet'in 2/3'ü genç kadınlardır. Öte yandan 
okulların kapanması, kızların kriz döneminden sonra eğitimlerine devam edememeleri 
sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla tüm bu faktörleri ve daha fazlasını gözden geçirdikten 
sonra bu çalışmanın amacı, pandemi öncesi, sırası ve sonrasında toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine sayılar ve istatistiklerle ışık tutmak ve gelecekte çözüm geliştirme açısından 
Covid-19’un kadın üzerine etkisine dikkat çekerek literatüre katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Cinsiyet Eşitsizliği, Eleştirel İnceleme, Covid-19 Pandemisi 
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ÖZET 

İnsanı konu alan çalışmalar son yıllarda özellikle şiddet konusuna odaklanmaktadır çünkü 
insanlık tarihi boyunca teknolojik gelişmeler ve uygarlık düzeyine paralel olarak insana 
verilen değerde aynı oranda bir artış olmadığı gözlenmektedir. Kadına şiddetin, insanı konu 
alan çalışmalar arasında başat bir konuma sahip olduğu gözlenmektedir. Ne yazık ki yaşamın 
neredeyse her alanında hem psikolojik hem de fiziki anlamda kadına şiddet uygulandığı bir 
gerçektir. 

Türkiye’de her geçen gün artmaya devam eden toplumlar arasında da kanayan bir yara olan 
kadına yönelik şiddet olgusu bu çalışmada, kamu spotu reklamlarında işleniş ve sunuluş 
biçimi açısından değerlendirilmektedir. İncelenen kamu spotları arasında sadece anlatı formatı 
açısından kaygı/korku ve ölüm korkusu çekicilik türünü kullanan reklamlara yer verilmiştir. 
Kamu spotu reklamlarının önemli bir kısmı zorunlu olarak yayınlanmasına ve günlük 
yaşantımızda sıkça karşılaşılmasına rağmen, literatürde bu alanda yapılan araştırmalar 
yetersizdir. Kadına yönelik şiddeti ele alan çalışma sayısı hangi oranda olursa olsun, konunun 
önemi bakımından yapılan her çalışma/araştırma insanlık tarihi ve bilim dünyası için değerli 
olacaktır. Bu çalışmanın amacı  2019-2021 yılları arasında Türkiye’de yayınlanmış olan 3 
adet kadına yönelik şiddet içerikli kamu spotu reklamlarının değerlendirilerek 
göstergebilimsel çözümlemelerini yapmaktır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemini 
kullanan farklı araştırmacılar, yalnızca kullanılan dil çerçevesinde inceleme yaptıkları gibi 
insanların düşünce sistemi üzerine de yoğunlaşabilmektedirler. Bu çalışmada ise 
göstergebilimsel analizin unsurlarından yola çıkılarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi 
Derneği tarafından hazırlanan, kadına yönelik şiddet temasını işleyen 3 adet kamu spotuna yer 
verilmiştir. Göstergebilim analiz tekniği kullanılarak yapılan çözümlemeler sonucunda, 3 
kamu spotunda da kadınların şiddete maruz kaldığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel analiz, kadına yönelik şiddet, kamu spotu, korku, 
reklam 

SECONDARY ANALYSIS OF PUBLIC SPOTS WITH VIOLENCE AGAINST 
WOMEN WITH FEAR ATTRACTION 

ABSTRACT 

Studies involving human beings have focused on violence in recent years.  Because 
throughout the history of humanity, it is observed that there has not been an increase in the 
value given to human beings in parallel with the technological developments and the level of 
civilization.  It is observed that violence against women has a dominant position among 
studies on human beings.  Unfortunately, it is a fact that violence against women is practiced 
in almost every aspect of life, both psychologically and physically. 
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The phenomenon of violence against women, which continues to increase day by day in 
Turkey and is a bleeding wound among societies, is evaluated in terms of the way it is 
processed and presented in public spot advertisements. Among the public service 
advertisements examined, only the advertisements using the anxiety/ fear and fear of death 
charm type in terms of narrative format were included. Although a significant portion of 
public spot advertisements are compulsory and frequently encountered in our daily life, 
research in this field in the literature is insufficient. Regardless of the number of studies 
dealing with violence against women, any study/research conducted in terms of the 
importance of the subject will be valuable for the history of humanity and the world of 
science. The aim of this study is to evaluate and analyze the semiotic analysis of 3 public 
advertisements containing the issue of violence against women, which were broadcast in 
Turkey between 2019-2021. Using the semiotic analysis method, different researchers were 
able to analyze not only within the framework of the language used, but also on the thinking 
system of people. In this study, a general evaluation has been made based on the elements of 
the semiotic analysis. In the study, 3 public service advertisements on the theme of violence 
against women, prepared by the Republic of Turkey Ministry of Labor and Social Services, 
the Republic of Turkey Ministry of Internal Affairs and the Women and Democracy 
Association, were included.  As a result of the analyzes made using the semiotic analysis 
technique, it was observed that women were exposed to violence in all 3 public service ads. 

Keywords: Semiotic analysis, Violence against women, Public service advertisement, Fear, 
Advertisement 
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ÖZET

1980 sonrası bilişim teknolojileri ile bilginin, haberleşmenin, kültürel etkileşimin ve 
sermayenin ulusal sınır ötesinde nitelik kazanması küreselleşme olgusunu odak noktasına 
taşımıştır. Endüstri öncesi dönemde çalışma disiplini hâkim değilken; endüstri sonrası 
toplumlarda çalışmaya yönelik değer, tutum, inanç ve davranışların bütününü kapsayan 
‘çalışma kültürü’ oluşmaya başlamıştır. Böylece emeğin gitgide form değiştirmesi, dünyayı 
‘küresel bir köy’ den, ‘küresel yağma’ ya taşımıştır. Çalışanın zihninin kontrol altına 
alınmasıyla başlanılan yol, zamanla çalışanın tutumuna odaklanan ‘duygusal emeği’ gündeme 
getirmiştir. 

Etkileşimli hizmetler sadece sosyal etkileşimi değil, aynı zamanda görsel ve işitsel olarak 
duyusal katılımı da içermektedir. Bu sebeple işveren, işgücü stratejilerinin bir parçası olarak 
hem iş arayan hem de iş yapan çalışanın görünümüne önem vermeye başlamıştır. 

Estetik emek, istenilen bedensel eğilimlere sahip işçilerin çalıştırılması halidir. Bu emekle, 
işverenler kasıtlı olarak çalışanların; somutlaşmış niteliklerini ve kapasitelerini bir rekabet 
avantajı kaynağı olarak kullanmaktadır. Bu eğilimler, bir dereceye kadar istihdama giriş 
noktasında işçilere aittir. Müşteriler için basitçe “çekicilik” tir. Oysa çalışanlar açısından 
farklı ve tanımlanmış kurumsal imajın üretimine ve tasvirine katkıda bulunması nedeniyle; 
işverenler tarafından sadece işe alma sürecinde kalmayan, ticari fayda sağlayan bir unsurdur. 

Bu çalışma; çalışan görünümünü kullanarak rekabet avantajı elde etme girişimini içeren 
estetik emeğe odaklanarak, bu bağlamda yapılan alan yazın çalışmalarından hareketle 
çalışanların çalışma ve istihdam deneyimlerini incelemeyi ve estetik emek algısı üzerine 
farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Emek, Duygusal Emek, Estetik Emek 

BEAUTY POLICY OF NEO-LIBERALISM: AN ASSESSMENT ON THE 
CONCEPT OF AESTHETIC LABOUR 

ABSTRACT 

The fact that information, communication, cultural interaction and capital gained quality 
beyond national borders with information technologies after 1980 brought the phenomenon of 
globalization to the focal point. While the work discipline was not dominant in the pre-
industrial period; in post-industrial societies, a 'working culture', which includes the whole of 
values, attitudes, beliefs and behaviors towards working has begun to emerge. Thus, the 
gradual transformation of labor has moved the world from a 'global village' to a 'global 
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plunder'. This path that  was started with the control of the mind of the employee brought 
'emotional labor', which focused on the attitude of the employee, to the agenda into question 
over time. 

Interactive services include not only social interaction, but also sensory participation as visual 
and auditory. For this reason, the employer has started to give importance to the appearance 
of both the job seeker and the employee as a part of their workforce strategies. 

Aesthetic labor is the employment of workers with desired physical tendencies. With this 
labor, employers deliberately uses employees’ embodied qualities and capacities as a source 
of competitive advantage. These trends, to some extent, belong to workers at the point of 
entry into employment. It is simply “attractiveness” to customers. However, because it 
contributes to the production and portrayal of a different and defined corporate image for 
employees; it is an element not only stays in the hiring process by employers but also 
provides commercial benefits. 

This work; Focusing on aesthetic labor, which includes the attempt to gain competitive 
advantage by using the appearance of the employee, it aims to examine the working and 
employment experiences of the employees based on the literature studies conducted in this 
context and to raise awareness on the perception of aesthetic labor. 

Keywords: Neo-liberalism, Labor, Emotional Labor, Aesthetic Labor. 
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Mizojini kavramı, İngilizcedeki “misogyny” sözcüğünün Yunancada kadın anlamına gelen 
“gynye” ile nefret anlamına gelen"misein" kelimelerinden türetilmiş olan bir kavramdır. Bu 
kavram kadına karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olmak anlamına gelirken, kavram 
abartılı bir biçime dönüştüğünde ise “kadın düşmanlığı” anlamına gelir. Düşünce tarihi 
incelendiğinde tarih boyunca neredeyse bütün uygarlıklarda kadına yönelik misojinik 
tutumlarla karşılaşmak mümkündür. Bu durum felsefe tarihinde düşünceleriyle yön vermiş 
olan ve düşünceleri hala önemli etkilere sahip olan Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, 
Rousseau, Freud gibi daha birçok filozof ve düşünür, konu kadın olunca en sert eleştirileri 
yapmaktan geri durmamışlar. Örneğin Platon Timaios adlı eserinde kadın ruhunun akıl 
mefhumuna sahip olmadığını, günah işleyen erkeklerin ruhlarından dünyaya geldiklerini ve 
bundan dolayı da kadınlarda rasyonel durumlarla karşılaşmak erkeklere oranla daha az 
olduğunu iddia eder. Benzer şekilde Aristoteles de Politika adlı eserinde, kadının zekâ 
bakımından erkekten daha zayıf olduğunu ve bu nedenle de erkeğin kadından üstün olduğunu 
ileri sürer. Özetle Antik dünyada kadınla ilgili yaşanan bu durumun neredeyse her tür 
toplumda da yaşandığı ve devam ettiği söylenebilir.  

İşte biz bu çalışmada yukarıda ismi geçen filozoflar başta olmak üzere düşünce tarihinde 
kadına karşı misojinik bir tutuma sahip olan düşünürlerin konuyla ilgili düşüncelerine dair bir 
kesit ortaya koymaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Misojini, kadın, filozof, Platon, felsefe, rasyonel, Timaios. 

MISOGYNISTIC SECTIONS IN THE THOUGHTS OF PHILOSOPHERS 

ABSTRACT 

The concept of misogyny is derived from the English word “misogyny”, the Greek word 
“gynye” meaning woman and “misein” meaning hatred. While this concept means having 
negative feelings and thoughts towards women, when the concept turns into an exaggerated 
form, it means "misogyny". When the history of thought is examined, it is possible to 
encounter misogynistic attitudes towards women in almost all civilizations throughout 
history. This situation, many philosophers and thinkers such as Plato, Aristotle, Kant, Hegel, 
Rousseau, Freud, who have shaped the history of philosophy with their thoughts and whose 
thoughts still have important effects, did not hesitate to make the harshest criticisms when it 
comes to women. For example, in his book Timaios, Plato claims that the female soul does 
not have the concept of reason, that they are born from the souls of sinful men, and therefore, 
women are less likely to encounter rational situations than men. Similarly, Aristotle, in his 
work called Politics, argues that women are weaker than men in terms of intelligence and 
therefore men are superior to women. In summary, it can be said that this situation about 
women in the ancient world is experienced and continues in almost every kind of society. 
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In this study, we will try to present a cross-section of the thoughts of the thinkers who have a 
misogynistic attitude towards women in the history of thought, especially the above-
mentioned philosophers. 

Keywords: Misogyny, woman, philosopher, Plato, philosophy, rational, Timaios. 
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What is Patriarchy? 

Patriarchy is an ideology which believes that men are superior biologically, naturally, socially 
than women. Patriarchy literally means the rule of the father. Patriarchy has no boundaries. It 
exists across all the classes, religions, countries, societies, cultures and even genders. 
Patriarchy is also a system that originated due to different reasons according to different 
theorists and is sustained and maintained by the society, laws, jobs, cultures, religion and 
various other systems. 

It manifests itself in various forms. Patriarchy takes up a visible form when someone abuses 
saying “motherfucker” or “behnchod”. Patriarchy takes up visible form when songs like 
“chikni chameli” and “sheela ki jawani” become a hit amongst the masses. Patriarchy takes 
up visible form when women of the house serve the food while the male watch cricket. 
Patriarchy takes up visible form when girls are aborted even before they are born. Patriarchy 
takes up visible form when a mother-in-law or mother prohibits other women from going out 
of the house alone or at night. Patriarchy takes up visible form when a woman has to ask her 
counterpart to allow her to use her own money. Patriarchy takes up visible form when a girl is 
encouraged to become a teacher and discouraged to become a police officer. Patriarchy takes 
up visible form when girls are given Barbie Doll and Kitchen Set whereas a boy is gifted Bat 
and Ball. Patriarchy takes up visible form when girls are given dance classes in summer 
holidays and boys are given sports classes. Patriarchy takes up visible forms when a 
Cinderella is waits for her prince to find her, when a woman is not allowed to visit religious 
institutions when they are on periods, when sanitary pads are given in black polythene bags 
etc. There is no end to the ways in which patriarchy manifests itself in the society. 

Here I will focus on one such manifestation which is control over women’s mobility. 

ORIGIN 

Traditionalist believe that men are born to dominate and women to be subordinate. Aristotle 
theories said that males are active and females passive. He said that biologically superior 
male is born to rule and she to be rule. Sigmund Freud also stated in this regard where he said 
that normal human was male. (Sultana, 2010) 

Contrary to this, Engels believed that women’s subordination has its origin in the 
development of private property. Engels believed that women’s subordination began with the 
development of private property, when according to him; the world historical defeat of the 
female sex took place. He says both the division of classes and the subordination of women 
developed historically. At the stage of nomadic foraging, mobility and exploitation was 
impossible because mobility prevented the accumulation of wealth, permitted people to move 
away from undesirable situations, mobility and exploitation would have jeopardized the 
cooperative network of productive relations upon which all members of the population 
depended and mobility and exploitation was impossible as there was no surplus to do the 
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same. (Ruyle, 2007) 

But when private property arose in the society, men wanted to retain power and property, and 
pass it on to their own children. To ensure this inheritance, mother-right was overthrown. In 
order to establish the right of the father, women had to be domesticated and confined and 
their sexuality regulated and controlled. According to Engels, it was in this period; both 
patriarchy and monogamy for women were established. And it was this period, when 
mobility of women got restricted for the first time. 

Radical feminists consider all the women as a class and argue that patriarchy preceded private 
property. Socialist feminists however prefer to use the concept of subordination of women 
rather than patriarchy. They say that sex is biological and gender is social. 

Contemporary feminist theory begins with Simone de Beauvoir’s argument that because men 
view women as fundamentally different from them, women are reduced to the status of the 
second sex and hence subordinate. Kate Millet’s theory of subordination argues that women 
are a dependent sex class under patriarchal domination. 

Subordinations itself means having less power or authority than somebody else in the group. 
And Patriarchy is a system that upholds this sub ordinance. Consequently, all the power and 
authority in the spheres of family, society and the state remain in the hands of men. And 
patriarchal values restrict women’s mobility, rejects their freedom over themselves as well as 
their property. (Sultana, 2010) 

Investigations and Proof 

(1) Are rural women mobility deprived -A case study of Scotland done by Eva Noack 
concluded gender specific differences in mobility behaviour. And it also emphasized how 
deep the patriarchal roots are as these women were satisfied with the imposed gender roles. 
(Noack, 2011) 

(2) A survey of 111 individuals in the age range of 19yrs to 66yrs was done by me asking few 
questions. These were (Survey Sheet) 

a. Have you ever gone a trip alone or with friends?

b. Do you have to take permission from your parents or spouse to go for a trip?

c. Have you ever gone out in night with your friends or alone?

d. Do you have to take permission from your parents or spouse for a night out?

e. Have you ever stayed at your friend's house for a night stay?

f. Do you have to take permission from your parents or spouse for a night stay?

g. Until what time do your parents or spouse allow you to stay outside? Write NA if not
applicable. 

h. When do you prefer to go out with your friends or alone?

i. What are the 5 things that are required or that comes to your mind when planning a
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trip? 

256 responses were received but the number female responses were 76.7% therefore to make 
an unbiased conclusion, Male responses were 52 in number therefore female responses were 
randomly reduced and finally 111 responses were analyzed. Following are the results 
(Response Sheet): 

(1) 49.1 % of the females have never gone a trip alone with friends. Whereas only 23% of the 
males were such who had never gone on a trip alone or with friends. 

(2) Only 15% of the females as well as males did not require any prior permission to go on a 
trip. But these 15% included women of age: 65, 66,62,30,35 whereas male age range bracket 
was between 21-28. 

(3) 62.7% of the females had never gone for a night out and this percentage changes to 
15.3% for males. 

(4) 20% females do not need to take permission for a night out and this percentage changes 
to 30% for males. The same observations were made with regard to age range bracket as in 
the 2nd question 

(5) 52.5% female have never gone for a night stay and this percentage changes to 15.3% in 
males. 

(6) 16.9% females and 15.3% males did not need to ask for permission for a night stay. 
Similar observations with respect to age brackets were made. 

These observations helped in concluding few things: 

(1) Majority of the females have just not gone for night outs, trips and even night stays as 
compared to men. 

(2) Apparently irrespective of the age, one requires prior – permission to go on trip but if 
this is true and the first conclusion is also true then the most logical inference that can be 
drawn is majority of the females who want to go on a trip have been denied the permission to 
do the same which is not the case for men. 

(3) Also, with increasing age and income among women, these boundaries become vague in 
certain cases. Otherwise even the women doing most respectable jobs and others of age of 51 
have to ask permission for these things in this age and time. 

Manifestation supported by the system of patriarchy 

(1) Some of the answers to the aforementioned last question of the survey given by 
females are as follows: 

Only one thing comes to my mind that my mum is never going to agree so there is no point of 
even planning a trip. 
A safe and secure place to stay, parent's concern and permission, good gang of friends, an 
adventurous and beautiful destination. I think that's all!! 
Parents never allow me to go to a trip... No chance at all.. 
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It is waste to ask, because they will not at all agree... Due to this all reasons I too don't even 
ask them for trip... 

Permission, security, who all are going, timings, where (surrounding environment of that 
area and the place itself) 
1 How to get Permission  
2 Money 
3 How many days  
4 Friends 
5 Manage study during trip 

1. First I have to take permission from my parents
2. I know it will take some time to get permission from them, but, when I will get that , I
will arrange the food stuff for trip . Lol  ◆ ◆ç 
3. I will discuss with my friends about the trip
4. I will be really happy v̋:◆◆ Because that would be the time I will feel myself away from
all negativity ◆ ". My parents will hesitate even after giving the permission , I know . 
5. Let's come to the last point , the last thing I will require would be my parents giving me a
Smile before going to trip ... This will be the most required thing because I can't go anywhere 
without my parents fully permission and I don't wanna hurt their feelings . 
Only one thing comes to my mind that my mum is never going to agree so there is no point of 
even planning a trip. 
Above were the responses of females. Below are the responses of males: Sports, sight seeing, 
eating...idk we don't really plan about it lol 

Money, IDs, camera, clothes according to weather, Girlfriend 

The way of travel Expenses 

With whom I should go Things to do 

Gonna make new friends if possible 

1) A beach side resort

2) Traveling (by train or plane)

3) My friends

4) Expectations of seeing and experiencing things that I've never seen before.

5) Mental relief

The concerns of female and male when making a trip are the best example to how patriarchy 
is manifested in our society with respect to mobility. 

(2) Women tend to link different trips to manage their various responsibilities. This says that 
they realise the restriction on their mobility and therefore make an extra effort to use every 
outdoor trip to its maximum. (Noack, 2011) 
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(3) The mothering role: Mothers are often seen to be more concerned about taking the 
families out and about rather than going out themselves thereby restricting their own mobility 
(Noack, 2011) 

(4) Considering female “ghar ki izzat” is prevalent not just in India but entire South Asia. 
Female seclusion, purdah system, exists in both Hindu and Muslim religion. In the literature it 
is defined as a means of limiting the interaction between males and females outside of 
prescribed boundaries or categories. This in turn restricts the mobility of women in public 
spaces especially in rural areas. (Kantor, 2002) 

(5) Women working from home. Garment factories in Ahmadabad in Gujarat are home run 
by women and are a clear manifestation of patriarchy in terms of mobility restriction. (Kantor, 
2002) 

(6) “Outrageous remark by KV teacher, claims Nirbhaya “taught a lesson for roaming around 
at night, deserved it” - A news article. A Biology teacher of Raipur’s Kendriya Vidyalaya, 
Snehalata, who had claimed that girls who wear lipsticks and jeans incite “Nirbhaya-like 
rapes,” went one step ahead and claimed that Nirbhaya “got what she deserved” and the way 
she was brutally raped and dumped was a “lesson” taught to her. A teacher of science and a 
female herself made such a remark for a girl who was gang raped by 5 men who later on died. 
This is a clear example showing that patriarchy is an ideology which is as deeply rooted in 
women as it is in men. (Times Now News, 2018) 

(7) Around midnight in 2017, Chandigarh – based DJ and daughter of an IAS officer Varnika 
Kundu was allegedly stalked by a Haryana politician’s son. Haryana BJP vice – president 
responded to the incident saying, “Parents must take care of their children. They shouldn’t 
allow them to roam at night. Children should come home on time, why stay out at night?” 
These are the words of the leaders of the largest democracy in the world, India. There have 
been many similar statements that have been made by the leaders. The presence of patriarchal 
values in leaders further strengthens the patriarchy in the system and influences the masses. 
(Times of India Article, 2017) 
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(8) A 22-year-old woman was allegedly dragged out of her car, thrashed and threatened for 
wearing a short dress and roaming around late at night with men in 2016. Police officials 
recorded the incident as a non-cognizable offence when the woman went to the Kondhwa 
police station for the first time. Following repeated requests and follow- ups, officials booked 
five men - Amit Mukhedkar, Shubham Gupta, Yogesh Chougula, Tushar Gidwani and 
Shravan Singhavi. The patriarchal ideology prevented those police officers here to make a 
rational decision even though the law instructs them to arrest those. (Hindustan times, 2016) 

(9) A census of world economic forum concluded 104 countries have laws that prevent 
women from working in some jobs like driving buses, working in night etc. restricting their 
mobility by ensuring the safety. The victims of patriarchy are being confined to keep them 
safe from the free patriarchs. (World Economic Forum, 2018) 
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(10) The Taliban rulings regarding public conduct placed severe restrictions on a woman's 
freedom of movement and created difficulties for those who could not afford a burqa or didn't 
have any mahram. Decrees that affected women's mobility were: 

• Ban on women riding bicycles or motorcycles, even with their mahrams.

• Women were forbidden to ride in a taxi without a mahram.

• Segregated bus services introduced to prevent males and females travelling on the same
bus. 

(Rawa Report) 

(11) Dialogues in movies example Pink bring the aspect of mobility in limelight: “Humare 
yahaan ghadi ki sui, character decide karti hai.” ; “Raat ko ladkiyan jab sadak pe akeli jaati 
hai to gaadiyaan slow ho jaati hai aur unke sheeshe neeche ho jate hai. Din mei ye mahan 
idea kisiko nahi aata” 

(12) On the other hand Bollywood songs example: “Akeli Na bazaar jaya karo, nazar lag 
jayegi” (Movie: Major Saab) are a clear manifestation of patriarchy in terms of women’s 
mobility restriction. 
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(13) Even mainstream bollywood movies have famous dialogues – “Akeli ladki khuli tizori ki 
tarah hoti hai” (Movie: Jab We Met) Restriction on mobility is often seen to be justified with 
the concept of safety which in turn is an example of reproductive control over women. A 
rapist is the one who should be shunned, embarrassed and looked down upon rather than the 
victim. 

(14) Even in 2017, Iran women require a signature of their father or husband to get a passport. 
(World Economic forum Report, 2017) And it was only in 2017 that Mr. Narendra Modi, 
Prime Minister of India announced that “Women do not have to submit their marriage or 
divorce certificate for a passport. It will be their choice on using either their father or mother’s 
names in the document.” (Scroll News, 2017) 

(15) Even the great religious epics like Ramayana have instances wherein mobility of women 
is restricted via making the famous “Lakshman Rekha”. Sita’s brother in law say that 
venturing out of the circle would put her in danger. She goes from being in protection of 
Laxman to in possession of another man i.e. Ravana. The same story and analogies are used 
by various ministers and even in daily households. (The Hindu Article, 2013) 

(16) Even in the education system – the hostel laws are patriarchal is this sense. In 2015, when 
Delhi's universities reopened after the summer break, Jamia Milia Islamia, issued a notice 
stating that the female students of the college could no longer request permission to stay out 
later than 8 pm. The Delhi Commission for Women (DCW) challenged this, asking why the 
college administration thought it necessary to impose such a restriction. And as retaliation to 
this Pinjra Tod Movement was launched by women students across Delhi and various alumni 
of colleges to fight such restrictions in the name of safety. (Pinjra Tod Face book Page) 

It would be wrong to ignore the steps that have been taken by the society to fight against this. 

(1) Companies like Even Cargo and other Scooty making companies are playing quite a role 
by providing an accessible transport vehicle for women. 

(2) Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi Government made DTC free for women and the 
government plans to make even Delhi Metro free for women. 
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(Your Story Article, 2019) 

REFERENCES 

Sultana, A. (2010). Patriarchy and women s subordination: a theoretical analysis. Arts Faculty 
Journal, 1-18. 

Ruyle, E. E. ON THE ORIGIN OF PATRIARCHY AND CLASS RULE (AKA 
CIVILIZATION). 

Noack, E. (2011). Are rural women mobility deprived?–a case study from 
Scotland. Sociologia Ruralis, 51(1), 79-97. 

https://forms.gle/nuHdmwaDLXfJiuSXA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KzflE5qWD61tBPNnJEEhZga16xpceGi5UW- 
TG04r9UQ/edit?usp=sharing 

Kantor, P. (2002). Female mobility in India: the influence of seclusion norms on economic 
outcomes. International Development Planning Review, 24(2), 145-160. 

https://www.timesnownews.com/india/article/kendriya-vidyalaya-teacher-kv-raipur-nirbhaya- 
gangrape-shocking-comment-on-nirbhaya-gangrape-misogyny-regression/194005 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/varnika-stalking-case-do-you-roam-at-night- girls-
netas-think-you-had-it-coming/articleshow/59971963.cms 

https://www.hindustantimes.com/india/pune-woman-thrashed-for-wearing-short-dress- roaming-
with-boys-at-night/story-IwmnLFD2pbMeQa6r5BlfkJ.html 

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/104-countries-have-laws-that-prevent-women- from-
working-in-some-jobs/ 

http://www.rawa.org/rules.htm 

Movies: Pink, Jab We met , Major Saab 

https://www.weforum.org/agenda/2017/05/8-sexist-laws-you-won-t-believe-still-exist/ 

https://scroll.in/latest/834541/women-dont-need-to-change-their-name-on-a-passport-after- 
getting-married-says-narendra-modi 

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dont-cross-lakshman-rekha-minister- tells-
women/article4273131.ece 

https://www.facebook.com/watch/pinjratod/ 

https://yourstory.com/mystory/gender-and-mobility 

274

https://www.timesnownews.com/india/article/kendriya-vidyalaya-teacher-kv-raipur-nirbhaya-gangrape-shocking-comment-on-nirbhaya-gangrape-misogyny-regression/194005
https://www.timesnownews.com/india/article/kendriya-vidyalaya-teacher-kv-raipur-nirbhaya-gangrape-shocking-comment-on-nirbhaya-gangrape-misogyny-regression/194005
http://www.hindustantimes.com/india/pune-woman-thrashed-for-wearing-short-dress-
http://www.hindustantimes.com/india/pune-woman-thrashed-for-wearing-short-dress-
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/104-countries-have-laws-that-prevent-women-from-working-in-some-jobs/
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/104-countries-have-laws-that-prevent-women-from-working-in-some-jobs/
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/104-countries-have-laws-that-prevent-women-from-working-in-some-jobs/
http://www.rawa.org/rules.htm
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/8-sexist-laws-you-won-t-believe-still-exist/
https://scroll.in/latest/834541/women-dont-need-to-change-their-name-on-a-passport-after-getting-married-says-narendra-modi
https://scroll.in/latest/834541/women-dont-need-to-change-their-name-on-a-passport-after-getting-married-says-narendra-modi
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dont-cross-lakshman-rekha-minister-tells-women/article4273131.ece
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dont-cross-lakshman-rekha-minister-tells-women/article4273131.ece
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dont-cross-lakshman-rekha-minister-tells-women/article4273131.ece
https://www.facebook.com/watch/pinjratod/
https://yourstory.com/mystory/gender-and-mobility


ECOFEMINIST REFLECTIONS: THE VIOLATION OF WOMEN’S RIGHTS ON 
THEIR BODIES IN ZOE FAIRBAIRNS’ BENEFITS 

Arzu ÖZYÖN 

Assoc. Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Arts and Sciences, Department 
of English Language and Literature, KÜTAHYA.  

ORCID ID: 0000-0003-2730-9676 

ABSTRACT 

This paper adopting the ecofeminist theory, and particularly second wave feminism during the 
1970’s, explores the violation of women’s rights on their bodies, in Zoe Fairbairns’ feminist 
dystopic novel called Benefits (2012). The novel’s dystopic presentation of socio-political and 
economic conditions in England during three different periods, respectively 1976, 1984 and 
2000, gives an opportunity for an ecofeminist analysis of it in relation to the violation of 
women’s (human) rights. The main theme presented and focused on in the novel is the control 
of woman body through some regulations by the state. The state control over women’s 
reproductive ability goes to extremes in time and reaches such an extent that it turns out to be 
a kind of violation of women’s (human) rights on their bodies. What they practise actually 
under the name of birth/population control, is intervening in the natural cycle of woman body 
against her will and tormenting her overtly. Therefore, in this paper we adopt Alicia H. 
Puelo’s proposal of critical ecofeminism, an approach that advocates free determination of 
women on their own bodies. Thus, women must not be objects on whose bodies the 
patriarchal power has a say any longer, they must be subjects autonomously deciding on their 
own bodies. In other words, the novelty of this study is in its approach to the subject of 
woman; contrary to numerous previous ecofeminist studies making analogies between woman 
and Nature, or emphasizing the identification of woman as a mother with Mother Nature, this 
study handles maternity as a free and personal choice as the feminist principle requires it to 
be. This means that woman is the sole desicion maker about the subjects concerning her body, 
and this is a natural women’s (human) right. She is the only person with decision-making 
power, to decide whether to use her reproduction ability or not. And this study exemplifies 
woman’s decision-making right on her own body with respect to reproduction, through the 
analysis of Zoe Fairbairns’ novel, Benefits.  

Keywords: Zoe Fairbairns, Benefits, Ecofeminism, Violation of Women’s Rights 

INTRODUCTION 

Choosing to use her reproductive ability, making decisions about her own body or deciding to 
be a mother or not is something and must be something only in the control /the power of 
woman. In some cases birth control might be acceptable, however, it must be practised 
according to Human Rights. It must not endanger or risk the lives of women, and it does not 
need to be something violating the rights of women on their bodies. And in the first place the 
way for the birth/population control must be something humane. Contrary to this, Zoe 
Fairbairns, in her novel creates a dystopic World where women bodies are overtly tormented 
for the sake of the so-called population control regulations. As Julia Gebhard and Diana 
Trimino stresses: “The WHO supports access to modern contraception as ‘the right of men 
and women to be informed of and to have access to safe, effective, affordable and acceptable 
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methods of fertility regulation of their choice’ ([1 October 2009]).” (2012: 5). In the 
statement, the reliability, the safety and the acceptibility of the methods are clearly 
emphasized. Despite this, in Fairbairns’ novel if a woman wants to get the Benefit provided 
by the government, she must consent to have a contraceptive pellet put in her womb however 
hard or painful it is. Then, instead of contaceptive pellets, that are eventually accepted to be a 
primitive method of birth control with several side-effects and not totally reliable, the 
government tries another scheme which is to mix a chemical in the national water reservoirs 
and which, as a result of a mistake in the experiment, causes women to become completely 
sterile. Amnesty International, a global movement against injustices, campaigns for a better 
World with real women’s human rights and in its overview of sexual and reproductive rights 
it reports that  

Whoever you are, wherever you live, all the decisions you make about your own body should 
be yours. […] Sexual and reproductive rights mean you should be able to make your own 
decisions about your body […] They also mean our lives should be free from all forms of 
sexual violence, including rape, female genital mutilation, forced pregnancy, forced abortion 
and forced sterilization. (https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-
rights/) 

Therefore, as well as forced pregnancy and forced abortion, forced sterilization means the 
violation of sexual and reproductive rights. In other words, it is the violation of women’s 
rights on their bodies and thus, not legal. 

What’s more, their great scheme of “selective breeding” through which they plan to have 
babies who will become innately engineers or doctors etc. again ends up with babies having 
huge deformities and living only up to eight hours at most and mothers experiencing a great 
catastrophe and disillusionment. Since the scheme is considered to be successful in the 
beginning, the mothers do not have a chance to have abortion instead of giving birth to 
deformed babies that won’t live long. Hence, it may be again regarded as the violation of 
women’s rights since their bodies are used as test subjects. This is also openly a situation 
risking the mental and pscyhological health, as well as physical health of the mother. Thus, in 
many respects the result is the violation of women’s rights.   

Before moving on to the analysis of Zoe Fairbairns’ novel, Benefits, it will be useful t talk 
about the methodology used in the study, that is ecofeminist theory. 

1. About the Ecofeminist Theory

It is a very broad term or to put it another way, it is an umbrella term as the concepts such as 
“feminist ecology” “ecological feminism” “feminist ecocriticism” indicate and that’s why it is 
very difficult to define clearly or to draw borders for it. However, as the name “ecofeminism” 
suggets, it is the combination of “eco” implying “ecology” and “feminism” which is already 
there and does not need any extra explanation. As for the explanation of ecofeminism as Peter 
O.O. Ottuh puts it: “The word ‘Eco-feminism’ is clear enough to understand what is there in 
the base. Eco-feminism is a combination of women’s liberation movement and the ecological 
protection movement. Both movements strongly opposed the anthropocentric worldview and 
behaviour. Eco-feminism is purely ecology oriented feminism” (2020: 168). 

Although there are many types or a variety of ecofeminisms like liberal ecofeminism, radical 
ecofeminism, cultural ecofeminism, socialist ecofeminism, third wave of ecofeminism, the 
approach we adopt in this study is Alicia H. Puelo’s proposal of critical ecofeminism, an 
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approach that advocates free determination of women on their own bodies. One of the reasons 
lying beneath the choice of this approach, instead of making a direct analogy between woman 
and Nature, is because, as Puelo stresses: “The emphasis on the identity of the woman as a 
mother linked to the Earth that we find in some forms of ecofeminism can involve a 
regression with respect to the feminist principle of motherhood as a free and personal choice” 
(2017: 30). 

Thus, women must not be objects on whose bodies the patriarchal power has a say any longer, 
they must be subjects autonomously deciding on their own bodies. In other words, the novelty 
of this study is in its approach to the subject of woman; contrary to numerous previous 
ecofeminist studies making analogies between woman and Nature, or emphasizing the 
identification of woman as a mother with Mother Nature, this study handles maternity as a 
free and personal choice as the feminist principle requires it to be. Another reason is that since 
ecofeminism opposes all forms of hierarchy and domination it would be controversal to 
accept the idenfication of women with nature and the creation of a dichotomy such as man 
versus woman and thus culture versus Nature as it would also mean the acception of the 
superiority of the man/culture over woman/Nature. In Carolyn Merchant’s words: “Women 
who, as ecofeminists, came to the defense of nature were actually cementing their own 
oppression in the very hierarchies that (as the anthropologist Sherry Ortner had argued) 
identified men with culture and women with nature” (2006: 514). And she continues as in the 
following: “The subjugation of nature as female, I argued, was thus integral to the scientific 
method as power over nature: ‘As woman’s womb had symbolically yielded to the forceps, so 
nature’s womb harbored secrets that through technology could be wrested from her grasp for 
use in the improvement of the human condition’” (Merchant, 1980: 169 qtd. in Merchant, 
2006: 515). 

Peter Ottuh also stresses that feminists are skeptical about the acception of such a dualism: 
“They, however, fear that by accepting the dualism implicit in viewing women as ‘closer to 
nature’ than man, these feminists only reinforce the way of thinking that underlies hierarchies 
and the logic of domination. Philosopher Val Plumwood calls this ‘the feminism of uncritical 
reversal’ and sees it as ‘perpetuating women’s oppression in a new and subtle form’”. (2020: 
175).  

Therefore, Merchant summarizes her own suggestion as a solution, instead of the 
identification of woman with Nature and thus acception of such a dualism and superiority: 

My own efforts to deal with the problems of essentialism and nature/culture dualism led me to 
develop a form of socialist ecofeminism rooted not in dualism but in the dialectics of 
production and reproduction that I had articulated in The Death of Nature. There I had argued 
that nature cast in the female gender, when stripped of activity and rendered passive, could be 
dominated by science, technology, and capitalist production. During the transition to early 
modern capitalism, women lost ground in the sphere of production (through curtailment of 
their roles in the trades), while in the sphere of reproduction William Harvey and other male 
physicians were instrumental in undermining women’s traditional roles in midwifery and 
hence women’s control over their own bodies. […] I also addressed the related problem of the 
depiction of nature as female, and its conflation with women, by advocating the removal of 
gendered terminology from the description of nature and the substitution of the gender-neutral 
term “partner.” This led me to articulate an ethic of partnership with nature in which nature 
was no longer symbolized as mother, virgin, or witch but instead as an active partner with 
humanity (2006: 514-515).  
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The removal of this gendered terminology also means that maternity should not be considered 
as a feature attributed to woman innately, but it should be regarded as a personal choice (see 
also Gaard, 2010: 648-650), instead of a “must” because woman is the sole desicion maker 
about the subjects concerning her body, and this is a natural women’s (human) right. She is 
the only person with decision-making power, to decide whether to use her reproductive ability 
or not. And this study exemplifies woman’s decision-making right on her own body with 
respect to reproduction, through the analysis of Zoe Fairbairns’ novel, Benefits.  

2. Ecofeminist Reflections: The Violation of Women’s Rights on Their Bodies in Zoe
Fairbairns’ Benefits 

Zoe Fairbairns’ dystopic presentation of an England, with many socio-political and economic 
problems, as a microcosm of the whole World allows an ecofeminist analysis of the novel 
with respect to the violation of women’s rights on their bodies. It is a world where many 
regulations are made for  the sake of the so-called birth/population control which bring harsh 
restrictions to women’s rights on their bodies in relation to reproduction.  

At first, the government tries contraceptive pellets for the birth control, which actually do not 
seem to be a very safe and acceptable method as far as the description of birth control 
methods given in the introduction part is concerned (Gebhard &Trimino, 2012: 5). Below do 
we see the observations of a mother whom the government refuses to continue giving Benefit 
unless she has the contraceptive pellet put in her womb: 

But they gave me to this loony doctor. The first thing he said to me was, “Lie down.” “No,” I 
said. “But this is for birth control,” he said, as if he expected me to say, oh, birth control, I 
see, that’s all right then. And then I saw it. He didn’t mean me to, not then, but he lifted the 
wrong cloth. It was like a small glass crab, full of green fluid, and it had spikes. “It’s very 
modern,” he said. “I can see that,” I said. “It’s not like something you’ve got to remember,” 
he said, “once it’s in, it’s in.” I was looking at the spikes. He was going on. “After all, we 
don’t want you having more babies till you know how to look after the ones you’ve got, do 
we? (Benefits, 2012:124) 

As far as her description of the doctor’s suspicious behaviours to keep the pellet out of her 
sight and his words “It’s not like something you’ve got to remember” are concerned, 
contraceptive pellet does not seem to be something to be put in easily or without pain. Also 
the situation that the government promises to continue giving her Benefit only if she lets it put 
in her womb displays that it is an openly forced action more than a willing one. And the most 
significant thing that reveals the reluctancy and fear of the woman to have it put is the 
description of the pellet as “a small glass crab, full of green fluid” and having spikes. Another 
example of the violation of women’s sexual and reproductivity rights is observed concerning 
another woman, who is again overtly compelled to have it fit in her:  

A mother living in Seyer Street had her Benefit withdrawn. […] Now she went to FAMILY 
and asked what she had to do to get her Benefit back. She should know, they said. Was she 
being a good mother? She had better give up boyfriends and let them fit her with a Pellet. The 
Pellet was filled with stuff that would be gradually released to stop her getting pregnant, if she 
were to slip up on her vow to give up boyfriends (Benefits, 2012: 125). 

First, they push her to promise that she will not have boyfriends any longer, then when they 
find out that she does not keep her promise, her Benefit is withdrawn and she is again forced 
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to let them put the pellet in her. After some time the suspicions and the fear of these women 
about the pellets are verified as the ones that had it put, start to experience its side effects:  

And she thought of all the women Marsha had told her about, who had had those crab-like 
pellets fitted as the price of continuing to receive Benefit, and how recalcitrant doctors were 
about removing them, however badly the women were suffering from back pains and odd 
hormone effects such as changes of voice-tone, depression, unexpected tufts of hair. The 
medical women at Collindeane were trying to learn how to remove the things, but warnings 
from the medical profession about dire and dangerous consequences made them reluctant to 
experiment (Benefits, 2012: 145). 

As is mentioned before birth control methods are supposed to be safe. However, in Fairbairns’ 
dystopic World contraceptive pellets are observed to have many side effects ranging from 
back pains and depression to unexpected tufts of hair, which both physically and 
psychologically effect these women very badly. And since the doctors  are insensitive to the 
side effects suffered by these women and refuse to remove them, some non-professionals 
attempt to learn how to remove them, however they cannot dare to remove them in practice 
since it might have deadly results at non-professional hands. This is openly torment on 
woman body and thus violation of the women’s rights on their bodies again.   

In time, the government becomes so much obsessed with the idea of population control that 
they start to take some extreme and brutal precautions particularly in non-Western countries:   

The woman came from a country long deemed overpopulated by the West. […] They had 
been politely unco-operative with a succession of birth controllers, but finally a team came 
from Europop with a special plan. They offered free cookers to pregnant women who would 
permit long silver needles to be driven (quite painlessly) into their wombs to ascertain the sex 
of the baby. The birth controllers then went to the husbands of the women found to be 
carrying girls, and offered them motorbikes if they would persuade their wives to abort. Girls 
grew up to increase the numbers of mouths to feed after all, they explained, and they couldn’t 
even help on the farm (Benefits, 2012: 154-155). 

They force women to have abortion by offering women and men electronic devices and 
technological vehicles that they are deprived of. In other words, they unethically bribe these 
people in need, with very simple things, which indeed under no condition, can be the 
atonement for the lives of these unborn baby girls. And forced abortion is directly included in 
the violation of women’s rights, it is sexual violence according to Amnesty International as it 
has been mentioned previously (https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-
reproductive-rights/). 

Although the government forces women to have the contraceptive pellets in order to continue 
taking their Benefit, there is especially one woman in the novel who stands out with her 
bravery and struggle against the government as a representation or concretization of the 
feminist resistance or fight for the women’s rights on their bodies especially in relation to 
their ability of reproduction. It is Jane, Lynn’s, previously a journalist, daughter who wants to 
have a baby against the regulations of the government about women’s rights of reproductivity 
despite having a serious and fatal ilnness, called cystic fibrosis: 

‘Byers?’ ‘That was my name.’ ‘Any hereditary illness in your family?’ She turned very cold. 
Her voice came out as a croak. ‘I have cystic fibrosis, but I’m —’ The man’s face stopped her. 
Stupid, humiliating to plead. She knew what was coming. ‘CF, eh?’ He moved to the other 
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side of the box, pressed different keys. ‘Must’ve been well looked after to last this long.’ 
Another strip of paper oozed out. He read it and smiled the smile of a man who has solved a 
knotty problem, ‘CF. You’re in a different category, never occurred to me, you looking so 
well.’ He was reproachful. ‘I don’t suppose they’ll recommend removal in your case.’ […] 
They’re trying to wipe out these illnesses, you see.’ (Benefits, 2012: 193). 

In Jane’s position it is nearly forced sterilization. And it is again within the scope of the 
violation of women’s rights according to Amnesty International, as is seen above. Jane wants 
to have a baby but because of her illness the government decides that she must not have the 
pellet taken out and get pregnant since she will most probably, they think, have a genetically 
ill baby which is totally against their scheme of selective breeding. Here comes another 
significant point to be mentioned, which is the link between woman and environment/Nature 
in relation to ecofeminism. As Alicia Puelo emphasizes among the reasons why ecology has 
become one of the concerns of feminism is that the health of women and especially their 
reproductive health is particulary affected by pollution. “Among its effects there is the 
growing incidence of Multiple Chemical Sensitivity (MCS, erroneously and routinely 
diagnosed as an allergy), chronic fatigue, fibromyalgia and the increase in breast cancer” 
(Valls-Llobet, 2015 qtd in Puelo, 2017: 31). And as some researches support, Jane’s illness, 
cystic fibrosis is also in the category of these illnesses, having a direct cause and effect 
relationship with the ecological problems, and specifically air pollution (see. 
Brugha,Edmondson, and Davies, 2018 / Goeminne et al, 2013). As for Jane’s situation, 
perhaps her mother during her pregnany was exposed to bad environmental conditions and 
gave birth to an ill baby, now ironically Jane is not regarded as the right person to be a 
mother. Therefore, in Alicia Puelo’s words, what we have to do, what we have to present as a 
solution for a better World and thus for better woman health and reproductivity is that: 

We must attain the self-awareness of belonging to the fabric of the multiple and multiform 
life of the planet where we live. We must understand that its destruction is, in the mid or long 
term, ours. The technology that creates problems instead of solving them, that seeks to take 
possession of nature to turn it into a slave and a mere object to be bought and sold, is hybris, 
irrational excess, the worst of the defects for classical antiquity thinkers (2017: 31).  

That is how we can fight for our rights as women, and that is the novelty of our study, a new 
look at the theory of ecofeminism other than just making a parallel between women and 
Nature as the oppressed and exploited objects.  

Thus Jane, not accepting the identity of a weak, fragile and opressed woman attributed to her 
by the patriachal society, refuses to yield to the norms and regulations of the goverment and 
follows her own way to become a mother although she knows that there are many risks 
awaiting for her. And the power behind her, her greatest helper in this struggle is her mother, 
Lynn:  

They had a party to celebrate the pregnancy once it was established beyond doubt. Martin 
dropped an earlier pose of righteous anxiety and was frankly delighted. Lynn thought she had 
never seen Jane so affectionate and cheerful, which was a pleasure in itself. She tried to look 
forward to the bewildering idea of being a grandmother when she wasn’t used to being a 
mother yet. She focused on her daughter, who for all her smiles was still unwell and was 
going to have to get through her pregnancy with the minimum of medical help, and on the 
tiny foetus, the growing child that was a little licit, an outcast before it was born. […] As an 
illicit mother-to-be, Jane was entitled to nothing: no advice, no care, no labour wards, no 
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Benefit. Lynn and Derek and Martin had conferred about it late one night, and Lynn had gone 
off hunting again for women who could help in an emergency. (Benefits, 2012: 238-239, 241) 

And what the government does in turn to a young woman who wants to be a mother, to a 
citizen is nothing, no medical care or help, which is her natural right as a human and woman. 
This, in a way, is a kind of punishment, depriving her of all women’s human rights since she 
has acted against the regulations of the government and decided to be a mother. 

After the trial of contraceptive pellets for some time, eventually the government agrees that 
the pellets are a primitve method, not totally reliable and also they have side-effects, which 
results in their replacement with a new method which ends up with a greater catastrophe: 

No further contraceptive pellets would be inserted in women, and any woman who wished to 
have hers removed could do so. They were a primitive method of birth control, not wholly 
reliable, and caused unpleasant side-effects.[…] Besides, pellets were no longer necessary. 
The ultimate in trouble-free contraception had arrived. A small amount of contraceptive 
chemical had been placed in all the nation's reservoirs. The chemical had been tested for one 
hundred per cent effectiveness and freedom from side-effects. The outward manifestations of 
women’s menstrual cycles would remain unchanged, as would their ability to become 
pregnant after a short course of antidote tablets obtainable from government Women’s 
Centres (Benefits, 2012: 238). 

Thus, an external factor, an artifact produced by the scientists owing to the science and 
technology is arrogantly used to intervene in the natural order of Nature (water reservoirs) and 
to change the natural cycle of woman body under the name of birth control although they 
claim that women’s menstrual cycles will not change. And this is a forced action or practice 
again as nobody asks for the opinion of women about a subject concerning their own bodies. 
Therefore, this is another example of the violation of women’s rights on their bodies. In 
Puelo’s words, this is “‘technomania’, a blind faith in technology as a magical solution for 
everything,” (2017: 31) or sciencemania we can call it, a belief in the power of science against 
Nature, a kind of assuming the role of a creator with a reliance on the so-called power of 
science. However, their new birth control method coming together with their great scheme of 
“selective breeding” on selected subjects, by which they plan to have babies with already 
designed/determined jobs, like engineers and doctors according to the needs of the society and 
also for the well-being of it, again without asking for the opinion of women, in other words, 
without their consent. Yet, together with the precautions for birth control, this selective 
breeding plan has many side effects on pregnant women (selected test subjects) and their 
unborn babies. Actually in terms of the babies it is a disaster:  

It was happening everywhere. Throughout the country, babies were being born with 
deformities so gross as to make some of them unrecognisable as human. The best of them 
lived eight hours. Explanations poured in from Europop. Undetected factors in the women’s 
history. Infectious bug, something in the air. The high quality of ante-natal care that had 
ensured the birth of babies who might otherwise have been aborted spontaneously as damaged 
foetuses (Benefits, 2012:249). 

This is indeed a violation of women rights in many respects. First of all, women bodies are 
used as test subjects and perhaps they are exposed to unknown or unpredictable side-effects 
during their pregnancy which will have long-term results on their bodies. Besides, the pain 
they suffer due to the abnormal pregnancy and the destruction and disillusionment and 
afterwards the depression they experience upon learning about their defective-born babies 
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living only up to eight hours, all these constitute a different part of violation of women’s 
rights on their bodies. After all, with the loss of their babies women are affected not only 
physically but also psychologically, which is not something to be compensated easily. This is 
again a result of the blind faith in the power of science and technology, which is understood 
after some inquiry: 

Some hastily-conceived experiments with female rats provided the answer. The contraceptive 
chemical alone could not be blamed, and neither could the water. But the third arm of the 
lethal triangle was the drug in the antidote. Harmless by themselves, the three had come 
together in women, rendering them unsuitable as vehicles for the carrying of unborn children 
(Benefits, 2012:249). 

Thus, the excessive use of chemicals (science) to have control over women bodies, for the 
sake of birth/population control causes the destruction of many lives and thus, the 
disappointment and the depression of women. Actually they do not only pollute women 
bodies with chemicals but also the water resevoirs as a significant part of Nature, which again 
brings to the foreground our ecofeminist discussion. As Rueckert states, “Some of our most 
amazing creative achievements-say in chemistry and physics-have been our most destructive” 
(1996: 119). And the destruction of Nature means the destruction of humankind at the same 
time. Hence, the experiment for birth/population control and the scheme of “selective 
breeding” including several chemicals become destructive both for the babies and their 
mothers, violating both the women and human rights.  

However, finally women get what they have long fought for and what they have really 
deserved:  

Old age pensions, homes, hospitals, childcare centres, canteens and laundries would all ensure 
the state sharing the burden of their traditional domestic duties. There would be laws for equal 
opportunity, and these laws would have teeth. The absolute right of women to control their 
own fertility was acknowledged, and there would be Benefits for all mothers. The new 
fertility drug (in the final stages of testing) would be free on demand, and so, when the 
drinking water was clear of the contraceptive, would be the most modern methods of birth 
control (Benefits, 2012:268). 

Although they still try new methods for birth/population control, the new method seems to be 
a more promising and freer one than the previous methods. Also women’s rights on theirr 
bodies, specifically in relation to reproduction is now acknowledged. And Benefit is not used 
to have control over women by the government any longer and is planned to be given to all 
mothers without discrimination. 

CONCLUSION 

In this study that uses ecofeminism as its method, Zoe Fairbairns’ novel called Benefits is 
handled in its relation to the violation of women’s (human) rights. Therefore, different types 
of violation of women’s rights especially with respect to reproductive ability, such as 
violation of sexual rights, forced birth control, forced abortion and forced sterilization are 
exemplified from the novel. And the relationship between ecology and feminism is 
emphasized at some critical points, not of course in the traditional sense, by drawing a direct 
parallel between women and Nature, but by relating it to the issue of reproduction. While 
doing this, one of the characters, Jane is presented as the representative of feminist resistance 
with her decision to have a baby against the regulations of the goverment despite her serious 
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illness. And finally women’s feminist resistance reaches its goal and women obtain a more 
reliable and freer way of birth control method and also their Benefits. 
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ABSTRACT 

Street Vendors are one of the most important segment of Informal economy in India. It is 
estimated that there are 50-60 lakh street vendors in India, with the highest concentrations in 
the cities of Delhi, Mumbai, Kolkata, and Ahmedabad. Most of them are considered to be 
migrating from rural areas. They work for 10-12 hours a day in an average. This section of 
street vendors includes those who do not own a formal shop and make space for their shops in 
the street. Street vending is considered to be one of the most accessible ways to earn money 
for women. Although, the participation of women in street vending is numerically high. Yet, 
there are no proper statistics, showing the numerical data of women street vendors in India. 
Therefore, position of women in street vending is highly precarious and invisible in the larger 
discourse. Women as vendors undergoes immense struggle for survival in the market 
environment. They often participate as shopkeeper or as shop owner. They undertake 
strategies to negotiate with everyday market and its environment. They also negotiate with 
male street vendors and other non-institutional bodies in accommodating themselves. The 
paper attempts to highlight the negotiations undertaken by female vendors. It also shows the 
impact these negotiations in the market environment of Kolkata. The research has been 
undertaken with the help of immense fieldwork in Kolkata by interviewing 30 female street 
vendors. The research reveals that women negotiate in three ways which includes selling, 
usage of language and ways of presenting themselves. These negotiations are also amounting 
to inclusivity of women. 

Keywords: street vendors, informal economy, women, survival, negotiations, Kolkata 

1. INTRODUCTION

In India, the term informal sector and unorganized sector are synonymous. Informal workers 
are usually workers without written contract and identity documentation. (Murthy, 2015) 
According to National Sample Survey data of 2011-2012 accounts about 92.4%   labours are 
working in informal sector India. Informal economy could be understood as unlimited labor 
which must be upgraded by formal sector with time(Arthur,1954) According to International 
labour Organization, informal economy accounts for more than 80% of non -agricultural 
employment. The informal sector in Kolkata(Calcutta)  have been existing for the survival of 
the poor. The nature of labour use in the city are favourable in such a way that poor or 
unskilled labour can survive during any industrial stagnation. (Mukhopadhyay, 1998) Street 
Vendors are one of the most evident segment in the urban Informal economy. Most street 
vendors are migrants and they have migrated to the  cities when they could not find 
alternative means of employment and livelihood(Bhowmik,2015) The Street Vendors 
(Protection of livelihood and Regulation of street vending) Act, which was passed by the 
parliament in 2014, has given the definition of mobile vendors, stationary vendors and street 
vendors. It advocates in legitimizing street vendors by issuance of certificate of vending by 
Town Vending Committee. In Section [7] of the Street Vending Act, mentions that any 
criteria for issuing the certificate shall be specified by a particular scheme of state government 
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and it must provide preference to the Scheduled Caste, the Schedule Tribes, Other Backward 
class, women, person with disabilities, minorities and other categories must be mentioned in 
the scheme. However there is no such scheme in West Bengal catering the needs of the female 
hawkers and protecting their livelihood. There is no accurate data on the total number of 
female street vendors in India. Although, National Sample survey Organization has estimated 
that there are approximately 20,000 women and 21,500 children are engaged in street 
vending. Around 1.18 household are dependent on informal economy as primary source of 
income(JHA,2018). Women’s participation in street vending activities is either through 
inheritance or through pressures experienced due to financial crisis. Street vending is easily 
accessible form of informal economy has made women to opt for street vending as their daily 
earning for livelihood. (Cohen, 2000). It is also highlighted that a large section of women 
have taken up street vending as their means of livelihood due to illiteracy and lack of skills 
(Chakraborty and Koley,2018) Women street vendors have struggle for day to day life in 
multiple fronts are becoming invisible skills (Sharma & Konwar, 2014) 

2. IDENTITY AND STATUS OF  FEMALE STREET VENDORS IN KOLKATA

Female street vendors are those who participate in everyday market in order to make their 
daily living. They sell multiple items including cosmetics, groceries, perishable goods, 
artificial jewelleries etc. They either own their shop or they run the shop of their husband. 
They constitute their own space to sell their goods. They are mostly seen participating in 
footpath rather than as mobile or parapetic vendors. Women who are running the shop of their 
husband, it becomes their sole responsibility to look after the entire shop. Most of the female 
street vendors had begun to support themselves being married. Marriage and economic needs 
are co-related which led them to choose street vending.(Noritake, 2009). They travel everyday 
either by train or stay at a shelter nearby the shop keep. In many cases it is the husband who 
takes financial decision of the shop. But in case of single women, they give their entire effort 
in putting up and closing the shop. In both cases it is the women who takes the responsibility 
of cleanliness and proper maintenance of the shop. They assume the role of a provider rather 
than a breadwinner. It is because they provide unpaid services at home as well as in the 
shop.(Tinker & Cohen, 1985). The space of footpath is so immensely captured by women 
street vendors, it becomes very difficult for a women vendor to outshine among the male 
group of vendors. There are even street vendors who are graduate but are forced to participate 
as a street.  Women participating in vending have been nearly selling their items for more than 
5 years and that has even extended more than 15 years. In 2014, the enactment of the Street 
Vendors Act aimed at improving the status of the street vendors and creating a harassment-
free environment. This was seen as a positive step, enabling them to pursue their livelihoods. 
Additionally, the Act also brought in a provision to assign identity cards to these vendors in 
order to safeguard their rights and interests. (Chakraborty, 2018) However, this act is not 
implemented thoroughly and it is also not contributing towards uplifting the status of women.  

3. RESEARCH METHODOLOGY

3.1. Research setting: The Data has been collected from one of the busiest market of Kolkata 
called Gariahat. The city of Calcutta  and the markets have also grown on their own in a 
haphazard and unplanned manner. Some areas of the city, as a result, are over-served with 
marketing facilities, others have balanced facilities and yet others are ill served. Some of the 
market places, due to the lack of vision at the time of their formation, have no room to expand 
though the need for development is great.(Dutt, 1966) Gariahat Market is a hub for numerous 
street vendors. Despite street vending, homelessness is also one of the essential feature of that 
area.(Bagchi, 2016) 
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3.2. Research Design: A pilot survey was undertaken to understand the various themes of this 
research with 10 respondents. Indepth interview was carried out on 30 respondents to 
understand their daily livelihood and social relations. The pilot survey essentially assisted in 
gathering the demographic data. The interviews helped in understanding individual narratives 
of each street vendors. 

The main objectives of this Research: 

1. To understand the patterns of negotiations of female street Vendors

2. To understand the elements of negotiations

3. To examine the outcome of negotiations

3.3. Data Collection: There were series of interviews conducted to understand the patterns and 
elements of street vending among. Snowball sampling was used to understand a network 
among street vendors. Network is crucial in understanding social and informal relationship 
among street vendors. 

4. UNDERSTANDING NEGOTIATIONS OF FEMALE STREET VENDORS

Many female vendors are in conflict with regard to different shifts of other non-  prolonged 
vendors. That is also creating a difficulty in terms of occupying space. There are a myriad of 
encounters within the city that can empower and exclude(Beebeejaun, 2017). Foothpath is the 
hub for street vendors to carry out their vending activities. In order to understand the 
negotiation, the female street vendors are seen performing a dual role. They are negotiating at 
home as well as at the street.  

Rita, 35 year old respondent reveals that “In order to come every day for selling items, it very 
important to look after the home and then arranging everything in the shop that even makes 
me late to start my shop”. Space struggle is also apparent for women in street vending. Rumi, 
40 states “ initially her vending activities started as a mobile vendor and later after 2-3 years 
she was able to get a proper place for vending”.  There were two kinds of space distinction 
which was created by vendors the interior and the exterior. Sabita , 54. I often loose customers 
for not being able to participate in main stream foothpath. Everyday my son and me negotiate 
to make a space but nevertheless it doesn’t happen”.  It is observed that customers are much 
more attracted to visit those shops which have been already visited by other people. Shopping 
from street vendor is more of conforming to the norms of other shoppers. 

4.1 Linguistic Negotiation:  Women in particular are at higher risk of being subjected to 
police, harassment, demands for bribes, street violence, and similar forms of abuse2. 
Nevertheless, they pay certain amount of bribes to negotiate with the surrounding.  Male 
street vendors are observed to be very active in terms of language. They use various kinds of 
harsh verbal connotations within their community. If a women resorting to use deviant kinds 
of a words, they quite look down upon. Women are also observed to be facing a certain kind 
of verbal harassment for not keeping up with the timing or not being able to be calculative. 
They are often called by various names. But they either stay silent or accept and work for it. 

4.2 Negotiation in terms of Selling: The pattern of selling that has been observed that male 
vendors are attracting customers to their shops either by screaming or using some louder tones 
to call the customers. They even pester the customers to atleast give a glance to what items 
they are selling. On the other hand, it is observed that women are more passive in terms of 
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male. Ashima, 45 says “We cannot scream or use the tone of men, it would be very shameful 
for us to scream in public”. Customers becomes more inclined to visit to those who are 
raising their voice more in calling the customers. It is often seen that women are only selling 
women items, household kitchen items, or food related items. Rita,55 says “I don’t sell male 
items because I don’t want my fellow male vendors to stare at me”.  They do not want to 
hussle while selling their items. They want a calm environment to sell their items. But there 
are gendered ways of negotiation in terms of selling. Gendered relations are created in order 
to ensure they are able to make space for their selling. 

4.3. Negotiation in terms of presenting themselves: It is observed that the male members in a 
shop are mostly in charge of bringing the items of the shop. The women are responsible to 
keep the items in order. Rupa, 24 says “My husband goes to bring all the items needed for 
selling, because he thinks he can better communicate with the supplier”. It is also observed 
that the women who are the sole owner of the shop are  keeping their items at a rented room 
and then again arranging their selling items on the streets. They cannot carry every item at 
home. But in case of a male street vendor, they hire assistant to arrange their items of the 
shop. Sabita, 45 asserts “It is not possible for us to hire an assistant, it is because they would 
charge more amount, which is not possible for us to bare”. The way they are presenting to the 
customer is more formal than men. Male vendors are more on rush in selling their items. But 
they are more calm and composed in terms of selling.  

5. FINDINGS AND OUTCOME

The given data reveals that a female vendors goes through a lot of struggles. The struggles are 
much more different from male street vendors. In the entire research, the data was collected 
from women vendors who are heterogenous in terms of their demographic characteristics but 
not much of a difference in terms of negotiation. They assume a secondary status but the role 
which they play is more a primary one. Street Vendors are usually accused of privatising the 
sidewalks and footpaths.  The powerful people oppose the use of public space, reasoning that 
it amounts to privatisation of public place.(Roever & Skinner, 2016). A women as shop owner 
is not at all having  private ownership. Survelleince is a constant element.   They are 
controlled in some way or the other. This is also leading to hyper invisibility of women in the 
market place. Everyday negotiation with police, customers and other male vendors has paved 
way towards their inclusion. There is distinct between male and female in terms of attracting 
customers, in terms of bringing materials and objects to the store. 

6. CONCLUSION

Women are over-represented in the informal sector worldwide. The informal sector is the only 
source of employment for women in most developing countries(Chen, 2001). There is an 
inherent desire for many women in informal economy to participate in the formal sector in 
order to improve their working lives.(Basu & Thomas, 2009)  

Calcutta’s informal sector units supply a considerable amount of low-priced goods and 
provide jobs to people who would have otherwise would increase in the ranks of the 
unemployed. This kind of production amid job creation is possible with a low capital raised 
through the owners' funds. But the working conditions of these units make them submissive to 
the formal sector of the metropolitan economy.(Romatet, 2015). Women vendors are every 
day accommodating themselves to their spaces.  Apart from lack of skills, illiteracy and 
training they experience various uncountable struggles, which are only women struggles in 
the participating in the streets. Govt policies are needed to address the issue of women 
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vendors in India. They undergo series of turmoil while bargaining and maintaining a constant 
social relations in the public space. It is of immense necessity to conduct more research on 
female street vendors in multiple dimensions.  
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ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (hereafter ICTs) has become a potent force in 
transforming social, economic, and political life on a world scale. Indeed, from the 1970s 
onward the so-call Information Revolution has not only accelerated globalization throughout 
the world and but also has led to the emergence of a global neo-liberal economy.  One of the 
important impacts of the revolution is the growth of ‘digital divide' between nations, ethnic 
groups, and marginalized peoples and so on. In this light the present research focus is on the 
'digital divide' in the developing societies, especially India, and on the marginalization of 
women and feminization of labour process in the context of the rise of the ICTs. Most women 
within developing countries are on the receiving end of the divide and further removed from 
the information age than the men. After reviewing the theories of technology, this research 
will make modest attempt to undertake a face-to-face interview and ethnographic study of 50 
middle aged female respondents to find out how they view the impact of the ICTs in relation 
to digital divide and feminization of labour process – a concern which is called precocity in 
the relevant current literature. 

Keywords: ICTs, Feminization of labour, Marginalization 

INTRODUCTION 

One fundamental way in which gender is expressed in any society is through technology. 
Technical skills and domains of expertise are divided between and within the sexes, shaping 
masculinities and femininities. Maybe the iconic womanly skill is basket making, whereas 
men should excel at hunting (Dickerscheid, 1997); or boys must learn to clean their fathers' 
tools but girls are taught to organize the tasks of reeling, spinning, and weaving among her 
servants (Bray 1997); or boys huddle around the computer screen practicing hacking skills, 
while girls develop new communication codes using emoticons (Volman, 2001). In the 
contemporary world, or at any rate in the Western nations which pioneered industrialization 
and have thus been able for so long to dominate worldwide production of material and 
intellectual goods, services, and desires, technology is firmly coded male. Men are viewed as 
having a natural affinity with technology, whereas women supposedly fear or dislike it. Men 
actively engage with machines, making, using, tinkering with, and loving them. 

ICT, or information and communications technology (or technologies), is 
the infrastructure and components that enable modern computing. Although there is no single, 
universal definition of ICT, the term is generally accepted to mean all devices, networking 
components, applications and systems that combined allow people and organizations (i.e., 
businesses, nonprofit agencies, governments and criminal enterprises) to interact in the digital 
world. ICT encompasses both the internet-enabled sphere as well as the mobile one powered 
by wireless networks. It also includes antiquated technologies, such as landline telephones, 
radio and television broadcast, networking sites all of which are still widely used today 
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alongside cutting-edge ICT pieces such as artificial intelligence and robotics. Information and 
Communication Technologies (hereafter ICTs) has now become a potent force in 
transforming social, economic, and political life on a world scale and have lead changes in the 
structural adjustments of this new liberal economy as well. One of the important impacts of 
this voluminous growth of ICTs is the germination of digital divide between nations, ethnic 
groups, and marginalized peoples and so on(Bizimungu,2017).A digital divide is an economic 
and social inequality with regard to access to, use of, or impact of information and 
communication technologies (ICT). The divide within countries (such as the digital divide in 
the United States) may refer to inequalities between individuals, households, businesses, or 
geographic areas, usually at different socioeconomic levels or other demographic categories. 
The divide between differing countries or regions of the world is referred to as the global 
digital divide.ICTs have been lauded as the new tool for economic and social development. 
They have been praised for promoting new forms of learning, education, health services, 
income-generation, and community development and governance mechanisms.  

THE TRADITIONAL DIGITAL DIVIDE 

The digital divide can be viewed as lacks or differences in network access, human capability, 
knowledge, software usage, hardware ownership and technology usage and expertise. 
Advantages in the use of technologies determined by demographic and socioeconomic 
variables represent the traditional digital divide framework. The digital divide represents the 
access and usage gaps between individuals and within communities, which has diverse 
impacts on life outcomes, and is commonly conceived of as the divide between groups labeled 
as the haves and the have nots. The digital divide consists of individuals that form the groups 
that either have or do not have home computer ownership, computer accessibility, and internet 
usage (whether  

broadband or dial- up subscription) within the household or other nearby locations. Thus, the 
digital divide describes differences between user and non-user ability in usage and access to 
information. Definitions of the digital divide refer to the inequalities of access to the 
technologies and resources available which distribute the information to those able to obtain 
it. People who are among the technological have  nots do not fully utilize computers and the 
internet to get information about educational opportunities, to search for employment, and to 
access other opportunities, so it is important to explore how people can improve their access 
to information and opportunities through using technology. 

Households with internet access at home are at a socioeconomic advantage as compared with 
households which do not have home internet access. According to Attewell (2001), poor and 
minority families are less likely to have access to computers or to the internet, thus creating a 
technology gap between the haves and information have nots. As a result, many African 
Americans and other minority groups have limited opportunities to participate in the modern 
economy. Similarly, higher income households have higher percentages of internet use within 
the home as compared with lower income.  However, primarily digital divide occurs in three 
levels:  

(I) Global digital divide: The concept of global digital divide focuses on inequalities in 
computer and Internet penetration across countries, particularly at differences between 
developed and developing countries. (Such as divide in US, West Europe and the third world 
countries) 
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 (II) Regional digital divide: This refers to differences among countries within a region. For 
example, there are wide variations in access to information and communication technologies 
within Asia. Countries like South Korea, China are far ahead of India and Pakistan in internet 
usage. 

 (III) National digital divide: At the national level, there is often an urban-rural divide. There 
are also inter-state differences. 

GENDER AND DIGITAL DIVIDE 

In addition to regional and socio-economic variables, race and gender also determine internet 
activity. “Since technology and gender are both socially constructed and socially pervasive, 
we can never fully understand one without also understanding the other" (Kristin, 2007). A 
dense web of debate within the field of gender and technology studies, or feminist technology 
studies (FTS), catalyzes continual advances in studying what FTS terms the coproduction of 
gender and technology. The modernist association of technology with masculinity translates 
into everyday experiences of gender, historical narratives, employment practices, education, 
the design of new technologies, and the distribution of power across a global society in which 
technology is seen as the driving force of progress. CTs provide access to information and 
knowledge is power. It gives women better chances ill of improving their lives. Through 
information, they know and determine their rights. The question is who has access to internet 
and email? For the last three or four decades we only reach the economically empowered and 
there is a further division in gender.(Mary Frank Fox, 2007) And last but not the least 
question is that is it possible for women to gain access to male-dominated domains, such as 
politics, business, finance? The answer can be yes if ICTs become more accessible. Women 
don't have what men have –“time and money”. (Goretti, 2007) They have to play multiple 
roles in their households. But once they gain access to ICTs, women don't have to rely on men 
anymore to convey information. They can move into male dominated areas and become 
leaders in those fields. It has become increasingly clear that being able to use ICTs is an 
expected skill. Access to information gives women the power to learn and then enter male 
domains, especially if they couple their interest in ICTs with another knowledge area. 

ICTs are intended for everyone. Hence, women and girls have to equally benefit from the 
advantages offered by new technologies and the products and processes which result from 
their use. Yet, due to widespread gender biases in the ICT sector, women are far more likely 
than men to face discrimination in the information society, especially in developing courtiers 
like India as well. Broadly speaking, the difference is not necessarily determined by the 
access to the Internet, but by access to ICT (Information and Communications Technologies) 
and to Media that the different segments of society can use. With regards to the Internet, the 
access is only one aspect, other factors such as the quality of connection and related services 
should be considered. Today the most discussed issue is the availability of the access at an 
affordable cost and quality. 

A CASE STUDY ON WOMEN OF SOUTH 24 PARGANA, WEST BENGAL 

This is in reference to the survey details which portrays that in most of the cases women have 
computers at home and Smart phones for communication (51%) but the men of their family 
found it unnecessary to provide them the internet service (24%). 31 % of women did not have 
clear idea about their precaution and nutrition during their pregnancy but only 18% women 
use internet while clearing their doubts about pregnancy or contraception. In this present 
survey total 32 women have internet accessible mobile phones while only 28.12% amongst 
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them often use internet through their phones and 40.62%  never used. In this case of 48% 
women they will find themselves in an achieving end if they could have a better idea about 
the use of digital devices and networking components. The easy use of digital devices and 
internet is still an almost alien concept to most of the women in rural and sub-urban areas. 
There is another propensity I found that is making the use of digital devices and internet as a 
mystic and not at hand thing to the women by their husbands and family (35%). A newly 
wedded woman from my respondents answered that “He (her husband) gave me an imprecise 
idea about contraception but when I go through the Internet it was quite different.” 

In case of few women from relatively backward economic conditions (mainly domestic 
workers, 18%) internet is like a foreign concept for them which even blurring their awareness 
about their basic human rights. The government policies are now introduced like generating 
the ‘E- Aadhar Card’, taking loans sometimes involves the use of internet and online forms 
and in most the cases the men of their economic class somehow learns use on internets but 
women do not. “I am getting so much of trouble as I have no man in my home”-as a middle 
aged domestic worker has responded in my survey. 

 In rural areas people are facing the problem of vicious circle of poverty. They are not able to 
meet their both ends properly, how can they think about the use of technology? Jharkhand, 
Orissa, Chhattisgarh and Assam lag behind other states in the use and development of ICTs. 
India has a multi-cultural, multi-language and multi-religion country with complex socio-
economic fabric. The Education is strong compliment to the use of technologies like internet. 
The relevant education levels are secondary and tertiary levels as the government is expected 
to upgrade the national capacity for adaptation and innovation. 

 But there is a growing tendency among middle class women (26%) to learn the use of 
internet and computers to help their school children in their studies and in making their 
project. One of my respondents is engaged in online business also but as I have found that this 
is restricted to the upper middle classes only. Unfortunately, quite a few women still focus on 
learning basic ICT skills, like typing, while men generally aim for degrees and higher 
education in ICTs. That needs to change. Women need more in-depth ICT training if they 
want to reach into male-dominated areas.  

CONCLUSION 

The present study unfolds the fact that women don't have access to ICTs due to lack of 
education, illiteracy, poverty and lack of finances. Men still have much more access, 
especially in rural areas. In India, girls for example, are not encouraged to take math and 
science in school for a long time, and this influences their career choices. In addition, high 
levels of poverty limit women's access to ICTs. 

Expectations are especially high when it comes to ICTs opportunities for women and girls in 
developing countries,  perhaps based on the popular saying 'if you educate a woman, you 
educate a nation', meaning that investment in women is of value not only to them 
individually, but to their communities and the wider society. The gender divide among 
internet users in rural India is quite stark. In 2015, 114 million fewer women than men owned 
a mobile phone in India, according to GSM Association. In urbanized centers, 62% of women 
use their own handsets, but in rural regions the figure is under 37%. The participation of 
women plays a fundamental role in the health and efficacy of any political society. This 
involvement is defined not only by the levels with which women share electoral 
representation with men, but also in terms of the space available for them to engage with and 
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contribute to political conversations. While online communication has been lauded for the 
empowering potential it has for women and civil society, in reality, the democratic space of 
the Internet and social media often replicate and even amplify real-world inequalities. Women 
consists the half of the potential for the betterment of any society but as their labour tends to 
remain ‘unrecognized’ in the agricultural field they are also at the receiving end of the ICTs 
benefits. Without women’s empowerment and gender equality, societies will not be able to 
achieve the Millennium Development Goals and their full development potential. ICTs 
provide access to information and knowledge is power. It gives women better chances ill of 
improving their lives. 

Yet, due to widespread gender biases in the ICT sector, women are far more likely to men to 
face discrimination in the information society. Lack of access to resources and education, 
illiteracy as well as insufficient time as a result of a woman’s multiple roles in families and 
communities hinders the way of her digital smartness. Accessing internet, email and using 
cell phones remains expensive, and therefore ICTs are not accessible for many. The Indian 
government has made efforts to start up telemeters in rural areas but infrastructure remains the 
main barrier. Lack of electricity continues to be a big issue. We also need to provide women 
with incentives to use ICTs because, in the end, they have to prepare and serve the food on the 
table. One more concerning point is that in developing countries like us; when you live on the 
poverty line, access to ICTs becomes almost irrelevant to you. Women need firstly education 
and then are to be made internet-literate. They also need a developed infrastructure to access 
ICTs, including electricity (Goretti,2011). Thus, we need subsidies for women to give them 
access to ICTs. Rural women need to be made aware of the benefits of ICTs and the options 
around usage. A group of rural women can, for example, share a cell phone or buy a PC 
together to cut costs. They can also ask to use a local school's facilities after hours for a small 
fee. ICTs are intended for everyone. Hence, women and girls should be equally benefitted 
from the advantages offered by new technologies and the products and processes which result 
from their use.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, ev içi şiddet ile mücadele alanında çalışan uzmanlarla yapılan yarı 
yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilerek tartışılması, 
buradan hareketle de kadına yönelik ev içi şiddet ile mücadelenin güçlendirilmesi bağlamında 
ihtiyaç alanlarının tespit edilmesi ve daha etkin hizmet modelleri için çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Ev içi şiddet ile mücadelede, kamu ve sivil toplum alanında kadınlara ve çocuklara hizmet 
veren 60 çalışan ile gerçekleştirilen bu çalışmanın nitel verilerinin toplanmasında, yarı 
yapılandırılmış görüşmelerde yardımcı olmak üzere araştırmacı tarafından hazırlanan Uzman 
Görüşme Formu kullanılmıştır. Veri analizinde ise, katılımcıların anlatımları arasındaki 
benzerlik ve farklılık örüntüleri incelenerek çeşitlilikler anlaşılmaya çalışılmış, kategorize 
edilen veriler katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılarla sunulmuştur. 

Elde edilen veriler yasal mevzuat ve uygulanması, kolluk kuvvetleri, Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi, Alo 183, kadın sığınma evleri, yerel yönetimler ve kurumlar arası 
koordinasyon ve işbirliği gibi başlıklar altında tartışılacak ve katılımcılardan alıntılarla 
sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ev içi şiddet, kadına yönelik ev içi 
şiddet ile mücadele 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to evaluate and discuss the information obtained as a result of semi-
structured interviews with experts working in the field of combating domestic violence, to 
determine the areas of need in the context of strengthening the fight against domestic violence 
against women and to develop solution proposals for more effective service models. 

In the collection of the qualitative data of this study, which was carried out with 60 employees 
serving women and children in public and civil society in the field of combating domestic 
violence, the Expert Interview Form prepared by the researcher was used to assist in semi-
structured interviews. In the data analysis, the differences were tried to be understood by 
examining the patterns of similarity and difference between the expressions of the 
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participants, and the categorized data were presented with direct quotations from the 
statements of the participants. 

The data obtained will be discussed under the headings such as legal legislation and its 
implementation, law enforcement, Violence Prevention and Monitoring Center, Alo 183, 
women's shelters, local administrations and inter-institutional coordination and cooperation, 
and will be presented with quotations from the participants. 

Keywords: violence against women, domestic violence against women, combating domestic 
violence against women 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2002) tarafından şiddet; kişinin kendisine, bir başkasına, bir 
gruba veya topluluğa yönelik tehdit biçiminde veya yaşama geçirilmiş olan yaralanma, ölüm, 
psikolojik hasar, gelişim bozukluğu veya yoksunluk ile sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı 
yüksek olan fiziksel şiddet veya gücün kasıtlı kullanımı olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 1993 yılında kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirgede kadına yönelik şiddet ise; kamusal veya özel hayatta 
gerçekleşen tehdit, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dâhil olmak üzere, 
kadınlara fiziksel, duygusal veya cinsel zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu 
doğurması muhtemel olan, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemleri olarak tanımlanmıştır. 
Kadına yönelik şiddetin en sık görüldüğü yerlerin başında kadının yaşamını sürdürdüğü evi, 
ailesi gelmektedir (Doğanavşargil ve Vahip, 2007) ve şiddetin yaşandığı evlerde aile 
üyelerinden biri, kaba kuvvet veya tehdit ile diğer aile üyelerini kontrol altına almaya 
çalışmaktadır (Polat, 2013). Kadına yönelik ev içi şiddet, kadının mevcut veya eski aile 
üyelerinden herhangi biri tarafından maruz bırakıldığı şiddete işaret etmektedir (Özkan, 2017) 
ve şiddet eylemi çoğunlukla eşi veya partneri olarak kadına en yakın olan erkek tarafından 
uygulanmaktadır (Doğanavşargil ve Vahip, 2007; WHO, 2002). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO, 2019) göre temelini toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden alan 
bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sağlık sorunudur ve esasında 
önlenebilir olmasına rağmen, dünya genelinde her 3 kadından 1’i yakın ilişki içerisinde 
bulunduğu erkekler tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü'nün (OECD, 2019) verilerine göre, örgütün 36 üyesi arasında, yaşamları boyunca 
birlikte oldukları erkek tarafından en az bir kez fiziksel ve/veya duygusal şiddete maruz kalan 
kadın oranının en yüksek olduğu ülke, %38 ile Türkiye’dir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın (2015) sonuçlarına göre; ülke 
genelinde her 10 kadından yaklaşık 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine 
maruz kalmıştır. Türkiye genelinde evlenmiş kadınların %12’si yaşamın herhangi bir 
döneminde cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Fiziksel ve cinsel şiddetin bir arada 
görülmesi yaygındır, şiddete maruz kalan kadınların %27’si her iki şiddet biçimine birden 
maruz kalmıştır. Araştırmanın sonuçları, kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda, en 
yaygın şiddet biçiminin duygusal şiddet olduğunu göstermektedir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yeri olan ve kadınların insan hakları bildirisi 
olarak da tanımlanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW) 1981 yılında yürürlüğe girmiş, Türkiye 1985 yılında sözleşmeye imza atarak 
CEDAW’ın iç hukuktaki yerini de kabul etmiştir. Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmasından 
sonra, 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile birlikte aile-ev 
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içi şiddeti önleme bakımından ulusal düzeyde ilk adım atılmış, 2006 yılında yayımlanan 
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması 
ülkemizde bir devlet politikası olarak ilan edilmiştir. 2011 yılında CEDAW’ın güçlenmesine 
destek oluşturacak nitelikte kadına yönelik şiddet, özellikle de ev içi şiddet konusunda, 
uluslararası alanda hazırlanmış ilk Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(İstanbul Sözleşmesi) imzaya açılmıştır. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 2012 yılında, 
sözleşmeye paralel düzenlemeler içeren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
(KSGM) tarafından hazırlanmış olan, 2012-2015 ve 2016-2020 dönemlerini kapsayan Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde vurgulandığı üzere; kadına 
yönelik ev içi şiddetin çözümü çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı, mücadele içerisinde yer 
alan ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğine dayalı çalışmalarını ve toplumun tüm 
kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirmektedir ve bu amaçla ülkemizde kadına 
yönelik şiddetle mücadele kapsamında pek çok kurum tarafından protokoller, programlar, 
projeler aracılığı ile farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları, koruyucu hizmet sunumu ve 
şiddet mağdurlarının güçlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddete 
maruz kalan kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların 
güçlendirilmesi başlıkları altında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Daha geniş bir araştırmanın nitel olarak gerçekleştirilen kısımlarından biri olan bu çalışmada, 
ev içi şiddet ile mücadele alanında, kamuda veya sivil toplumda çalışan uzmanlarla yapılan 
yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilerek tartışılması, 
buradan hareketle de kadına yönelik ev içi şiddet ile mücadelenin güçlendirilmesi bağlamında 
ihtiyaç alanlarının tespit edilmesi ve daha etkin hizmet modelleri için çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Evren ve örneklem: Kadına ve çocuğa yönelik ev içi şiddet konuları iç içe geçebilen iki 
mücadele alanı olduğundan karşılaştırma yapabilmek amacıyla araştırmanın evrenini, ev içi 
şiddetle mücadele kadın ve çocuk alanında aktif çalışan psikolog, psikolojik danışman, 
sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat, hekim vb. meslek uzmanları oluşturmaktadır. 

Araştırmada, yaşları 23-61 arasında değişen 60 katılımcı (yaş ort=34.53; ss=7.747) ile 
çalışılmıştır. Katılımcıların %28.3’ü devlete bağlı kurumlarda çocuklarla, %25’i devlete bağlı 
kurumlarda kadınlarla, %21.7’si sivil toplum kuruluşlarında çocuklarla, %25’i ise sivil 
toplum kuruluşlarında kadınlarla çalışan psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet 
uzmanı, sosyolog, avukat, hekim ve diğer mesleklerden (öğretmen, profesyonel sivil toplum 
çalışanı) oluşmaktadır. Katılımcıların meslek ve çalışma alanları Tablo I’de izlenebilir. 
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Tablo 1. Katılımcıların meslekleri ve çalışma alanları 

Kamu STK Toplam 
N % N % N % 

Meslek 

Psikolog 18 56.3 13 46.4 31 51.7 
PDR 2 6.3 0 0.0 2 3.3 
SHU 4 12.5 3 10.7 7 11.7 
Sosyolog 7 21.9 1 3.6 8 13.3 
Avukat 0 0.0 7 25.0 7 11.7 
Hekim 0 0.0 1 3.6 1 1.7 
Diğer* 1 3.1 3 10.7 4 6.7 

Çalışma 
Alanı 

Çocuk 17 53.1 13 46.4 30 50.0 
Kadın 15 46.9 15 53.6 30 50.0 

Toplam 32 100.0 28 100.0 60 100.0 
Kadın Çocuk Toplam 

N % N % N % 

Meslek 

Psikolog 14 46.6 17 56.6 31 51.7 
PDR 0 0.0 2 6.7 2 3.3 
SHU 2 6.7 5 16.7 7 11.7 
Sosyolog 6 20.0 2 6.7 8 13.3 
Avukat 6 20.0 1 3.3 7 11.7 
Hekim 0 0.0 1 3.3 1 1.7 
Diğer* 2 6.7 2 6.7 4 6.7 

Çalışma 
Yeri 

Kamu 15 50.0 17 56.6 32 50.0 
STK 15 50.0 13 43.3 28 50.0 

Toplam 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

*Diğer: 1 öğretmen, 3 profesyonel sivil toplum çalışanı

Örneklem grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde ev içi şiddet ile mücadele alanında 
yaşanılan sorunları deneyimlemiş olmaları ölçütü esas alınarak, ev içi şiddetin pek çok 
disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren yapısı nedeniyle maksimum çeşitlilik ve kartopu 
yöntemleri kullanılmıştır. 

Veri toplama araçları: Ulusal ve uluslararası alanda yapılmış çalışmalar ve ortaya konulmuş 
mücadele yolları taranarak yarı yapılandırılmış görüşmelerde kadına yönelik ev içi şiddetle 
mücadelenin değerlendirilebilmesi amacıyla elde edilecek bilgileri sağlayabilecek temel bir 
görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formu temel olarak ilgili yasal düzenlemeler, 
yasal düzenlemelerin uygulanması, koruyucu hizmet sunumu, şiddet mağdurlarının 
güçlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arası işbirliği vb. başlıkları altında belirlenmiş olan 
etkin mücadele kriterlerini sorgulayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Görüşme formunda 
katılımcıların deneyimlerini, gözlemlerini ve bakış açılarını ortaya koymak, katılımcıların 
önemli gördüğü kavramları kendilerinin açıklamasını sağlamak (Arkonaç, 2014) üzere açık 
uçlu sorular tasarlanmıştır. Form ayrıca içerisinde gerekli demografik ve mesleki bilgilere dair 
soruları da barındırmaktadır. 

Veri Analizi: Uzman Görüşme Formu, yarı yapılandırılmış görüşmelere ait kayıtlar, 
görüşmecinin ve katılımcının tüm diyalogları metin haline çevrilmiş, katılımcıların anlatımları 
arasındaki benzerlik ve farklılık örüntüleri incelenerek çeşitlilikler anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin önceden belirlenmiş 
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temalar altında özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Özdemir, 
2010; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Toplanan verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde 
sunulmasının amaçlandığı betimsel analizlerin çoğunda, veriler önceden belirlenmiş temalara 
göre kategorize edilir, kategorize edilen verilere ilişkin bulgular özetlenir ve araştırmacının 
bakış açısı ile yorumlanır (Baltacı, 2019). Bu bağlamda mevcut çalışmada elde edilen 
metinler, Uzman Görüşme Formu hazırlama sürecinde literatür taraması sonucu elde edilen 
kavramsal çerçevede belirlenen başlıklara ve veri toplama sürecinde katılımcıların vurguladığı 
farklı bilgilerle konuya kazandırılan yeni boyutlara göre düzenlenerek kategorize edilmiş, bu 
süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilmesine önem verilmiştir. 
Veriler, katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılarla sunulmuştur. 

BULGULAR 

Yasal mevzuat ve uygulanması: Katılımcılara ev içi şiddet ile mücadele bağlamında yasal 
mevzuat ve uygulanmasına dair görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların 43’ü (%71.66) farklı 
bakış açılarından yola çıkarak, mevzuatın kendisinden çok uygulamasına ilişkin sorunlar 
yaşandığına dair beyanlarda bulunmuşlardır. 

“Hali hazırda bulunan 6284 sayılı Kanun eksiklikleri olmasına rağmen şiddete maruz 
kalanların korunması bakımından gayet güzel. Yasal mevzuatın uygulanması oldukça 
sıkıntılı.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

“En önemli sorun bu yasaların madde olarak kalması, uygulamada işlenmemesi.  
Uygulamalarda ciddi bir sorun var. Sorunu algılamada, bakışta ve müdahale etmede sorun 
var. Bu nedenle yasaların çok yetersiz kaldığı, korumadığı, çözmediği sonuçlar ortaya 
çıkıyor.” (SHU, STK, Kadın) 

“Yasalar ve imzalanan sözleşmeler kâğıt üzerinde metinler olarak iyi düzenlenmiş, 
çoğunlukla kapsayıcı ve çalışır gözüküyor. Ancak işleyiş noktasında sistemin parçalı hali, 
kurumdaki kişilerin öznel yargıları ve değişken tutumları sıklıkla aksamalar yaratıyor.” 
(Sosyolog, STK, Kadın) 

“6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi kadınların can simidi ve kazanılmış en önemli hak 
ve bunların uygulandığı noktada kadın cinayetlerinde ve kadına şiddette ciddi oranda 
azalmalar görüleceğini biz öngörüyoruz fakat bunların uygulanmaması kanayan bir yara. 
Uygulanmaması çok ciddi bir problem. Yasalar yeterli mi yeterli ama uygulamada problem 
var.” (K31; Avukat, STK, Kadın) 

Yasal mevzuat bağlamında katılımcılara 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen uzaklaştırma 
kararı uygulamaları konusunda değerlendirmeleri sorulmuştur. Katılımcılar tarafından sıklıkla 
değinilen konulardan biri, verilen uzaklaştırma kararlarının süresi konusu olmuştur. 

“Uzaklaştırma kararlarının her başvuruda veriliyor olması olumlu. Fakat eskiden 6 aylık 
verilen uzatma kararları son zamanlarda 3 aylık verilmeye başlandı.” (Psikolog, Kamu, 
Kadın) 

“Son 2-3 yıldır kararlar 6 aydan çok çok daha az zamanda veriliyor. Örneğin 1 aylık, 2 aylık 
kararlar çok fazla. Ancak örneğin 1 aylık bir kararın bir de tebliğ süresi düşünüldüğünde bir 
işe yaramadığını görüyoruz.“ (Sosyolog, STK, Kadın) 

“Hâkimler bugün koruma kararını 1 aylık veriyorlar, sadece 1 hafta verenler de oldu yani 
kadın başvuruyor, şiddetten korunmak için karar alıyor; bu kararı 1 hafta veren var, 1 aylık 
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veren var, kanun 6 aya kadar diyor, 6 aya kadar sözünden anladıkları 1 hafta, 2 hafta, olmadı 
1 ay. Bu çok korkunç bir süreç, bir kadın zaten o kararı alabilmek için birçok badire, tehlike 
atlatmış, karakola ulaşabilmiş, adliyeye ulaşabilmiş ya da savcılığa ulaşabilmiş, başvuru 
yapmış, dosya hâkimin önüne gitmiş; sadece 1 ay veriyor. O 1 ayın da tebliği, kişiye ulaşması 
ve benzeri sıkıntılardan dolayı aslında kâğıt üstünde ve manasız bir süreç oluyor. Bu önleyici 
ve koruyucu tedbirlerin, maddelerin hiçbir şekilde gerçek anlamda önleyici nitelikte, 
koruyucu nitelikte olmadığını düşünüyorum uygulayıcılar yüzünden.” (Avukat, STK, Kadın) 

Katılımcılar 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin 
uygulanmayan hükümler olduğunu da ifade etmişlerdir. 

“Sürecin takibi noktasında yetersiz kalındığını düşünüyorum. Kanunda var olan örneğin 
şiddet uygulayanın psikolojik destek alması için yönlendirilmesi, geçici maddi yardım gibi 
bazı maddelerin kullanılmadığını düşünüyorum.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

“Kanun maddeleri yeterli. Ama uygulamada koruma ve uzaklaştırma maddeleri dışındaki 
maddeleri hemen hiç uygulanmıyor. Örneğin şiddet görmüş kadına ve çocuklarına geçici 
maddi yardım yapılması maddesi hemen hiç uygulanmıyor. Geçici velayet nafaka gizlilik gibi 
önleyici tedbirler hemen hiç uygulanmıyor. Geçici velayet, nafaka talep edilebiliyor olmasına 
rağmen avukatların hâkimlerin bu tedbirlerden haberi yok. Hakkında koruyucu tedbir kararı 
verilen kadınlar, genel sağlık sigortalısı olmayan veya yararlanamayan, gelir testine tabi 
tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılmalıdır ancak bu maddenin uygulaması yok.” 
(Avukat, STK, Kadın) 

 “Tedbir nafakası bağlanmaması noktası, sıkıntı. Çünkü kadının maddi anlamda bir geliri yok 
ve sağlık tedavisini bile erkeğin onu mağdur etmesi sonucu karşılaması gereken sağlık 
tedavisini karşılayamayacak noktadayken tedbir nafakası çıkmıyor, bu büyük sıkıntı.” 
(Avukat, STK, Kadın) 

Katılımcılara uzaklaştırma kararının ihlali ve buna yapılan müdahaleler konusunda gözlem ve 
değerlendirmeleri sorulmuştur. 

“Kanunda uzaklaştırma kararına uyulmaması halinde ihlal sayısına bağlı farklı gözaltı süreci 
ilerletilmekte lakin denk geldiğim neredeyse hiç yok. Birden fazla koruma kararı başvurusu 
olduğu gerekçesiyle yeni başvuruların reddedildiğinde, kapıya tehdit amaçlı gelen kişiyi 
uzaklaştırmıyor. Sadece kanunda değil pratikte de olmasını bekliyoruz. Sürekli aksi durumları 
söylemem bu kanunların hakkıyla hiç uygulanmadığı anlamına gelmiyor. Düzenli olarak 
telefonla haftalarca kolluk kuvvetlerince takip edilen çokça vaka da deneyimledim.” (SHU, 
STK, Çocuk) 

“Uzaklaştırma kararlarının şiddet uygulayana tebliğ edilmesi geçen yıllarda büyük 
problemdi. Bir türlü tebligat yapılamadığı için uzaklaştırma kararı yürürlüğe giremiyordu. 
Bu yıl yaptığım başvurularda tebliğ problemi olmadı. Ancak uzaklaştırma kararının ihlali 
durumunda verilen disiplin hapsini kararını vermek konusunda hâkimler çok isteksizler.” 
(Avukat, STK, Kadın) 

“Karara uyulmadığında gerekli cezalandırmaların yapılmadığı kanısındayım güvenlik güçleri 
kişinin ifadesini alıp salıveriyor, uygulanması gereken hapis cezalarının verildiğine tanık 
olmadım.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 
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Katılımcılardan 6284 sayılı Kanun ve uygulamalarını, tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalanlar 
açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Tek taraflı ısrarlı takip konusunun ciddi bir şekilde 
ele alınması gerektiğini belirten katılımcılar olmuştur. 

“Israrlı takip konusunun Avrupa’daki birçok ülkenin kanunlarında suç olarak tanımlanmış 
olmasına ve 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi’nde yer almasına rağmen ceza 
kanununda suç olarak düzenlenmediği için cezasızlık ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle ısrarlı 
takibin ceza kanununda suç olarak tanımlanması ve etkin şekilde cezalandırılması konusunda 
etkili çalışmalar yapılmalı ve kamuoyunda baskı unsuru oluşturulmanın önemli olduğunu 
düşünüyorum.” (Avukat, STK, Kadın) 

“Tek taraflı ısrarlı takip olaylarının gerektiği kadar ciddiye alınmadığını düşünüyorum. 
Takip edilen kişilerin birçoğunun böyle bir kanundan haberdar olduğunu bile sanmıyorum.” 
(Psikolog, Kamu, Kadın) 

“Artık kadınlar bunu fark edip başvuruyor karakola orda genelde savcıda tıkanılıyor. Bilişim 
suçlarına girmek istemiyorlar filan. Uğraştırıcı ve ceza aşamasında az ceza verilecek bir şey 
olarak görüldüğü için de böyle yaklaşılıyor bence.” (Diğer, STK, Kadın) 

“Çoğu zaman stalkinge konu olan eylemler basit taciz, sükûnu bozma gibi suçlarla 
yargılanıyor. Bu davalarda da karar çoğunlukla erteleme, para cezası gibi hafif cezalarla 
geçiyor. Oysa bütünlüklü bakıldığında stalkinge maruz kalan kadınların hayatı cehenneme 
dönüşebiliyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

“Yeni bir suç olarak tanımlanması lazım. Cezasını da ona göre yapmak lazım. Basit bir 
tehdit, hakaret suçu değil, bu ayrı bir suç biçimidir. İnsanlarda büyük hasarlar oluşturur. Bu 
konuda hüküm giyenlerin mutlaka ama mutlaka ayrıca bir de psikiyatrik tedavi zorunluluğu 
olmalıdır. Tıpkı cinsel suçlarda olduğu gibi, çok benzer özellikleri vardır cinsel suçlarla.” 
(Hekim, STK, Çocuk) 

Kolluk kuvvetleri: Kolluk kuvvetleri bağlamında polis hakkında tamamen olumlu yönde 
görüş bildiren 3 katılımcı da kamuda çocuk alanında çalışmaktadır. 

“Biz genelde polisi haberdar ettiğimizde çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ediyorlar. 
Direkt gidip orada bir şiddet varsa şiddeti önlemek adına, koruma adına bir müdahaleleri 
oluyor.” (Psikolog, Kamu, Çocuk) 

“Yani bazen konuştuğum memurlar polis memurları, o kadar yardımcı oluyorlar ki, bana 
açtı, çocuğun dosyasını teker teker mesela aktardı. Şu gün şöyle yapmış, bu gün bu olmuş, 
buradan gelmiş.” (Sosyolog, Kamu, Çocuk) 

“Emniyet personellerinin bu konuda duyarlı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman 
duygularını işlerine karıştırmaktan kendilerini alıkoyamazsalar da olabildiğince hassas ve 
detaycı çalıştıklarını düşünüyorum.” (Psikolog, Kamu, Çocuk) 

Katılımcıların 44’ü (%73.33) kolluk kuvvetlerine ilişkin daha çok olumsuz yönde yorumlarda 
bulunmuşlardır. 

“Benim bizzat ihbar ettiğim olaylarda, mesleki bilgimi ve deneyimimi ve hatta meslek 
derneğindeki görevimi kullanarak ısrar ederek ve takip ederek sonuç aldığımı biliyorum, bu 
kadar takipçi ve ısrarcı olmasam süreçlerin olması gerektiği gibi sonuçlanmayabileceğini 
üzülerek deneyimledim.” (Psikolog, STK, Kadın) 
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“Bu da bizim yine kadın vatandaşlardan duyduğumuz şey. Ben polisi aradım, polis geldi her 
akşam da sizin yanınıza geliyorum gibi bir tutum sergiledi. Olumsuz şeye de maruz kalan 
kadınlar olduğunu söylüyorlar. Sonra hani uzaklaştırma kararı istiyoruz şeklinde emniyete 
gidiyor kadın ama polis aslında orda kadın can güvenliği tehlikesi var, hemen işlemleri 
başlatması gerekiyor ama kadın bazen diyor ki bana dedi ki sen kendin mahkemeye git dilekçe 
ver. Bunlar bizim yine vatandaştan duyduğumuz şeyler doğrudur yanlıştır orası tartışılır. 
Bunları sıklıkla duyuyoruz.” (Sosyolog, Kamu, Kadın) 

“Kimi çok ilgili ‘biz böyle yapmalıyız zaten bu iş böyle yürüyor’ diyenler ya da ‘işte yaptık 
ya, zaptı da tuttuk ya’ diyenler. Hala daha kendilerini eski karakollarda zannedip ‘karı ile 
koca arasında öyle şeyler olur kardeşim, anlaşırsınız’ diyenler. Bu konuda standart bir 
yaklaşım olmadığı için ki ben büyük şehirlerde bu işi yaptım, Ankara’da yaptım İstanbul’da 
yaptım bu tür danışmanlıkları. Bundan ötesi yok. Türkiye’de bu konuda donanımlı olacak 
şehirlerde bile ilçe karakolları arasında böyle ciddi farklar var.” (Avukat, STK, Kadın) 

“Emniyetin genel politikası varsa bile uygulamaların kişisel olduğunu düşünüyorum. Amir 
veya memurun şiddeti algılayışı, konuya verdiği önem, çalışma etiği gibi etkenlerin bu süreci 
olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Birçok yerde emniyet mensupları hala tarafları uzlaştırma 
yönüne gidiyor.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

Polisin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle olumsuz durumlarla karşılaşıldığı dile 
getirilen sorun alanlarından biri olmuştur. 

“Polis tarafından kötü muameleye maruz kalan, ciddiye alınmayan ya da işi zorlaştırılan ya 
da eve dönmeye ikna edilen, kadının haberi yokken kocasını çağırıp hani barıştırmaya 
çabalayan polisler olabiliyor. Dolayısıyla burada bu polisin inisiyatifinde olan bir durum 
olmaması gerekiyor.  Ancak maalesef bu dediklerimin hepsi yaşanıyor. Kimi polis acayip 
destekleyici davranıyor ve direkt koruma sürecine başlıyor ve kadın için iş çok daha kolay 
gidiyor. Ama kimi durumlarda ise polisin tutum ve davranışları kadını zaten tekrardan 
travmatize ediyor. Ve dolayısıyla orada tekrardan bir zorlanma oluyor bu yüzden sırf oradaki 
karakol sürecinden dolayı eve dönen çok kadınla karşılaştık bu çok yaşanıyor maalesef.” 
(Psikolog, STK, Kadın) 

“Geleneksel ve toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde, erkek egemen anlaşıyın hakimiyeti 
altında uzlaştırıcı, ertelemeci ve öteleyici tavırlar içinde gerçekleşiyor.” (SHU, STK, Kadın) 

“Kesinlikle cinsiyetçi işliyor. Kesinlikle erkek egemen işliyor. Çünkü oraya gidenlere hala 
bakış açısı gel bacım otur, gel kız kardeşim konuşalım. Ben senin ne bacınım ne kız 
kardeşinim ne annenin ne teyzenim yani. Seni sadece caydırmaya, uzlaşmaya falan çağıran 
bir yandan da erkeğe o gücü de teslim eden bir kolluk kuvvetleri sistemi görüyoruz.” (Diğer, 
STK, Kadın) 

“Polis memurlarının kendi ahlaki yargıları, kadınlara yönelik önyargıları zaman zaman 
uygulamada yasadan daha belirleyici olabiliyor, kadın polis memurlarının bile.” (Sosyolog, 
Kamu, Kadın) 

Katılımcılar, kolluk kuvvetlerinin eşleri barıştırmaya çalıştığına ilişkin ifadelerde 
bulunmuşlardır. 

“Polislerin kendiliğinden eşleri barıştırmaya çalıştıkları ve şiddeti normalleştirmeye 
çabaladıkları oluyor.” (Psikolog, Kamu, Çocuk) 
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“Ya bilgi ya verilmiyor ya yanlış veriliyor ya da sen dön evine diye uzlaştırmaya çalışan polis 
hala var, bu hiç de uzak ve eski bir şey değil barıştırmaya çalışan polisler. Yani kötü 
uygulamalar var, iyi uygulamalar daha az ama onları da duyuyoruz kadınlardan.” (Psikolog, 
STK, Kadın) 

“Karşılaştığım bazı şiddete maruz kalmış kişilerin daha önce polise başvurduğu halde 
şikâyetiyle ilgili kayıt açılmadan, hatta şiddet uygulayan kişinin karakola çağırılarak polis 
tarafından aile içinde olur böyle şeyler gibi söylemlerle arabuluculuk yapılarak eve 
yollandığı, dolayısıyla kişinin çare arayışı neticesinde daha büyük bir şiddete maruz kaldığı 
durumlar var. Kolluk kuvvetlerinin bu gibi tutumlarının bir nevi öğrenilmiş çaresizlik 
olgusunu pekiştirdiğini, çare arayışı karşısında güvensizlik yarattığını düşünüyorum.” 
(Psikolog, STK, Çocuk) 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): ŞÖNİM’lerin aktif çalıştığını, ev içi şiddet 
konusunda bilgili olduklarını ve yol gösterdiklerini, kadınların daha fazla bilinçlendiği ve 
daha kolay ulaşabildiği bir birim olduğunu, iletişim kurmakta sorun yaşamadıklarını, 
anlaşabildiklerini ifade eden katılımcılar olmuştur. Ancak ŞÖNİM’lerin işleyişine dair 
olumsuz yönde ifadeler de bulunmaktadır. 

“Biz genelde zaten ŞÖNİM’e yönlendiriyor oluyoruz kadınları ama ŞÖNİM’lerde de başta 
vaat edildiği gibi, başta organize edildiği gibi koordine edilmediğini duyuyoruz ve biliyoruz. 
Çok orada da işler ideal ilerlemiyor.” (Psikolog, STK, Kadın) 

“ŞÖNİM’ler yoğun bir çalışma temposu ile işleri yürütüyor. Diğer illerden farklı olarak 
İstanbul’un yoğunluğunun fazla olduğunu düşünüyorum. İstanbul ili içerisindeki bütün kadın 
konuk evlerinin yazışma süreçlerinin takibini yürüttükleri gibi, mesai saati içerisinde şiddete 
maruz kalan kadınlarla da görüşmeler yürütüyorlar.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

“ŞÖNİM’in iş yükü o kadar arttı ki bu sefer çok başvuru aldıkları için kapasitesi yetmiyor. 
Yani ŞÖNİM çalışanlarında tükenmişlik gözlemlenmeye başlıyor, bu kadar tükendiklerinde 
birlikte çalıştıkları insanlara hassasiyetleri azalmaya başlıyor, o umursamazlık ve duyarsızlık 
artmaya başlıyor çünkü tükenmişliğin semptomları bunlar aslında baktığımızda. Bu kadar 
fazla buna maruz kaldıkları için hani ŞÖNİM’in kapasitesi başvuruyu kaldıracak kadar 
olmadığında bu sefer o çalışanlar zorlanıyor.” (Psikolog, STK, Kadın) 

“7/24 çalışması gereken bir kurum. Tek kapı sistemi olsun diye oluşturuldu. Ancak iller 
bazında yine standart olmayan uygulamalar var. Örneğin kimi illerde kadının ŞÖNİM’e 
gelmeden önce kolluğa gitmesi şart koşuluyor. ŞÖNİM ulaşılabilir bir yerde olmuyor, kadına 
çok uzak oluyor. Kadın yol parası bulup gidemiyor. 7/24 çalışma tam manasıyla 
yürümeyebiliyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

“Yani İstanbul’da bir tane böyle olmaması gerekiyordu. Koskocaman bir şehirde bir tane, 
ücra bir yerde var. O da 7/24 usulü çalışması gerek, İstanbul Sözleşmesi gereğince de öyle 
olması gerekir ve bu amaçla kuruldu fakat öyle değil, iş saatlerinde çalışıyor sonra icapçı 
diye birini bırakıyorlar ama destek verebilecek birisi değil dolayısıyla kadının mahalli bazlı 
erişip 7/24 destek alabileceği bir yer değil.” (K34; Psikolog, STK, Kadın) 

“ŞÖNİM 7/24 esasına göre çalışıyor fakat mesai saatleri dışında bireysel müracaat almıyor 
çünkü mesai saatinden sonra meslek elemanı yok. Meslek elemanının olmayıp sadece 
telefonlara cevap veren meslek elemanı olmayan görevlilerin yetersiz oldukları konular 
olabiliyor. Bu durumlarda ilgili görevli ya da icapçı meslek elemanına ya da ilk kabul 
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birimindeki meslek elemanına danışıyor. Ancak danışmadan yetersiz bilgiyle yönlendirme 
yapması durumunda eksiklikler yaşıyoruz.” (Sosyolog, Kamu, Kadın) 

Alo 183 Sosyal Destek Hattı: Katılımcılardan, Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın ev içi şiddete 
müdahalesini değerlendirmeleri istenmiştir. En çok değinilen konu, kadına yönelik ev içi 
şiddet özelinde bir hatta ihtiyaç varken bu hattın çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor 
olması olmuştur. 

“Alo 183 sadece şiddetle çalışan bir hat değil. Yaşlı, engelli, çocuk birçok alanda destek 
veren bir hat. Dolayısıyla parçalılık burada birleştirilmeye çalışıldığında büyük bir karmaşa 
oluyor. Uluslararası sözleşmelere göre kadına yönelik şiddet hattının ayrı olması gerekiyor.” 
(Sosyolog, STK, Kadın) 

“Zaten o da bizim eleştirdiğimiz bir şey, bu hat aile içi şiddet özelinde bir hat değil, öyle 
olması gerekir. Ama engelli, aile,  yaşlı, çocuk danışma hattı diye geçiyor zaten. Hatta şehit 
de vardı galiba böyle çok geniş hat.” (Psikolog, STK, Kadın) 

“Her şeye ihtiyacı olan orayı arıyor, bence doğrudan sadece kadına yönelik şiddet ve kadın 
ve çocuklara yönelik şiddet hattının ayrı olması gerekiyor. 183'ü elektrik faturam kesildi diye 
arayan var, doğalgazım yok, bana kömür verin diye arayan var, yok şu oldu da diye arayan 
var, yani herkesin böyle aradığı bir hatta nasıl aile içi şiddeti... Aile içi şiddet için özgülenmiş 
ayrı bir hattın olması gerekiyor diye düşünüyorum.” (Avukat, STK, Kadın) 

Kadın sığınmaevleri: Görüşmelerde katılımcılara sorulan veya gündeme gelen konulardan 
biri de kadın sığınmaevlerinin ve ilk kabul birimlerinin ev içi şiddetle mücadeledeki rolü ve 
etkisi olmuştur. 

Sığınmaevlerinin sayısının ciddi bir problem olduğunu ifade eden sivil toplum çalışanı 
katılımcı, kadınların sığınmaevinde kendi hayatını yapılandırılmasının beklendiğini fakat 
bunun yeterli olmadığını anlatmıştır. 

“Sığınmaevlerinin azlığı ciddi problem. 6 aya kadar kalabiliyorlar orda, kendi hayatını 
yapılandırılması bekleniyor ama yetmiyor. 6 ayda bir kadın iş bulabiliyor mu, çocuklarını 
kurtarabiliyor mu olmuyor.” (Diğer, STK, Kadın) 

Bazı katılımcılar 12 yaşından büyük erkek çocukların sığınmaevlerine alınmaması ve 
kadınların kaldıkları koşullar gibi nedenlerin büyük sıkıntı olduğunu ifade etmişlerdir.  

“12-13 yaşından büyük erkek çocukları giremiyor olması gibi bir sıkıntı var. Çocuk gözüyle 
baktığında, kadın gözüyle baktığında, çok daha ayrıntılı anlatabilecek insanlar var benden 
ama bu o kadın grubu için büyük sıkıntı. Hani ne yapacak ki hani bu çocuğu, nereye 
bırakacak. Hani bir de gerçekten en risk oluşturabilecek, dışarıda kalması en riskli olabilecek 
yaş gruplarından ve bence cinsiyet gruplarından bir tanesi. Oraya alınamıyor olmaları veya 
onlara ayrı bir birim ayrı odalar kurulamıyor olması çok büyük sıkıntı.” (Psikolog, STK, 
Çocuk) 

“Bizim sığınak dediğimiz, şiddetten sığınılan yerlere ilişkin çok itirazımız var. Kadınları 
güçlendirmemesi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarını almaması, kadınların kaldıkları 
koşullar. O kadar çok şey sayabiliriz ki. Hep şiddet gördüğü yere geri dönmek zorunda 
kalıyor kadın.” (Avukat, STK, Kadın) 
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İlk kabul biriminin ise, ilk defa başvuran bazı kadınlar açısından korkutucu olabildiği, hizmet 
alanların çoğu zaman kalabalıktan şikâyet ettikleri, hizmet alanların farklı ihtiyaçları 
olabileceğinin unutulduğu gibi gözlemlerini aktaran katılımcılar olmuştur. 

“Neredeyse her zaman kapasite üstü çalışması, her çeşit özellikte kadın ve çocuğun hizmet 
alması nedeniyle ilk defa kuruluşa başvuran bazı kadınlar açısından korkutucu olabiliyor. Bu 
nedenle bazı kadınlar daha hizmet almadan talebinden vazgeçebiliyorlar ya da kısa süre 
içerisinde hizmeti sonlandırıyorlar. Bu açıdan insanların son çare olarak görebildiği bir 
kurumun onlara çaresizlik hissi yaşatabildiğini, şiddet döngüsüne geri dönmelerine sebep 
olabildiğini gözlemliyorum.” (Sosyolog, Kamu, Kadın) 

“İlk kabul birimleri ile ilgili kadınların anlattığı deneyimler çok önemli. Çoğu zaman 
kalabalıklığı şikâyet ediliyor. Ayrıca olması gerekenden uzun kalan kadınlar oluyor. Yani 
esas sığınağa gitmek için olması gerekenden uzun süre orada kalması gereken kadınlar var. 
Bir de bu kurumlarda çocukların çoğu zaman ayrı insanlar olduğu, farklı ihtiyaçları 
olabileceği unutuluyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

Kamuda kadın alanında hizmet veren psikolog katılımcı, diğer katılımcılar tarafından da farklı 
şekillerde dile getirilen “konukevi” ifadesine karşı duruşu nedenleriyle anlatmıştır. 

“Kadınlar hiç de öyle bir yerlere misafir olmak üzere gitmiyorlar oralara. Şiddete 
uğradıkları için gidiyorlar yani şiddet ortamından uzaklaşmak için, kaçıyorlar, bir yerlere 
sığınıyorlar. Fiziken, ruhen, her şekilde korunma ihtiyacı içindeler. Konukevi denmesi, bu çok 
hafifleten bir durum. Herkes, sokakta kalan biri de gidebilir o konukevine. Şiddeti yaşamamış, 
evi yoktur, bir şeyi yoktur, tamam misafir edin, ev sağlayın. Ama bu daha özel bir durum. 
Böyle bir durumdaki kişi oraya gittiği zaman başka servisleri de almak zorunda. Sırf karnını 
doyurduk, sana bir yatak verdik, hadi seni biraz misafir edelim sonra sen kalkar gidersin, dön 
evine git gibi bir şey anlaşılıyor. Sığınmaevi dediğin zaman sana sığınan birileri var ve 
bunların aynı zamanda bir takım yaşadığı şiddet davranışını da kabul etmiş oluyorsun. 
Şiddetten kaçıyor, o zaman şiddetten kaçıyorsa senin o kişiyle onun yaşadığı şiddetin etkileri 
üzerine de bir çalışma yürütmen lazım. Onu yaşama hazırlayabilmen lazım, onun tehlike 
içinde olduğunu fark edip gerekli önlemlerin alınmasını sağlaman lazım. Bütün bunların 
hepsi bu sığınmaevinin içinde olan şeyler. Ama konukevi öyle değil; gel buyur, işin bitince, 
misafirliğin bitince hadi dön evine git gibi anlaşılıyor. Sığınmaevi; sığındıkları bir yer 
olduğunu onların da bizim de sistemin içindekilerin de bir yer. Konuk değiller yani.” 
(Psikolog, Kamu, Kadın) 

Mülki amir: Katılımcıların 22’si (%36,66), ev içi şiddetle mücadele ve 6284 sayılı Kanun'un 
uygulanması bakımından mülki amir (valilik/kaymakamlık) uygulamaları konusunda bir fikri 
olmadığını veya konuya ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir ve bunların 18’i (%29,99) 
çocuk alanında hizmet veren katılımcılardır. 

Kamuda kadın ve çocuk alanında hizmet veren iki psikolog katılımcı mülki amirliklerin 
işleyişine dair olumlu görüşlerini ifade etmiştir. 

“Mülki amire verilen bilgilendirme ve talep hızlıca ifade edildiğinde, korunma taleplerinde 
kolaylıkla yanıt alınabiliyor.” (Psikolog, Kamu, Çocuk) 

“Eskiye nazaran gecikmesizin gerekli uygulamaların yapıldığını, takip edildiğini 
düşünüyorum.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 
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Sivil toplumda kadın alanında hizmet veren sosyolog, mülki amirlerin çoğu zaman kanundan 
ve kanunun kendilerini ilgilendiren hükümler içerdiğinden haberi olmadığına ilişkin 
deneyimleri olduğunu aktarmıştır. 

“Çalışmam sırasındaki deneyimim, mülki amirlerin çoğun zaman yasadan bile haberi 
olmadığına ilişkindi. Yani bu kararı kendi kurumlarının çıkarabileceğini de bilmiyorlardı, 
kanunun onları ilgilendiren hükümler içerdiğini de. Örneğin geçici maddi yardım kararı alan 
bir kadın aylarca kaymakamlıktan bu yardımı alamadı. Çünkü kaymakamlık bunu nasıl ve 
hangi kaynaktan çıkaracağını bilmiyordu.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

Kamuda çocuk alanında çalışan psikolog katılımcı, yetkilerin kullanılması konusunda isteksiz 
olduklarına dair görüş bildirmiştir. 

“Yasa tarafından onlara tanınan yetkileri kullanma isteğinde olmadıklarını düşünüyorum.” 
(Psikolog, Kamu, Çocuk) 

Kamuda kadın alanında çalışan psikolog katılımcı ise, mülki amirlere ilişkin eleştirilerini 
ifade etmiştir. 

“Valilik ve mülki amirler özellikle yapılması gereken geçici maddi desteği yapmıyorlar 
ikamet gibi bahaneler öne sürülüyorlar. Sığınakta kalan kadınlara ise oldukça kısıtlı yardım 
yapıyorlar.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

6284 sayılı Kanun’un uygulamasında problem olarak gördüğü alanlara değinen avukat 
katılımcı, mülki amirlerin tutumlarına ilişkin değerlendirmelerini aktarmıştır. 

“6284'teki koruyucu ve önleyici tedbirler nerdeyse 6284'ü uygulamada görevlendirilmiş 
hiçbir mercii tarafından ciddiye alınmıyor. Hele mülki amirler hiç meseleye girmiş durumda 
değil; mülki amirler yani valiler, kaymakamlar bu kanunda ciddi sorumluluk altında 
olmalarına rağmen başından beri, kanun çıktığından beri kendilerini sorumsuz olarak 
addettiler, sadece geçici maddi yardım, nafaka verme noktasında biraz kilitlediler. Aslında 
acil durumlarda koruma kararı, sığınağa yerleşme kararı bile verebiliyorlar ama hepsini 
hâkimlere attılar. Hâkimlere atılınca hâkimler iş yükünden şikâyet etmeye başladı çünkü 
kanun öyle bir mekanizma kurmuyor. Kanun şiddet görene en çabuk nereye ulaşabilirsen 
gidebilirsin; jandarma olur, kaymakamlık olur, polis merkezi olur, savcılık birim olur, aile 
mahkemesi olur diyor, ona kolaylık sağlıyor ama öyle bir şekillendirdiler ki mesela mülki 
amirler tamamen kendilerini kapsam dışı bıraktı. Uygulamada böyle oldu. Orada aslında 
koruyucu ve önleyici tedbirler noktasına pratikte daha çok karşılık bulsak o iş zaten belki de 
ceza davasına gitmeyecek. O yüzden o kanunun ciddiye alınması lazım, küçücük bir kanundur 
ama etkisi çok büyüktür.” (Avukat, STK, Kadın) 

Aile mahkemeleri: Katılımcılar arasında, aile mahkemelerinin yoğunluğundan kaynaklı 
sürecin uzadığını, iş yükü nedeniyle etkili ve etkin olamadıklarını ifade ederek bunun da 
şiddete maruz kalanı olumsuz etkilediğini belirtenler olmuştur. 

“Süreç çok uzatılıyor ki bunda onlarında daha sayısının fazlalığı, yoğunluğu etkili, bu 
durumda mağdur daha çok yıpranıyor.” (Psikolog, Kamu, Çocuk) 

“Aile Mahkemelerinin iş yükü çok fazla, bu sebeple de maalesef etkili ve etkin olamıyorlar. 
6284 kararlarını zaten ‘değişik iş’ olarak nitelendiriyorlar. Değişik iş olarak nitelendirilmesi 
zaten bir itiraftır, asıl işlerinden değil gibi görüyorlar. Hâkimler de çok şikâyetçi bu iş 
yükünün artmasından, arada olan o talebi isteyen kişiye oluyor.” (Avukat, STK, Kadın) 
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Kamuda kadın alanında çalışan bazı katılımcılar, hâkimlerin kişisel özelliklerinin ve bakış 
açısının kararlara yansıdığını düşündüğünü ifade etmiştir. 

“Kimi hâkimler oldukça iyi uygulamalar ile çözümler üretirken kimi hâkimler ise geleneksel 
bir zihniyet ile duruma yaklaşıyorlar. Kişi faktörü önemli bu durumda. Belirli bir standart 
yok. Bakış açısı ile kişisel özelliklerin kararlara yansıdığını düşünüyorum.” (Psikolog, Kamu, 
Kadın) 

“Yani ilgilenen kısım var, duyarlı olan kısım var ama aile mahkemesinde hâkim geleneksel 
düşünüyorsa erkil yapıda düşünüyorsa o zaman eyvah eyvah.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

“Hâkimlerin mesleki ahlakları ve toplumsal cinsiyet formasyonlarına göre değişebiliyor.” 
(Sosyolog, Kamu, Kadın) 

Sivil toplumda kadın alanında hizmet veren sosyolog, birbirinden değişik kararlar 
verilebildiğini, hâkimin kadından yana bakış açısına sahip olmasının, yasayı ve bağlayıcı 
sözleşmeleri bilmesinin aile mahkemesi uygulamalarını etkilediğini dile getirmiştir. 

“Yasa standart olsa da birçok kurumda olduğu gibi aile mahkemeleri de birbirinden değişik 
kararlar verebiliyor. Örneğin bir hâkimin reddettiği kararı bir başka hâkim kolaylıkla ve de 
uzun süreyle verebiliyor. Bir hâkim kadına delil sorarken diğeri beyanı yeterlidir deyip kararı 
çıkarabiliyor. Burada da hâkimin kadından yana bakış açısına sahip olması, yasayı, bağlayıcı 
sözleşmeleri bilmesi aile mahkemesinin uygulamasını etkiliyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

Aile mahkemeleri hâkimlerinin matbu kararlar verdiğini söyleyen avukat katılımcı, koruma 
kararlarında dosyanın özel durumunu göz önünde bulundurmadıklarını ve kısa süreli kararlar 
verdiklerini ifade etmiştir. 

“Dosyanın özetini dahi okumuyorlar, matbu koruma tedbirleri şey yapıyorlar. Örneğin 
yazıyoruz başvuru dilekçesine, diyoruz ki bu kişinin silahı var, alınsın dediğimizde almamak 
gibi ya da işte klasik, uzaklaşıp işine gitmemesi, telefonla rahatsız etmemesi gibi matbu 
kararlar verebiliyorlar, çok incitici oluyor. Koruma kararlarında, aile mahkemeleri hâkimleri 
dosyanın özeline indirgenmiş, dosyanın özel durumunu göz önünde bulunduran kararlardan 
kaçırıyorlar, kısa süreli kararlar veriyorlar. Çok incitici.” (Avukat, STK, Kadın) 

Yerel yönetimler: Katılımcılara yerel yönetimin, belediyelerin ev içi şiddetle mücadelede 
tutum ve uygulamaları konusunda değerlendirmeleri sorulmuştur. Sivil toplumda kadın 
alanında hizmet veren psikolog, belediyelerin kadın dayanışma merkezlerinin şiddete maruz 
bırakılan kadının ilk başvurduğu yer olduğunu, ilk basamak olduğunu ifade etmiştir. 

“Belediye kadın dayanışma merkezi aslında şiddete maruz bırakılan kadının ilk başvurduğu 
yerdir, ilk basamaktır. Ona göre sığınma evine yönlendirme olur, psikolojik yardıma ya da 
hukuki desteğe yönlendirme olur. O ilk basamak yer gibi bir yerdir.” (Psikolog, STK, Kadın) 

Belediyeler bağlamında işleyişte farklılıklar görülebildiğine işaret edilmiştir. 

“İlçelere göre uygulamalar değişiyor. Kimisinde tek bir sorumlu var kimisinin ekibi güçlü, 
kimisi harçlık veriyor, kimisi ilaç bile alamıyor.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

“Yaptığımız bir çalışmada Türkiye’de farklı bölgelerde bulunan 6 belediyeye çocuğa karşı 
şiddetle ilgili eğitimler düzenlemiştik. Aynı şehirdeki iki farklı belediyede bile olayı 
anlamlandırma, en basitinden yaşanan bir şeyi şiddet olarak değerlendirmeme ve sonucunda 
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da işleyişte farklılıklar görülebiliyor. Bunun bir süreğenliği olduğunu düşünmüyorum. O anki 
belediye başkanına ve çalışanlarına göre değişiyor bence.” (Psikolog, STK, Çocuk) 

Kadına yönelik şiddetle topyekûn ve bütünlüklü mücadelenin önemli olduğu belirtilmiş, bu 
süreçte de belediyelerin öneminin ve rolünün çok büyük olduğu vurgulanmıştır. 

“Topyekûn mücadele, kadına yönelik şiddetle bütünlüklü mücadele burada çok önemli. 
Belediyelerin de önemi, rolü çok büyük bu süreçte diye düşünüyorum. Çünkü en yakın teması 
yürütenler onlar aslında yurttaşlarla. Nasıl ki mahalledeki karakol önemli çünkü en 
yakınındaki, belediyede böyle bir şey; en yakınındaki aslında. Yurttaşlara en hızlı değebilecek 
mekanizma, bu yüzden önemli diye düşünüyorum. Ama yetersiz.” (Avukat, STK, Kadın) 

“Topyekûn, her kurumun etkin olduğu bir çalışmanın öncülü yerel yönetim kesinlikle olabilir 
ve olmalıdır. Özellikle de nüfusu 100.000’in altındaki ilçe belediyelerinde belediyenin etki 
alanı çok daha geniş. Bu belediyelerde seçilen kişinin nüfusa nüfuz oranı oldukça yüksek, 
kesinlikle değerlendirilmelidir.” (Diğer, STK, Çocuk) 

Kamuda kadın alanında hizmet veren bir katılımcı, kanunen sığınak açmak zorunda 
olmalarına rağmen açmadıklarını, bunun kadınları mağdur eden bir süreç olduğunu ve ilk 
kabul biriminin yoğunluğunu da arttırdığını söylemiştir. 

“Pek çok belediye kanunen sığınak açmak zorunda olmasına rağmen açmıyor. Bu da 
kadınları mağdur eden bir süreç. İlk kabulün yoğunluğunu da arttıran bir durum.” (Sosyolog, 
Kamu, Kadın) 

Sosyal hizmet uzmanı katılımcı, yerel yönetimlerin belli bir nüfusu geçince sığınak açmak 
zorunda olduğunu ancak ilçe belediyelerinin buna bütçe ve insan kaynağı ayırmak 
istemediğini belirtmiştir. 

“Yerel yönetimler belli bir nüfusu geçince sığınak açmak zorundalar, ancak ilçe belediyeleri 
bu konuyu lüks olarak değerlendirip buna bütçe ve insan kaynağı ayırmak istemiyor. Bazen 
elinde şiddetle mücadele konusunda çalışacak kalifiye meslek elemanı yok. O nedenle eğer iş 
alımı yapamıyorsa aslında açmaması daha iyi diye bile değerlendirilebilir. Ancak kadın 
danışma ya da kadın dayanışma merkezleri açabilirler. Stratejik plana koysalar bile, ki bu da 
büyük başarı, böyle bir merkez için bütçe koymuyorlar.” (SHU, STK, Çocuk) 

Kamu-sivil toplum farkı ve işbirliği: Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde öne çıkan 
temalardan biri de ev içi şiddetle mücadelede kamu ve sivil toplum farkı, sivil toplumun kamu 
üzerindeki etkisi ve kamu-sivil toplum işbirliği olmuştur. Sivil toplumda çocuk alanında 
çalışan psikolog, kamu ve sivil toplumda hizmet verenlerin çalışma motivasyon farkına ilişkin 
görüşlerini aktarmıştır. 

“Sivil toplumda çalışanların bulunduğu kuruma ve yaptığı işe aidiyet duygusunun daha içsel 
motivasyonlarla beslendiğini, koşullar kötü olsa da temas ettiği kişileri veya projeleri 
bırakmakta zorlandıklarını söylemek mümkün. Devlet kurumlarında ise kurumun 
güvencesinde çalışmanın getirdiği yan faydalar düzenli sabit maaş, sigorta primleri, pasaport 
ihtimalleri, memuriyetlik derecesi gibi sağlanan imkânlarla birlikte istifa etme opsiyonunun 
hiç değerlendirilmediği ama tam olarak da getirdiği tüm yan faydalar için işe katlanma 
eğilimine sıkça şahit olduğumu belirtebilirim.” (Psikolog, STK, Çocuk) 
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Kamuda ve sivil toplumda çalışanları gönüllülük bağlamında değerlendiren ve sivil toplumda 
çalışanları inananlar olarak tanımlayan kamu çalışanı psikolog katılımcı, sivil toplumun 
devletin yaptığını yapamasa da çok daha güçlü ve etkin olduğunu ifade etmiştir. 

“Sivil toplumda çalışanlar daha gönüllü çalışan, daha bu işe kendini adamış insanlar. 
Kendini daha fazla yetiştirmiş, daha özveriyle bu işi götüren insanlar. İnananlar diyelim 
buna. Ama devlette çalışanlar inananlar olmuyor. Hepsi için söylemiyorum, elbette onların 
içinden de inananlar çıkacaktır. İnançla işini yapanlardan söz ediyorum. Durumu kavrayıp, 
buna inanmaktan söz ediyorum. Ama devlette iş bulmak için giriyorlar bir yere, bir yerlerden 
mezun olmuşlar, zaten şimdi milyon tane üniversite var. Geliyorlar sınavlara, çalışıyorlar 
herhâlde, sonra hasbelkader bir yere giriyorlar. Sallabaşı, al maaşı. İnanmıyor ki yaptığı işe. 
Yaptığı işe inanması lazım, ona başını koyması lazım. Ama sivil toplum öyle değil ki. Sivil 
toplum bir şeyleri yara yara, inandığı bir şey peşinden gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok 
daha güçlü ve çok daha etkin sivil toplum böyle baktığımız zaman. Daha işe yarar, daha 
fonksiyonel. Her ne kadar devletin yaptığını yapamıyorsa da.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

Sivil toplum çalışanı psikolog, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde öğrencilerin özel bir ilgisi 
yoksa ev içi şiddet gibi konulara değinilmediğini, daha çok politik ve aktivist alt yapısı 
olanların konuyla ilgilendiklerini ve bu kişilerin sivil toplum alanında daha aktif rol 
aldıklarını ifade etmiştir. 

“Uzmanların eğer sivil toplum alanında ya da aile içi şiddet ile ilgili bir projede yer 
almadılarsa konu hakkında yeterli donanıma sahip olduklarını düşünmüyorum. Psikoloji 
alanı özelinde düşünecek olursak, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde kişi kendisi ilgi 
duymuyorsa bu konulara değinilmiyor. Aile içi şiddet gibi konular alanda biraz daha 
marjinal kalıyor bence. Daha çok politik ve aktivist alt yapısı olan kişilerin konuyla 
ilgilendiklerini düşünüyorum. Zaten sivil toplum alanında da bu kişiler daha aktif rol alıyor.” 
(Psikolog, STK, Çocuk) 

Sivil toplumun kurumlar arası işleyişin aksamasını önlemede önemli olduğunu ifade eden 
katılımcılar olmuştur. 

“Kurumlar arası işleyişin aksamasını önlemede, STK’lar gönüllülük esas olduğu için çok 
önemliler.” (SHU, Kamu, Çocuk) 

“Sivil toplum kuruluşları bu anlamda çok aktif bir rol almaya başlıyorlar. Onların aktif 
katılımıyla birlikte işlerin aksaması azalmak zorunda kalıyor. Onların yarattığı baskı ve 
destek ile birlikte, aslında ikisini aynı anda yapıyorlar. Sivil toplum kadın hakları alanında 
çalışan, sivil toplum kuruluşları derdim ben buna, onun da nedeni onların işinin bu olması, 
politikalarının bu olması. Dolayısıyla onların daha etkin olduğunu düşünüyorum işlerin 
aksamamasında.” (Psikolog, STK, Kadın) 

Sivil toplumda çocuk alanında hizmet veren psikolog, kurumlar arası veya kurum içi ortaya 
çıkabilecek aksaklıklar sonucunda sivil topluma önemli rol düştüğünü ifade etmiştir. 

“İlk adımda kolluk kuvvetleri olmak üzere Adli Tıp, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
diğer bir yandan bu kurumlar arası iletişim ya da kurumlar içi ortaya çıkabilen aksaklıklar 
neticesinde sivil toplum örgütlerine takip, yönlendirme, müdahale ve savunuculuk anlamında 
önemli rol düştüğünü düşünüyorum.” (Psikolog, STK, Çocuk) 
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Sivil toplumda çocuk alanında hizmet veren sosyal hizmet uzmanı, yerel yönetimler ve sivil 
toplum kuruluşlarının bölgenin ihtiyaçlarını iyi bildiğini, o nedenle de birlikte bir eylem planı 
oluşturmanın önemli olduğunu ifade etmiştir. 

“Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri küçük ölçekli ama bölgenin ihtiyaçlarını iyi bilen 
yerler, o nedenle birlikte bir eylem planı oluşturmak önemli. Alanda çalışa sivil toplum 
örgütlerinin uzmanlığı ile yerel yönetimlerin erişim gücü birlikte bir koordinasyonla etkili 
olur.” (SHU, STK, Çocuk) 

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği: Araştırma kapsamında katılımcılara kurumlar 
arası koordinasyon ve işbirliği kapsamında sorular yönlendirilmiştir. Katılımcıların 39’u 
(%64.99) kurumlar arası koordinasyona ilişkin olumsuz yönde beyanlarda bulunmuşlardır. 

Ev içi şiddet ile mücadelenin kurum için değil, kurumlar arası işbirliği ile yapılması gereken 
bir iş olduğu vurgulanmış, her kurumun kendi sorumluluğunu yerine getirdiği fakat 
birbirlerinden haberdar olmadıkları ifade edilmiştir. 

“Bu bir kurum içi değil, kurumlar arası bir işbirliği ile yapılması gereken bir iş. 2003’de de 
bu söyleniyordu, bunu söylemeyen hoca görmedim bu güne kadar. Kurumlar arası ne demek, 
bütün kurumların aynı kafayla farklı alanlarını aynı zihniyetle bir araya getirmeleri demek.” 
(Psikolog, Kamu, Çocuk) 

“Her kurum kendi sorumluluğunu yerine getiriyor ama kimsenin kimseden pek haberi 
olmuyor.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

Sivil toplum çalışanı sosyolog, koordinasyonu çoğu zaman şiddete maruz kalanın kendisinin 
yapmak durumunda kaldığını ya da çalışanların sağladığını, koordinasyonu sağlayan kişi veya 
kurumun takibi söz konusu olmadığında çoğunlukla sürecin aksadığını ifade etmiştir. 

“Türkiye’deki sosyal hizmetler çok parçalı bir yapıya sahip. Birçok destek için ayrı ayrı 
kurumlar, ayrı ayrı birimler ve hatta kişiler ile görüşmeye çalışmak gerekiyor. Her kurumun 
izlediği çalışma tüzüğü, biçimi de ayrı olduğundan çatışmalar, çelişkiler, tutarsızlıklar yorucu 
oluyor. Kişilerin tutumu çalışmayı öznelleştiriyor ve bir standart yakalamak çok zor oluyor. 
Kurumları yapısı ve kişilerin görevleri hızla ve bir anda değişebiliyor. Tüm bunlar süreçte 
aksamalara yol açıyor. Koordinasyonu çoğu zaman şiddete maruz kalanın kendisi yapmak 
durumunda kalıyor ya da kurumlar içindeki özverili insanlar sağlıyor. Koordinasyonu 
sağlayan kişi veya kurum sıkı bir takip yapmıyorsa çoğunlukla aksıyor, takılıyor. Bağlantının 
koptuğu ya da sürecin başa sardığı durumlar dahi olabiliyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

Kurumların birbirleriyle işbirliği yapamıyor olmasının genel olarak ülkenin meselesi 
olduğunu ifade eden kamu çalışanı psikolog, eş güdümlü çalışılabilecek merkezi bir sistemin 
olmayışına işaret etmiştir. 

“Kurumların birbirleriyle işbirliği yapamıyor olması bütün Türkiye’nin meselesi. Sivil 
topluma gelene kadar devlet kendi içinde de birbirleriyle işbirliği yapma konusunda 
sıkıntıları var. O onun ne yaptığını bilmiyor, öbürü öbürünün ne yaptığını bilmiyor. Doğru 
düzgün, eş güdümlü çalışılabilecek merkezi bir sistem yok.” (Psikolog, Kamu, Kadın) 

Sistem içinde oluşan boşluğa dikkat çeken avukat katılımcı, kurumların birbiri ile 
koordinasyon içinde olmayışının ve çözümlerde bütüncül bir politikanın olmayışının sorunun 
çözümüne olumsuz etki ettiğini ifade etmiştir. 
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“İnsan çoklu ihtiyaç odağında olan ve hizmet alanının aynı şekilde geniş olduğu bir ağlar 
bütünü. Her alan kabaca kendi bulunduğu yerden çözüm üreten, bütüncül bakış olmadan 
kısıtlı kendi alanı içinde çözüm üreten bir şey. Sistem içinde oluşan çok boşluk var. 
Kurumların birbiri ile koordinasyon içinde olmayışı, çözümlerde bütüncül bir politikanın 
olmayışı ile sorunun çözümünde etkin ve yetkinleşme yok.” (SHU, STK, Kadın) 

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin olmayışının şiddete maruz kalan kadını psikolojik 
olarak yıprattığına ve ikincil mağduriyete maruz bıraktığına işaret eden katılımcılar olmuştur. 

“Kadın her aşamada farklı bir yeri arayıp, farklı bir yerden destek almaya çalıştığı için 
psikolojik olarak yıpranıyor ve mağdurken daha mağdur konuma düşüyor.” (Avukat, STK, 
Kadın) 

“Şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar şiddetle başa çıkmaya çalışıp yaşamlarını 
kurtarmak konusunda mücadele verirken bir de hakkı olanı zamanında ve uygun bir şekilde 
elde edebilmek için kurumlarda ayrıca mücadele vermek durumunda kalıyor. Bu durum da ya 
kadını, çocuğu o şiddet döngüsünde bırakıyor ya da uzun uğraşlar ve bıktırıcı bir süreçten 
geçmeye mecbur bırakıyor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

Zihinsel dönüşüm: Gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılar, ev içi şiddetle mücadelede 
zihinsel bir dönüşümün gerekliliğine değinmişlerdir. 

“Zihniyet dönüşümü tabana yayılmadıkça, benimsenmedikçe şiddeti sıfıra yaklaştırmak 
kişisel çalışmalarla çok çok zor.” (Sosyolog, STK, Kadın) 

“Bizim sıkıntı yaşadığımız alanlar kurumsal olabilir, uzmanlarla olabilir, aile bazında 
olabilir, çocuk bazında olabilir; bizim problem yaşamamızın sebebi bilgi sahibi olmamak 
değil. Bizim tutum değişikliğine gitmemiz gerekiyor, tutum değişikliği de eğitimle 
değiştirilebilecek şeyler veya bildiğimiz eğitim yöntemleriyle değiştirilebilecek şeyler değil. O 
yüzden böyle seminer verelim, aileleri eğitelim değil. Ben böyle sistem üzerinde bir şey değil 
de daha uzun soluklu, gerçekten hani cinsiyet temelli eşitsizliklere yönelik sosyolojik boyutta 
bir perspektif değişiminin gerektiğini düşünüyorum. Bu değişmeden, o güç ilişkileri 
değişmeden çocuğa yönelik şiddette de aynı şey hani mevzu bu hiyerarşi güç ilişkileri, erk 
olma bir şekilde sosyal ilişkilerde böyle yapılanma üzerinden kurulduğu için, bizim 
ilişkilerimiz bunu ortadan kaldırmadan bunların hiçbirini ortadan kaldırmamız hiçbir şekilde 
mümkün değil.” (Psikolog, STK, Çocuk) 

“İstanbul’un bir ilçesinde çalıştığım bir dönemde, kadına yönelik şiddetle mücadele 
komisyonundaydım. Bu komisyonda kaymakamlık bünyesinde toplanıyorduk; sosyal hizmet, 
emniyet, sağlık müdürlüğü, nüfus müdürlüğü hepsinden insanlar geliyor ve konuşuyoruz. Bu 
olmadı, şu olmadı evet konuşuyoruz. Emniyetteki arkadaşlarla da konuşurken işte ‘biz bütün 
eğitimleri bütün personellere verdik’ diyorlar. Evet, veriyorsunuz ama kendimiz o ilçedeki 
kadınları yönlendiriyoruz oraya. Belki eğitim almışlar ama öğrenmemişler. O farklı bir süreç 
yani. İçselleştirmemiş. İçselleştirme sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum.” (Psikolog, 
Kamu, Kadın) 

Zihinsel dönüşüm bağlamında ev içi şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
önemini vurgulayan ifadeler dile getirilmiştir. 

“Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadığı sürece aile içi şiddetin çok önlenebilir bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Eğitim bu anlamda çok çok önemli.” (Avukat, STK, Kadın) 
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“Eşitlik olmadan, eşitlik tesis edilmeden şiddetle mücadele etmek çok zor ve eksik kalır, 
bütünlüklü bir mücadele yürütmek gerekiyor kadına yönelik şiddetle, aile içi şiddetle 
mücadelede.” (Avukat, STK, Kadın) 

“Toplumsal cinsiyet algısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabi ki 
haliyle ülkedeki ataerkil yapı. Yani iç içe geçmiş bir sürü şey var. Ataerkilliğe karşı gelinmesi 
gereken şeyler var. Bunların dönüştürülmesi için toplumsal cinsiyet rollerine dair mesela 
eğitimlerle farkındalık ama şey farkındalığı değil bizim de yaptığımız gibi değil. Şundan 
bahsediyorum, çok sistemsel dönüşümler. İlkokuldan itibaren toplumsal cinsiyet eğitimi çok 
bariz, yapılması gerekiyor yani. Bir yandan işte sosyal medyadan, medyaya bu cinsiyetçi dilin 
dönüşümüne kadar her şeyin yıkılması gerekiyor ki aileye de sinebilsin.” (Diğer, STK, Kadın) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kadına yönelik ev içi şiddet günümüzde ve tüm dünyada bir sorun olarak varlığını devam 
ettiren, birçok bilim dalını ve çalışma alanını ilgilendiren bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Farklı bilim insanları ve saha çalışanları, uzmanlıkları gereği konuya kendi bakış 
açıları ile yaklaşmaktadırlar. Mevcut çalışmada, mümkün olduğunca bu farklı görüşlerin bir 
araya getirilmesi ve daha bütüncül bir perspektifle kadına yönelik ev içi şiddetle mücadelenin 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Kanunlar detaylı düzenlemeler getirse de, kadın sorunu kendisini en çok uygulamada 
göstermektedir, Türkiye’de hem 4320 hem de 6284 sayılı Kanun döneminde kanunların ihlal 
edildiği hatta hiç uygulanmadığı durumlarla karşılaşılmıştır (Özgül Kalafat, 2019). Bu 
durumun mevcut çalışmada, çalışmaya katılan ve yasal mevzuatı kısmen de olsa bildiğini 
ifade eden uzmanların hemfikir oldukları bir sorun alanı olduğu görülmüştür. Alican Şen 
(2018) tarafından ŞÖNİM yöneticileri, sağlık kurumu ve emniyet görevlileri, aile mahkemesi 
hâkimleri ve baro kadın komisyonu avukatları ile gerçekleştirilen çalışma da aynı soruna 
işaret etmektedir. Katılımcılar, yasanın önemli ve şiddete maruz kalan açısından koruyucu bir 
yasa olduğunu, yasanın özünde bir sıkıntı olmadığını ancak yasanın uygulamaya 
geçirilmesinde sıkıntı yaşandığını ifade etmiş, yasada eksiklikler olsa bile mevcut haliyle 
uygulandığı takdirde şiddetle mücadelede etkin olabileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışmamız kapsamında katılımcıların değindiği konulardan biri, verilen uzaklaştırma 
kararlarının süresi ve niteliği olmuştur. Raporlar ve araştırmalar, çalışmamızla benzer 
sonuçlara işaret etmektedir. Mor Çatı 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Raporu’nda 
(2014), kanun kapsamında verilen kararların çoğunlukla benzer tedbirleri içerdiğinin 
görüldüğü ancak kadınların taleplerinin ve ihtiyaçlarının karar verilen tedbirlerden daha 
kapsamlı olabildiği belirtilmiş, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme 
Raporu’nda (2016) da olayın içeriği değerlendirilmeden, kısa süreli ve birbirinin aynısı 
koruma kararlarının verilmeye devam ettiği aktarılmıştır. Kadınların özel koşulları dikkate 
alınmadan birçok tedbir kararının bir arada alınması, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması’nda (2015) kadınlar ve uzmanlar tarafından en çok dile getirilen sorun 
olmuştur. Polis Akademisi Başkanlığı Raporu’nda (2018) ise, vaka özelinde koruyucu, 
önleyici tedbir kararı alınmayıp bütün vakalara aynı tedbirler verildiğinde, bu tedbirlerin 
uygulanmasının sorun haline geldiği özellikle vurgulanmıştır. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Rapor’da (2020), İstanbul 
Barosu Adli Yardım Merkezlerinde 2019 yılında tedbir kararı alınan 1253 dosya 
incelenmiştir. Rapora göre, tedbir kararlarının gecikmeksizin verilmesi hükmüne rağmen 393 
karar aynı gün, 481 karar 1 gün sonra, 130 karar 2 gün sonra, 40 karar ise 7 günden fazla 
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sürede verilmiştir. Çalışmamızda işaret edilenlere paralel olarak  aynı raporda hâkim 
tarafından verilen koruyucu tedbir kararları kapsamında incelenen kararların hiçbirinde 
müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi veya aile konutu şerhi tedbirine 
rastlanmadığı ifade edilmiştir. İncelenen tedbir kararlarının sadece 1 tanesinde iş yerinin 
değiştirilmesi, 1 tanesinde de kimlik ve ilgili bilgi ve belgelerin değiştirilmesi maddesi 
kapsamında tedbir kararı verildiği görülmüştür. Önleyici tedbir kararları açısından ise 
incelenen kararların yaklaşık %93’ünde şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması kararı verilmiş, rapora göre en çok 
verilen tedbir kararı bu olmuştur. İncelenen dosyaların %25’inin uzaklaştırma ve müşterek 
konutun şiddet mağduruna tahsis edilmesi, yaklaşık %78’inin yaklaşmama kararı olduğu 
görülmüştür. Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme kararı, incelenen kararların 
%73’ünü oluşturmaktadır. İncelenen tedbir kararlarının kabul edilen 1218’inde tedbir 
sürelerinin 169’unda 1 ay, 295’inde 2 ay, 194’ünde 3 ay, 94’ünde 4 ay, 8’inde 5 ay, 224’ünde 
6 ay ve 1 kararda 20 gün olduğu görülmüştür. Rapora göre incelenen dosyalarda tedbir 
kararlarına aykırılıktan zorlama hapsine dair bir karara rastlanmamıştır. 

Mevcut çalışmada katılımcılar tarafından üzerinde durulan konulardan biri de tek taraflı ısrarlı 
takip olmuştur. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın (2015) sonuçları, 
tek taraflı ısrarlı takip nedeniyle bir kurum veya kuruluşa başvurmuş kadınların %53’ünün bir 
sonuç alamadıklarını, önleyici tedbir veya koruyucu tedbir kararı alınan başvuruların oranının 
ise düşük düzeylerde kaldığını göstermektedir. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi çalıştay 
raporunun genel değerlendirmesinde (2015), tek taraflı ısrarlı takibin ayrı bir suç olarak 
düzenlenmesi gerektiği vurgulanmış, işlenen eylemlerin taciz veya sarkıntılık eylemleri olarak 
ele alınmasının kadınları tek taraflı ısrarlı takip fiiline karşı korumasız bıraktığı ifade 
edilmiştir. Bu, çalışmamızda da gündeme gelen bir konu olmuştur. Maruz kalan kadınların 
hayatını cehenneme dönüştürebilen tek taraflı ısrarlı takibe konu olan eylemlerin basit taciz, 
sükûnu bozma gibi suçlarla yargılandığı, bu davalarda veirlen kararların çoğunlukla erteleme 
veya para cezası gibi hafif cezalarla sonuçlandığı ifade edilmiştir. 

Kadına yönelik ev içi şiddetin önlenmesinde sorumluluğu olan meslek gruplarının başında 
gelen kolluk kuvvetleri, uzun bir zamandır kadına yönelik ev içi şiddetle mücadele sürecinin 
içinde yer almakta ve belirleyici rolleri her geçen gün daha da artmaktadır (Sallan Gül, 2013). 
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın (2015) sonuçları 
değerlendirildiğinde en çok duyulan ve bilinen kurumların başında polis (%86) gelmektedir, 
Türkiye genelinde %11 düzeyinde olan kurumsal başvurular içinde, kadınlar en çok polise 
(%7) başvurmaktadır. Ancak aynı araştırmada, polise başvuran kadınların %81’inin ifadesinin 
alınmadığı, %27’sinin eşi ile uzlaştırıldığı bulguları da elde edilmiştir. Kolluk kuvvetleri 
personelinin, eğitimlerle birlikte daha iyi bir tutum sergilemeye başladığı bildirilmektedir 
ancak ülkemizde aile bütünlüğünün korunması anlayışıyla polis tarafından kadınların şiddete 
maruz kaldığı eve geri gönderildiği, tarafların barıştırıldığı, şiddet uygulayıcıya nasihat 
verilerek konunun kapatıldığı da dile getirilen bir konudur (Güney, 2017). 

Tarafların polislerce barıştırılmaya çalışılması, mevcut çalışmada da gündeme gelen bir konu 
olmuştur. Ancak İstanbul Sözleşmesi kapsamında şiddet eylemlerine zorunlu alternatif 
uyuşmazlık çözüm yolları yasağı getirilmiş, 6284 sayılı Kanun tarafından ise şiddete maruz 
kalan ile şiddet uygulayıcı arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemeyeceği hükme 
bağlanmıştır. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı Raporu’nda (2018), kadına yönelik ev içi 
şiddet olaylarında taraflara, soruşturma devam ederken uzlaştırma talebi teklif edilebildiği 
belirtilmiş ve bu uyuşmazlığın gerekli yasal düzenlemeler yapılarak giderilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Mor Çatı Raporu’nda (2014), birçok kadının karakolda arabuluculuk yapılıp 
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şiddet uygulayanla tekrar bir araya getirilmelerine çalışıldığı belirtmiştir. Rapora göre, 
şikâyetinin hiç alınmadığını ve ifade tutanağının tutulmadığını belirten kadınların yanı sıra, 
kendilerine barıştığına dair kâğıt imzalatıldığını ifade eden kadınlar da olduğu aktarılmıştır. 
Kadın Dayanışma Vakfı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları İzleme 
Raporunda (2017), kolluk kuvvetlerinin aileye ilişkin güçlü kalıp yargıları nedeniyle, açıkça 
kadınlardan şiddet uygulayanı affetmelerini veya şikâyetten vazgeçmelerini isteyerek bir tür 
barıştırıcılık rolü üstlendikleri ifade edilmiştir. Günümüzde devam eden bu sorun karşısında, 
İçişleri Bakanlığı Genelgesinde (2020), koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve 
yerine getirilmesi aşamasında şiddete maruz kalan ile şiddet uygulayıcı arasında kesinlikle 
uzlaşma veya arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda gerekli tedbirlerin 
alınması vurgulanan konulardan biri olmuştur. 

Mevcut çalışmada, polisin tutum ve davranışları sonucu karşılaşılan olumsuz durumların 
gündeme getirildiği görülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında da benzer 
sonuçların görülmesi, ilerleyen yıllar içerisinde olumlu yönde bir ilerleme olmadığı şeklinde 
yorumlanmıştır. Şahin (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev içi şiddeti önleme ve 
ev içi şiddet ile ilgili kovuşturma aşamalarında, görevli personel tarafından şiddete maruz 
kalan kadına yönelen telkin mesajlarının kadınları etkilediği, bu durumun kadınların diğer 
kurumlarda farklı beyanlarda bulunmasına neden olduğu aktarılmıştır. Ünal, Kırlangıç 
Şimşek, Azcan ve Özdemir (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, şiddete maruz 
kalan kadınların polisten en büyük beklentisinin güvenlik ve ilgi ile yol gösterecek nitelikteki 
yardım talebi olduğu bulgusu elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, kadınlardan polise 
başvuranlar arasında %46’sının negatif bir tutum taşıdığını göstermektedir. Kadınların %35’i 
polisin kendilerine ilgisiz davrandığını belirtirken, %25’i ilgili davrandığı yönünde algıya 
sahip olduklarını belirtmişlerdir. Küçük (2013) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 
sonucunda, polislerin meslekleri dışında kadına yönelik şiddette daha olumlu tutuma sahip 
oldukları görülmüş ve bu durum polislerin kadına yönelik şiddetteki tutumlarını, mesleki 
rollerine tam olarak yansıtamadıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Bununla 
birlikte, polislerin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları olumlu düzeyde arttıkça, kadına 
yönelik şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumlarının da arttığı görülmüştür. Araştırmada elde 
edilen bir başka önemli bulgu, şiddete müdahale ederken yeterli bilgiye sahip olmanın, 
polislerin mesleki rollerini yerine getirmesinde önemli bir etken olarak belirtilmiş olmasıdır. 
Mor Çatı Raporu’nda (2016), kadınların, kolluk kuvvetlerine başvurduklarında, sıklıkla 
yargılayıcı tutumlara, ayrımcı ve önyargılı davranışlara maruz kaldıkları bildirilmiştir. 

Kolluk kuvvetlerine ilişkin olumsuz aktarımların ülkemize özel olmadığını belirtmek gerekir. 
Yurt dışında yapılan çalışmalar da kolluk kuvvetlerinin genellikle şiddetin ciddiyetini ve 
şiddete maruz kalan üzerindeki etkisini hafife aldıkları, mağduriyetlerinin sorumluluğunu 
şiddet gören kadınlara yükleme eğiliminde oldukları ve genellikle resmi işlem başlatmaktan 
kaçındıkları, kadınları davalarını takip etmekten vazgeçirmeye çalıştıkları aktarılmaktadır 
(Erez ve Belknap, 1998; McQuigg, 2017). 

6284 sayılı Kanun’da ŞÖNİM’ler, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın 
personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını 7/24 
esasına göre yürüten merkezler olarak tanımlanmaktadır. ŞÖNİM’e gelen ve çoğunlukla 
travmatik durumları devam eden kadınların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve sürece 
hızlı müdahale edilmesi önceliklidir, bu nedenle ŞÖNİM’ler şiddetle mücadele sürecinde 
kadınlar açısından büyük önem taşımaktadır (Altıparmak, 2015). Çalışmamızda İstanbul 
ŞÖNİM’in aktif çalıştığını, bilgili ve deneyimli bir kadrosu olduğunu, güvenle çalıştığını, 
yoğun bir çalışma temposu ile işleri yürüttüklerini ifade eden katılımcılar olmuştur. Ancak 
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işlerin aslında çok da ideal yürümediği, yoğun iş yükü nedeniyle kapasitesinin yetmediği, 
7/24 hizmet vermesi gerektiği halde mesai saatleri dışında icapçının kaldığı ve iller arasında 
standart bir uygulama olmadığı sorun alanı olarak ifade edilmiştir. 

Mor Çatı ŞÖNİM Çalıştayı Sonuç Bildirgesi’nde (2013), aralarında bazı belediyelerin de 
bulunduğu 48 kadın örgütünü temsil eden Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 120 kadının 
görüş birliğine vardıkları konular arasında, ŞÖNİM’lerin kadınların ulaşamayacakları ve 
merkezden uzak yerlerde kurulması ve donanım açısından eksik olmaları bulunmaktadır. 
Altıparmak (2015) tarafından, çalışmanın yapıldığı dönemin en kapsamlı merkezi kabul 
edilen Ankara ŞÖNİM çalışanlarıyla gerçekleştirilen araştırmada, ŞÖNİM’lerin 2015 yılı için 
hedeflenen yapılanmaya ulaşamamış oldukları ifade edilmiş, işlemlerin tek bir merkezde 
gerçekleşmesinin tam anlamıyla sağlanamadığı belirtilmiştir. Çalışmada elde edilen 
bilgilerden yola çıkılarak yapısal bir koordinasyon eksiği olduğu, başvuru sayısının fazla 
olduğu, çalışan uzman sayısının bu gereksinimi karşılayamadığı, yazışmaların zaman aldığı 
ve bu nedenle alınması gereken önlemlerin geciktiği dile getirilmiştir. Ayrıca uzmanların, 
şiddet uygulayıcı erkekler için öfke kontrolüne ilişkin terapi ve desteklerin sağlanması 
yönünde aldıkları eğitimi yetersiz gördüklerini ve bu uygulamanın çok etkili olacağına 
inanmadıklarını ifade ettikleri aktarılmıştır. KADEM’in çalıştay raporu genel 
değerlendirmesinde (2015), 7/24 çalışma usulüne işlerlik kazandırılabilmesi için görevlinin 
bulunduğu nöbet sistemi yerine, alanında uzman tüm personelin mevcut olduğu bir sistemin 
benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde TBMM Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporunda (2015) da, öngörülen tek kapı mekanizmasının alt yapısının çok iyi 
oluşturulmadığı, uygun protokollerin yapılmadığı ya da yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. 
Mevcut çalışmada alanda çalışan uzmanların değerlendirmeleri, yukarıda aktarılan araştırma 
ve raporlar ile birlikte ele alındığında, ŞÖNİM’lerin yapısının halen gelişim ihtiyacı içinde 
olduğu söylenebilir. 

AÇSHB bünyesinde hizmet sunan çağrı merkezlerinden ALO 183 Sosyal Destek Hattı ise 
aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen 
çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan ve 7/24 hizmet veren bir hattır. Mevcut 
çalışmada hatta ilişkin en sık değinilen ve birçok sorunla da ilişkili olduğu düşünülen konu, 
hattın çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor olmasıdır. Katılımcılar tarafından, kadına 
yönelik ev içi şiddet özelinde bir hatta ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi 24. maddesi uyarınca, devletler ülke çapında 7/24 esasına göre çalışan 
ücretsiz telefon hatlarının oluşturulması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. Destek ve kriz danışmanlığı sağlayan ve kadınları polis, sığınmaevi gibi yüz 
yüze hizmetlere yönlendiren ücretsiz 7/24 yardım hatları, temel destek hizmetlerinin temel 
parçalarından biridir ve bir yardım hattından alınan destek, genellikle şiddete maruz kalan 
kadın için daha güvenli bir hayata atılan ilk adım olarak tanımlanmaktadır (Mor Çatı, 2007). 
Ancak 2002 yılından bu yana pek çok konuda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve 
acil müdahalede bulunmak amacıyla yapılandırılan hattın, kadına yönelik ev içi şiddet 
bağlamında mevcut koşullarda etkili uygulamalar gerçekleştiremediği ifade edilmektedir 
(Çelik, 2017). TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda (2015), hattın daha çok 
yönlendirme hizmetinde bulunduğu, bu durumun yapılandırılmış krize müdahale hizmetleri 
konusunda eksiklik oluşturduğu ifade edilmiştir. Alanında uzman meslek elemanlarından 
oluşturulacak çalışanların kriz, krize müdahale gibi temel konularda eğitimlerinin sağlanması 
ya da bu konuda eğitim alanlardan görevlendirilmeleri önerilmiştir. Mevcut çalışmada da 
gündeme gelmiş olan ev içi şiddet özelinde kurulacak yetkin bir acil destek hattının önemli 
olduğu ve dile getirilen talebin yerinde olduğu düşünülmektedir. 
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Kadın sığınmaevleri, şiddete maruz kalan kadınların öncelikle can güvenliğinin sağlandığı 
(Arın, 1996), kadınların yeniden şiddete dönmek zorunda kalmayacakları çözümler üretene 
kadar geçici olarak barındıkları ve güvende oldukları yerlerdir (Sallan Gül, 2013). Şiddete 
maruz kalan kadınlara destek mekanizması olmanın ötesinde, kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin önemli bir aracıdır (Yalçın, 2014). 

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (2013) kapsamında, 
sığınmaevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren 6 ay olarak 
belirlenmiş, kalış süresinin kadınların güçlenme sürecinin değerlendirilmesi ile gerekli 
hallerde uzatılacağı belirtilmiştir. Avrupa ülkelerinin çoğunda kadınlar sığınma evinde 6 aya 
kadar kalabilirken Çek Cumhuriyeti, Almanya, Kosova, Norveç, Hollanda ve Karadağ gibi 
bazı ülkelerde bu süre 1 yıl veya daha uzun süre olarak belirlenmiştir (Women Against 
Violence Europe [WAVE], 2019). Mevcut çalışmada kadınların kendi hayatını 
yapılandırmasının beklendiği ve 6 aylık bir sürenin bunun için yeterli olmadığı dile 
getirilmiştir. Mor Çatı’nın (2017) sığınmaevlerine ilişkin el kitabında her kadının farklı 
deneyim, ihtiyaç, kaynak ve güçlenme sürecine sahip olduğu belirtilerek, kadınların kurum 
desteğine ihtiyaç duyduğu sürelerin büyük farklılıklar gösterdiği vurgulanmıştır. 

Çalışmamızda, sığınmaevleri bağlamında değerlendirilen bir konu da ilk kabul birimleri 
olmuştur. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (2013) 
kapsamında ilk kabul birimi, ŞÖNİM’e başvuran kadınlar ve beraberindeki çocukların geçici 
kabullerinin ve ilk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-
sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği, iki haftaya kadar kalabilecekleri birim olarak 
tanımlanmıştır. Mevcut çalışmada ilk kabul biriminin bir nevi süzgeç görevi gördüğünü ancak 
sirkülasyonun çok fazla olduğunu, ilk defa başvuran bazı kadınlar açısından korkutucu 
olabildiğini ifade eden katılımcılar olmuştur. Mor Çatı Raporu’nda (2016), kendilerine 
başvuran kadınların ilk kabul birimlerine ilişkin dile getirdikleri sorunların başında, 
kapasitenin çok üzerinde kabul yapılmasından ve kalabalıktan kaynaklanan sorunlar geldiği 
ifade edilmektedir. Raporda ayrıca ilk kabul birimlerinin kadınlar ve çalışanların bir kısmı 
tarafından “toplama merkezi” olarak tanımlandığı ve hatta kadınların ilk kabul birimlerinin 
“geri gönderme merkezleri” olduğunu düşündükleri de aktarılmıştır. Kadın Dayanışma Vakfı 
Raporunda (2017) ise ilk kabul birimlerinde bir süre kalan kadınların genellikle kalabalık ve 
kötü fiziki koşullara ilişkin şikâyetlerini ilettikleri aktarılmıştır. 

Şiddete maruz kalan kadına sığınma sağlamak tek başına yeterli değildir, güç kazandırma, 
sığınmaevlerinin şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunduğu en önemli olanaktır, bu 
anlamda kadınlar kendi yaşamlarının kontrolünü ellerine almaları için cesaretlendirilir ve 
özgüvenlerini yeniden kazanmak için desteklenirler (Mor Çatı, 2007). Bu bağlamda 
sığınmaevlerinde kadınların güçlerini ve özgüvenlerini yeniden kazanmaları, fiziksel, 
zihinsel, psikolojik ve sosyal sağlıklarını iyileştirmeleri için ihtiyaçları olan hizmetler de 
sunulur (Sallan Gül, 2013). Mor Çatı (2017) tarafından yapılan izleme çalışmalarına göre, 
özellikle AÇSHB’na bağlı sığınmaevlerindeki güçlendirici sosyal ve psikolojik çalışmanın 
eksikliği nedeniyle, kadınlar ihtiyaç duydukları desteği alamadan sığınmaevlerinden 
ayrılmaktadırlar. 

Mevcut çalışmada, katılımcılar tarafından dile getirilen sorunlardan biri de, 12 yaşından 
büyük erkek çocuklarının sığınmaevlerine kabul edilmemesi olmuştur. Kadın Konukevlerinin 
Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’e (2013) göre, 12 yaşından büyük erkek çocuğu 
ve/veya engelli çocuğu bulunan kadınların can güvenliği riskinin olmaması şartıyla, sosyal 
inceleme raporu doğrultusunda, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi 
karşılanmak üzere bağımsız bir konutun kiralanması yoluyla barındırılması veya korunması 
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sağlanabilmektedir. 12 yaşından büyük erkek çocuğu ve/veya engelli çocuğu olan kadınlar 
gibi bazı gruplar için sığınmaevine erişimi önleyen kısıtlamaları kaldırmak amacıyla mevcut 
yasa ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi, GREVIO tarafından Türkiye Değerlendirme 
Raporu’nda (2018) verilen tavsiyelerdendir. Mor Çatı Raporu’nda (2016), 12 yaşından büyük 
erkek çocuğu olan kadınların, çocuklarının sığınmaevlerine alınmaması nedeniyle kendilerini 
çaresiz hissettikleri ve çocuklarından ayrılmak yerine şiddete maruz kaldıkları eve dönmek 
zorunda kaldıkları belirtilmiştir. 

Mevcut çalışmada bazı katılımcılar, özellikle de sivil toplumda kadın alanında hizmet 
verenler konukevi ve şefkatevi tanımlarına karşı duruşlarını dile getirmişlerdir. Katılımcıların 
sığınmaevi ve çoğunlukla sığınak terimlerini kullandığı, bu terimlerin özellikle tercih edildiği 
ve bu konuda hassas olunduğu gözlemlenmiştir. KADEM çalıştay raporu genel 
değerlendirmesinde (2015) de, konukevi ibaresinin sığınmaevinin kapsadığı anlamı tam 
olarak karşılayamadığı ve sığınmaevi kavramının kullanıldığı İstanbul Sözleşmesi ile iç 
hukukun uyumunun sağlanabilmesi ve karışıklığın önüne geçilebilmesi için bu ibarenin 
değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

6284 sayılı Kanun kapsamında şiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklara uygun 
barınma yeri, geçici maddi yardım, psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal destek, can 
güvenliği tehlikesi söz konusuysa geçici koruma altına alma ve kreş imkânı sağlanması 
yönünde tedbir kararları mülki amirler tarafından verilebilmektedir. Mülki amirin verebileceği 
koruyucu tedbir kararları aslında acil ve etkin olarak şiddete uğrayan mağdurların bir kez daha 
şiddete uğramasını, şiddete uğrama tehlikesi altında olanların ise şiddetle karşılaşmasını 
önlemeye hizmet etmektedir (Bölükbaşı, 2014). Mevut çalışmada tedbir almakla yükümlü 
olan kurumlar ne kadar çoğalırsa kadınların hayatının o kadar kolaylaşacağını, birebir 
başvurularda gidilebilecek kurumlardan biri olan mülki amirliklerin yeterince bilgi sahibi 
olmadığını, kanundan ve kanunun kendilerini ilgilendiren hükümler içerdiğinden haberi 
olmayabildiğini ifade eden katılımcılar olmuştur. 

Aile Mahkemeleri ise boşanma, velayet, şahsi ilişki, evlenme izni, nafaka, iddet müddetinin 
kaldırılması, mal paylaşımı, çocuğun mallarının korunması, evlat edinme gibi farklı konulara 
bakarken aynı zamanda 6284 sayılı Kanun kapsamına giren davalarla da ilgilenmektedir 
(Nalbant, 2017). Ancak iş yoğunluğu ve iş yükünün ağırlığı nedeniyle taraflarla hakimlerin 
görüşmeye vakit bulamadıkları (Cılga, 2005), özellikle iş yoğunluğunun fazla olması 
nedeniyle bir davanın duruşması için ayrılabilen sürelerin yeterli olmadığı da bildirilmektedir 
(Filiz, 2011). Mevcut çalışmada da iş yükü ve yoğunluğunun dile getirilmiş olması, sorunun 
devam ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Şiddete maruz kalan kadınların bu durumdan 
etkileniyor olmasına dair görüşler ise ikincil mağduriyete işaret etmektedir. 

Ayrıca 6284 sayılı Kanun’un daha işlevsel ve etkili hale gelebilmesi Kanun’da örnek olarak 
sayılmış tedbirlerin dışında başka koruyucu tedbirlerin de uygulanmasını gerektirmektedir. 
Hâkim, kanunda sayılmış önleyici tedbirlerin, somut olaya uygun olmadığı veya şiddeti 
önlemeyeceği kanaatinde ise şiddeti önlemeyi gerçekleştirecek başka tedbirlere 
hükmetmelidir (Günay, 2012). Ancak İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Raporu’nda 
(2020), incelenen tedbir kararlarının yasada sayılı tedbir maddeleriyle sınırlı olduğu, olaya 
özgü farklı bir tedbir kararının verilmediği tespit edilmiştir. Ayata, Eryılmaz ve Kalem (2011) 
tarafından, Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi 
kapsamında dönemin 4320 sayılı Kanun’unun hâkim, savcı ve avukatlar tarafından nasıl 
algılandığını ve uygulandığını ortaya koymak üzere gerçekleştirilen çalışmada, bir hâkim, 
evden uzaklaştırma kararı verebilmek için şiddete maruz kalanı korurken, şiddet uygulayıcıyı 
da korumak durumunda olduklarını ifade etmiştir. Şiddet uygulayıcıyı uzaklaştırdıkları zaman 
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onun nerede ve nasıl barınabileceğini de düşünmelerini gerektiğini belirten hâkim, çok ileri 
gidildiğinde ve şiddet olayı raporlarla ispatlandığında çok az sayıda uzaklaştırma kararı 
verdiklerini anlatmıştır. Aynı çalışmada bir diğer hâkim, uzaklaştırılan kişi için barınma 
mekanizmaları bulunmaması nedeniyle uzaklaştırma tedbiri vermek için sağlık raporu veya 
ağır şiddete ilişkin başka deliller aradığını açıklamıştır. Araştırmacılar hâkimlerin 
anlatılarında, mevcut toplumsal yapının değerleri ve kuralları nedeniyle, erkeğin evden 
uzaklaştırıldığı ve kadının gidecek güvenli bir yeri olmadığı durumlarda, şiddet olasılığının 
arttığının aktarıldığını vurgulamışlardır. 

Belediyeler, seçildiği yerde yaşayan vatandaşa kamu hizmeti sunmayı ve yerel halkın 
ihtiyaçlarına çözüm bulmayı ve belirledikleri yönetim organlarıyla aktif olarak çalışmayı 
amaçlayan siyasi ve sosyal kurumlardır (Hirsi ve Salepçioğlu, 2019). Kamu tüzel kişilerin 
arasında vatandaşla doğrudan teması en fazla olan, aynı zamanda hizmet alanı en geniş ve en 
aktif birimler olan belediyelerde, giderek artan ve çeşitlenen talepler karşısında kaynak 
sıkıntısının etkisinin belirgin olduğu bilinmektedir (Gönüllü, 2020). 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
100.000’in üzerindeki belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır, 
diğer belediyelerin de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve 
çocuklar için konukevleri açabilirler denmektedir. Ancak maddenin devamında hizmetlerin 
yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 
alınarak belirlenir ifadesi kullanıldığından, belediyelerin büyük bir kısmı için mali durum 
gerekçesi ile bu yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınmaktadırlar (Ayata, Eryılmaz ve 
Kalem, 2011). Yalçın’ın (2014) araştırmasında, bakanlığa bağlı sığınmaevlerinde bütçe 
konusunda sıkıntı yaşanmazken, yerel yönetimlere bağlı sığınmaevlerinde bütçe sıkıntısı 
yaşandığı ifade edilmiştir. 

GREVIO Türkiye Değerlendirme Raporu’nda (2018), yerel idarelerin sığınmaevi kurmak için 
hem finansal hem de politik engellerle karşılaştığı, sığınmaevi açmayı bazen maliyetli ve 
popüler olmayan bir faaliyet olarak gördükleri belirtilmiştir. Raporda bu durumun, yetkili 
makamların STK’lar ile güçlü işbirliği içinde ele alacakları ciddi bir sorunu ortaya koyduğu 
vurgulanmıştır. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de (2020), kadın sığınmaevlerinin açılması 
gerektiği hususunda belediye başkanlarının vali ve kaymakamlar tarafından uyarılması ve bu 
hususun teftiş ve denetimlerde göz önünde bulundurulması istenmiştir. 

Mevcut çalışmada değerlendirilen konulardan biri, ev içi şiddetle mücadelede kamu ve sivil 
toplum farkı, sivil toplumun kamu üzerindeki etkisi ve kamu-sivil toplum işbirliği olmuştur. 
Katılımcıların kamu ile sivil toplumun birbirinden farklı fakat işbirliği içerisinde hizmet 
verdikleri takdirde birbirlerini olumlu şekilde etkileyerek oldukça güçlü olacağı konusunda 
hemfikir oldukları söylenebilir. Çalışmamızda etkili bir çözüm için kamu kurumları, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve sivil toplumun ortak çalışması gerektiği, birlikte bir eylem planı 
oluşturulması gerektiği gündeme gelmiştir. 

Son yıllarda ülkemizde ev içi şiddetle mücadelede, her kurumun ayrı ayrı kendi içerisinde 
yürüttüğü tekil hizmet sunum stratejisinin yerine kurumsal işbirliği çerçevesinde etkin, 
ulaşılabilir ve hızlı hizmet sunum modellerinin geliştirilmesinin önemli olduğu yönünde ortak 
bir anlayışın oluştuğundan söz edilmektedir (Alican Şen, 2018). Çalışmamızda 
gerçekleştirilen görüşmelerde kadına yönelik ev içi şiddetle mücadelenin kurum içi değil 
kurumlar arası bir işbirliği ile yapılması gereken bir iş olduğu, her kurumun kendi 
sorumluluğunu yerine getirdiği fakat birbirlerinden haberdar olmadıkları, kurumların 
birbirleriyle işbirliği yapamıyor olmasının genel olarak ülkenin meselesi olduğu, eş güdümlü 
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çalışılabilecek merkezi bir sistemin olmadığı, sürece birden fazla kurum dâhil olduğunda 
işlerin kötüye gittiği, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin olmayışının şiddete maruz 
kalan kadını psikolojik olarak yıprattığı ve ikincil mağduriyete maruz bıraktığı ifade 
edilmiştir. 

Gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılar, sistem probleminin çözümünde belki de kaynak 
olabilecek bir zihinsel bir dönüşümün gerekliliğine değinmişlerdir. Bazı katılımcılar, zihinsel 
dönüşüm bağlamında ev içi şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet olgusunun önemini 
vurgulayan ifadelerde bulunarak toplumsal cinsiyet algısı, toplumsal cinsiyet eğitimleri, 
cinsiyetçi dilin dönüşümü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konularını dile 
getirmişlerdir. Ev içi şiddete maruz kalan kişilere hizmet verenler, çalışmalarını yalnızca 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti en aza indiren veya reddeden değil, aynı zamanda 
mağdurları klişeleştiren, onları yeniden travmatize edebilecek ve yardım arama çabalarına 
engel oluşturabilecek bir toplumsal bağlam içinde yürütmektedirler (Kulkarni ve ark., 2013). 
Bu açıdan katılımcıların zihniyet dönüşümüne ilişkin ihtiyacı dile getirmeleri zihinsel 
dönüşümün kadına yönelik ev içi şiddet ile mücadele anlamında da ne kadar önemli bir 
mesele olduğunun fark edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Erkek egemen ataerkil anlayışın günümüzde toplumun her alanında etkinliğini sürdürüyor 
olması, kadınların erkeklerle eşitliği prensibinin tam anlamıyla kabul görmesinde önemli bir 
engel oluşturmaya devam etmektedir (Parlak Börü, 2017). Toplumsal yaşamda kadın, maruz 
kaldığı şiddetin sorumlusu olarak algılanabilmekte, toplumsal cinsiyet rollerine uygun 
olmayan davranışları ile kışkırtarak eşini kontrolden çıkarttığı düşünülebilmekte ve böylece 
kadın, mağduriyeti göz ardı edilerek buna uygun müdahalelere maruz kalabilmektedir 
(Güney, 2017). 

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (2015) tespit ve öneriler kısmında, yasaların 
uygulamaya yansıtılamamasındaki önemli etkenlerden birisi olarak hukukçuların, kolluk 
kuvvetinin ve diğer politika uygulayıcılarının ataerkil sistemin değerlerine göre 
toplumsallaşmış olmaları gösterilmiştir. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
Araştırması’nda (2015) uzmanlar, meslek sahipleri ve idareciler ile yapılan tüm görüşmelerde 
çalışanların neredeyse tamamı tarafından, kadına yönelik ev içi şiddet ile ilgili konularda ve 
özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olarak hizmet içi eğitim ihtiyacı ve zihniyet 
dönüşümüne duyulan ihtiyaç dile getirilmiştir. 

Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere, esasında oldukça 
iyi düzenlenmiş olan yasal mevzuatın, uygulamaya geçirilmesi konusunda sıkıntıların 
yaşandığı, literatürün de bu görüşü destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Sadece mevcut 
olan yasaların uygulanmasının bile, kadına yönelik ev içi şiddetle mücadelenin etkinliği 
anlamında büyük katkısı olduğuna inanılmaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin, (mevcut çalışmanın tamamlanmasından hemen sonra) 
2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, 
farklı koruma tedbirlerinin her kadının ihtiyacına uygun olarak verilmesi, uzaklaştırma 
kararlarının etkin bir şekilde uygulanması, aykırılık halinde zorlama hapsinin uygulanması, 
şiddet uygulayıcıya yönelik kapsamlı programların ve modellerin geliştirilmesi ve etkin bir 
şekilde uygulanması ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tedbir kararlarının ilgili kolluk 
amirlerince verilmesi konularına özen gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ek olarak, 
şiddet önlenebilir bir suç olduğundan, şiddet olmadan önce hayata geçirilebilecek önleyici 
çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir. Ayrıca tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak 
tanımlanmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biri, kolluk 
kuvvetleridir ancak çalışmamızda katılımcılar, kolluk kuvvetlerinin işlevselliğine ilişkin daha 
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çok olumsuz yönde yorumlarda bulunmuşlardır. Kolluk kuvvetleri için, zihinsel dönüşümü de 
sağlayacak şekilde daha etkin ve sürekli eğitim programlarının uygulanması gerektiği 
düşünülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kilit kurumlardan biri olan ancak halen 
gelişim ihtiyacı içinde olduğu değerlendirilen ŞÖNİM’lerin, Mücadele Koordinasyon Planı 
(2020-2021) ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi (2020) kapsamında ele alınan hedefler 
doğrultusunda izlenilmesine devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak kadına 
yönelik ev içi şiddet özelinde yetkin ve ülke çapında bilinir bir acil destek hattının 
kurulmasının, öncelikli olarak ele alınması önerilmektedir. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin önemli bir aracı olan ve şiddete maruz kalan kadınların can güvenliği açısından 
kritik öneme sahip kadın sığınmaevlerinin sayısı veya sığınmaevlerinde kalış süresi önemli 
olmakla birlikte, verilen hizmetin kalitesi de en az o kadar önemlidir. Sığınmaevi sürecinde ve 
sonrasında verilen hizmetin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği, 
bununla birlikte ilk kabul birimleri, sığınmaevlerinin ihtisaslaşması ve 12 yaşından büyük 
erkek çocuklarının sığınmaevlerine kabul edilmemesi konularının da özenle değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Mülki amirlikler, aile mahkemeleri ve yerel yönetimler kadına 
yönelik ev içi şiddetle mücadelenin önemli unsurlarından olup, mücadeleye daha etkin 
katılımlarının sağlanması için atılacak her adımın önemli olduğu düşünülmektedir. Mevut 
çalışmada bir katılımcının da ifade ettiği gibi, tedbir almakla yükümlü olan kurumlar ne kadar 
çoğalırsa ve ne kadar etkin olursa, şiddete maruz kalan kadınların hayatı da o kadar 
kolaylaşacaktır. Bu noktada, devletin kılcal damarları olarak değerlendirilen yerel yönetimlere 
özel bir görev düştüğü düşünülmektedir. Özellikle de yerel yönetimler tarafından açılması 
gereken kadın sığınmaevlerinin önemi, tekrar hatırlatılmak istenmektedir. Yönetişim 
bağlamında ise kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinde, üniversitelerin de dahil olduğu 
bir yapıda, birbirlerini olumlu yönde etkileyerek kadına yönelik ev içi şiddetle mücadeleye 
katılımın, mücadeleyi daha güçlü hale getireceği düşünülmektedir. Kadına yönelik ev içi 
şiddetin kendisinin ve şiddetle mücadele alanında yaşanan sorun alanlarının temelindeki 
ayrımcı bakış açısı nedeniyle, kadına yönelik ev içi şiddetle mücadelenin temelinde en önemli 
unsurlardan biri, zihinsel dönüşüm olarak değerlendirilmiştir. Devlet politikasından 
başlayarak, alanda çalışan personele kadar mücadelenin her basamağında toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadının insan hakları ve hak temelli hizmet konularında zihinsel dönüşüme yönelik 
çalışmalara öncelik verilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Aile planlaması; bireylerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri 
için sunulan hizmet ve danışmanlık sürecidir. Aile planlaması hizmetinde amaç; istenmeyen 
gebelikleri ve bununla beraber anne ve bebek ölümlerini önlemektir. Üreme sağlığı 
hizmetinden tüm bireylerin yararlanma hakkı bulunmaktadır. Özellikle adolesanlar, 
postpartum ve premenopozal dönemdeki kadınlar özellikli gruplarda yer almakta ve bu 
bireylere verilen danışmanlıkta sağlık bakım profesyonellerine önemli rol düşmektedir. Sağlık 
bakım profesyonelleri özellikli gruplarda yer alan bireylere aile planlaması yöntemlerin 
ihtiyaç doğrultusunda ve bireysel farklılıkları göz ardı etmeksizin verebilmelidir. 

Dünya Sağlık Örgütü ergenleri 10 ila 19 yaşları arasında değişen insanlar olarak 
tanımlamaktadır. Bu yaş grubuna odaklanan ulusal ve yabancı araştırmalarda, başlıca konular 
arasında, doğurganlıkla ilgili olanlar, doğum kontrol haplarının kullanımı ve hamilelik ile 
CYBH / AİDS'in önlenmesi yer almaktadır. 

RIA; postpartum dönemindeki kadınlara; hem vajinal doğumdan hem de sezaryen sırasında 
doğumdan hemen sonra yerleştirilebilir. Vajinal doğumdan sonra, yerleştirme plasentanın 
doğumundan hemen sonra (plasenta sonrası yerleştirme) veya doğumdan 48 saat sonrasına 
kadar (MEC 1) gerçekleşebilir. Sadece progestan içeren enjeksiyonlara 6. Haftada başlanması 
önerilmektedir. Kombine kontraseptifler doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde artmış fizyolojik 
venöz tromboembolizm riski taşıdığında 6. ayda başlanmalıdır.Bariyer kontraseptifler 
doğumdan hemen sonra başlanabilir. 

Perimenopoz, bir kadının üreme yaşamında adetlerin tamamen kesilmesinden hemen önceki 
dönemdir. Bu süre zarfında kadınlar hem hipofiz hem de seks steroidlerindeki 
değişikliklerden kaynaklanan çeşitli semptomlar yaşayabilir. Yaygın olarak belirtilen 
semptomlar arasında adet değişiklikleri, vazomotor semptomlar ve ayrıca atrofik vajinit ve 
idrar şikayetleri gibi atrofik durumlar yer alır. Bu süre zarfında kadınlar hamilelik riski 
altındadır; bu nedenle, bu popülasyonda kontrasepsiyon kullanımı ve danışmanlık çok 
önemlidir. 

Bu derleme; özellikli gruplarda gebelikten koruyucu yöntemlere yönelik sunulan hizmete 
yönelik çalışmaların artırılması, sağlık bakım profesyonellerin kanıt temelli çalışmalardan 
faydalanması ve bu bağlamda hizmet vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: aile planlaması, özel grup, danışmanlık 
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FAMILY-PLANNING CONSULTING IN PRIVATE GROUPS 

ABSTRACT 

Family planning is a service and consultancy process that is provided for individuals to have 
children whenever they wish and as many times as they wish. The purpose of family planning 
service is to prevent unwanted pregnancies, maternal and infant deaths. All individuals have 
the right to benefit from reproductive health services.Specifically  adolescents, postpartum 
and premenopausal women are included in special groups and health care professionals play 
an important role in counseling given to these individuals. Health care professionals should be 
able to give family planning methods to individuals in special groups, in line with their needs 
and without ignoring individual differences. 

The World Health Organization defines "adolescents" as people between the ages of 10 and 
19. Among the main topics in national and foreign research focused on this age group are
those related to fertility, the use of birth control pills and the prevention of pregnancy and 
STD/AIDS. 

The IUD can be inserted in postpartum women both immediately after a vaginal delivery or 
during a cesarean section. After vaginal delivery, insertion can be performed immediately 
after delivery of the placenta (post-placental insertion) or within 48 hours (MEC 1) after the 
delivery.Combined contraceptives should be started at 6 months when there is an increased 
physiological risk of venous thromboembolism within the first 6 weeks after delivery. Barrier 
contraceptives can be started immediately after birth. 

Perimenopause is the period in a woman's reproductive life just before the complete cessation 
of menstruation. During this time, women may experience a variety of symptoms resulting 
from changes in both the pituitary and sexual steroids.Commonly cited symptoms include 
menstrual changes, vasomotor symptoms, as well as atrophic conditions such as atrophic 
vaginitis and urinary complaints. During this time, women are at risk of pregnancy; therefore, 
contraception use and counseling are very important in this population. 

In this review, it is aimed to increase the studies on the services provided for contraceptive 
methods in specialty groups, to enable health care professionals to benefit from evidence-
based studies and to provide services in this context. 

Keywords: family planning, special group, consultancy 

1. Acil Kontrasepsiyon

Acil kontrasepsiyon, korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebeliği önlemek için bir acil önlem 
olarak bir ilaç veya cihazın kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan, AC 
yöntemlerinin koitustan sonra ancak gebelik oluşmadan önce kullanıldığı ve düzenli bir 
doğum kontrol yöntemi yerine ara sıra kullanım için bir destek olarak amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AC'yi temel ilaçlar listesine dahil etmekte ve 
AC'ye artan erişimin (ergenler dahil) olumsuz sağlık sonuçlarına karşı koruma sağladığını ve 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya istenmeyen gebelik riskini artırmadığını tavsiye 
etmiştir(1). 

Acil kontrasepsiyon, düzenli kontrasepsiyon başarısızlığı veya planlanmamış cinsel 
aktiviteden kaynaklanan çok sayıda istenmeyen gebeliği önleyebilen ve dolayısıyla güvenli 
olmayan kürtajlara bağlı anne ölümlerini ve morbiditeyi azaltmaya yardımcı olan bir 
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müdahaledir. Acil kontrasepsiyonun akılcı kullanımı, istenmeyen gebeliklerin ve güvenli 
olmayan kürtajların sayısının azaltılmasında önemli bir engel oluşturması beklendiği için 
desteklenmektedir. Acil kontrasepsiyonun uygulamaya konulmasından bu yana, güvenli 
olmayan kürtajın anne ölümlerine katkısı % 13'ten % 8'e düşmüştür. Bu da güvenli olmayan 
düşükler nedeniyle anne ölümlerini ve morbiditeyi azaltmaya yardımcı olmaktadır(2). 

Acil Kontrasepsiyon Yöntemleri 

- Levonorgestrel (bir progestojen) 1.5 mg, korunmasız cinsel ilişkiden sonra üç güne (72 saat) 
kadar lisans verilir.Acil kontrasepsiyon olarak levonorgestrel kullanmak, gebelik riskini 
ortalama% 88 oranında azaltır. 

- Ulipristal asetat (bir progesteron reseptör modülatörü) 30 mg, korunmasız cinsel ilişkiden 
sonra beş güne (120 saat) kadar kullanım için lisanslıdır. Ulipristal asetat, levonorgestrel ile 
karşılaştırıldığında gebeliklerin% 85'ini önlemiştir. Ulipristal asetat ve levonorgestrel, vücut 
kitle indeksi 30 veya daha yüksek olan kadınlarda etkinliği azaltmış olabilir, ancak hiçbir 
çalışma yapılmamıştır(3). 

 - Korunmasız cinsel ilişki veya yumurtlamadan beş gün sonra (hangisi daha uzunsa) bakır bir 
RİA takılır. Bakır doğal bir spermisittir ve endometriyumda iltihaplı bir reaksiyon oluşturur. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yerleştirme anında gebelik testi negatif olduğu sürece, 12 güne 
kadar kullanımı teşvik etmektedir. Bakır RİA, vakaların% 99'undan fazlasında gebeliği 
önleyen en etkili acil doğum kontrol seçeneğidir ve aynı zamanda son derece etkili uzun 
vadeli bir doğum kontrol yöntemidir(4). 

- Kombine bir östrojen ve progestojen acil kontraseptif olan Yuzpe yöntemi gebelik oranını 
yaklaşık %75 azalttığı kanıtlanmış fakat daha fazla yan etkiye sahip olduğundan ve yalnızca 
bir progestojen alternatifi mevcut olduğunda artık kullanılmamaktadır. Mifepriston üzerinde 
çalışılmıştır, ancak şu anda yalnızca Çin ve Vietnam'da mevcuttur. Acil kontraseptif olarak 
levonorgestrel intrauterin sistemin kullanımını destekleyen hiçbir kanıt yoktur(5). 

Acil kontrasepsiyon kullanım endikasyonları: 

Beklenmedik cinsel ilişki, korunmasız cinsel ilişkiye maruz kalma (cinsel saldırı, tecavüz, 
cinsel zorlama), doğal ve düzenli yöntemlerle doğum kontrol kazaları, güvenli sürenin yanlış 
hesaplanması, kondom yırtılması veya kayması, spermisitin geç yerleştirilmesi, unutulmuş 
hapları içerir. Paketler arasında ardışık iki gün veya hapsız dokuz gün veya daha fazla aralık, 
sadece progesteron hapı almada 12 saatten fazla gecikme, progestin enjekte edilebilir 
kontraseptif enjeksiyonun 2 hafta geciktirilmesi, kombine östrojen ve progestin enjekte 
edilebilir kontraseptif enjeksiyonun 3 gün geciktirilmesi, ve çıkarılmış veya yanlış 
yerleştirilmiş RİA durumlarında AC kullanımı endikedir(5). 

Öneriler 

1.Korunmasız cinsel ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede acil kontrasepsiyon
kullanılmalıdır. (II-2A) 

2.Etkili olduğu bilinen sürede (hormonal yöntemler için 5 gün ve bakır bir RİA için 7 güne
kadar) korunmasız cinsel ilişki gerçekleşmişse, kadınlara acil kontrasepsiyon önerilmelidir. 
(II-2B) 
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3.Acil kontrasepsiyon tedavisini takip eden 21 gün içinde adet görmeye başlamamışsa,
kadınlar hamilelik açısından değerlendirilmelidir. (III-A) 

4.Periyodik sağlık muayeneleri veya üreme sağlığı endişeleri için hekim ziyaretleri sırasında,
üreme çağındaki herhangi bir kadına kısırlaştırılmamış acil kontrasepsiyon nasıl ve ne zaman 
kullanılacağına dair detaylı bilgi ile önceden bilgilendirilebilir. (III-C) (6,7) 

Acil Kontrasepsiyonda Yönteme Özel Danışmanlık 

- Acil kontrasepsiyon danışmanlığı da tüm aile planlaması, hatta üreme sağlığı danışmanlık 
programlarına katılmalıdır. 

- Her kadına verilen sağlıkla ilgili danışmanlık hizmeti sürecinde acil kontrasepsiyon 
hakkında gereken bilgiler verilmelidir. 

- Kadınların gerektiği zaman acil kontraseptif yöntemlere nasıl ulaşabilecekleri kendilerine 
anlatılmalı, bazı durumlarda özellikle kondom ve diyafram yırtılmaları söz konusu olduğunda 
başvurabilecekleri acil kontraseptif yöntemlerin neler olduğu anlatılmalıdır. 

- Acil kontrasepsiyonun bir acil durum yöntemi olduğu ve bunun kesinlikle bir aile 
planlaması yöntemi olmadığı yeterince vurgulanmalıdır. 

- Acil kontraseptif hapların korunmasız ilişkiden sonraki ilk 72 saatte kullanılması gerektiği 
ve bu süre geçtikten sonraki kullanımların etkisiz olacağı belirtilmelidir. 

- Korunmasız bir cinsel ilişki sonrasında olabilecek planlanmamış ve istenmeyen bir gebelik, 
tüm dünya kadınları için önemli sağlık sorunlarından biridir.Bu kadınlara yönelik rehberlik ve 
danışmanlık düzenlenmelidir(8). 

2.Düşük/Doğum Sonrası AP Danışmanlığı

Gebelik sonrası kontrasepsiyon kadınlara doğum, kürtaj, ektopik gebelik, düşük veya 
gestasyonel trofoblastik hastalıktan (GTD) sonra kontrasepsiyon sağlanmasını içerir. 

Yapılan bir çalışmada tüm kadınlar yeniden gebe kalmak için en az 24 ay beklerse, 5 yaş altı 
ölümlerin% 13 düşeceğini, 36 ayın tekrar gebe kalmayı beklemenin ölümlerin% 25'ini 
önlenebileceği gösterilmiştir.WHO bu nedenle gebelikler arasında minimum 24 aylık bir 
aralık tavsiye etmektedir. 

Doğum sonrası 

Cu-RİA, hem vajinal doğumdan hem de sezaryen sırasında doğumdan hemen sonra 
yerleştirilebilir. Vajinal doğumdan sonra, yerleştirme plasentanın doğumundan hemen sonra 
(plasenta sonrası yerleştirme) veya doğumdan 48 saat sonrasına kadar (MEC 1) 
gerçekleşebilir. 48 saat ile 4 hafta arasında (MEC 3) yerleştirmenin güvenliğiyle ilgili 
tavsiyede bulunacak yeterli kanıt yoktur ve postpartum sepsis (MEC 4) durumlarında cihazın 
takılması tavsiye edilmez. İpler yerleştirme sırasında kesilmez ve bu nedenle teorik olarak 
rahim tuttuğu için vajinadan dışarı çıkma riski vardır. 

Doğum sonrası 6 haftadan küçük emziren kadınlar için, WHO, POP ve implantların kullanımı 
için MEC 2'yi önermekte ve NET ve DMPA gibi enjekte edilebilir POC'lar hakkında 
endişeler göstermektedir (bunları MEC 3 olarak kategorize ederek). İkincisi, yenidoğanı 
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DMPA / NET'e maruz bırakmanın teorik endişelerinden kaynaklanmaktadır. POC 
enjektablların, bu endişeye rağmen tekrarlayan gebeliğe bağlı morbidite ve mortalitenin 
yeterince yüksek olabileceği dünyanın bazı uzak bölgelerinde erişilebilir tek kontrasepsiyon 
şekli olabileceğine dair bir kabul vardır. 

PRVR emziren kadınlar için uygundur ve MEC 1 olarak kategorize edilir. Günde en az 4 kez 
emziren kadınlar için uygundur ve doğumdan 4-9 hafta sonra başlanabilir. Her bir halka 90 
gün boyunca yerinde tutulur ve daha sonra ara vermeden 4 defaya kadar değiştirilebilir. Doğal 
progesteron emziren kadının post partum amenoresini uzatır ve doğru kullanımla başarısızlık 
oranı 1 yıl boyunca kullanan her 100 kadında 1-2'dir. 

Doğum sonrası dönemde CHC'lerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar vardır. Bunun nedeni, 
doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde artmış fizyolojik venöz tromboembolizm (VTE) riskidir. 
VTE için ek risk faktörleri olmaksızın, WHO'nun önerisi emzirmeyenler için en az 21 gün 
(MEC 2) ve emzirenler için 6 ay (MEC 2) beklemektir. 

Doğum sonrası dönemde, prezervatifler hemen etkili bir şekilde kullanılabilir (MEC 1), ancak 
diyafram ve kapak yalnızca uterusun evrimi tamamlandıktan sonra altı hafta sonra 
kullanılmalıdır(9,10). 

Kürtaj / düşük sonrası 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşik Krallık Cinsel ve Üreme Sağlığı Fakültesi ve NICE 
kılavuzlarının tümü, cerrahi kürtajla aynı anda veya tıbbi tedavinin ardından gebeliğin sınır 
dışı edilmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede RİA'nın başlatılmasını desteklemektedir. 
kürtaj (MEC 1) Bununla birlikte, cihaz septik düşükten hemen sonra yerleştirilmemelidir 
(MEC 4). 

Yönergeler kürtaj sırasında implantın hemen başlatılmasını destekler. Bir progesteron reseptör 
modülatörü (mifepriston) ile aynı zamanda kontraseptif içeren bir progestojen başlatmanın 
tıbbi düşük etkisinin etkinliği ile ters etkileşime girebileceği endişelerine rağmen, randomize 
kontrollü çalışmalardan progestojeni aynı anda başlattığına dair kanıtlar vardır. Yalnızca 
enjekte edilebilen progestojen, cerrahi veya tıbbi düşüğün hemen ardından da başlatılabilir. 
Septik düşükten sonra POC'lerin serbestçe (MEC 1) kullanılması önerilir. 

Tavsiye, KHK'lerin hemen kullanılabilmesidir, diğer tüm koşullar kabul edilebilir - yani 
sigara içmeyenler, normal vücut kitle indeksi, yaş ve tıbbi durumlar (MEC 1). Tıbbi olarak 
oral kontraseptif hap, yama veya yüzük kullanmak isteyen kadınlara buna kürtajdan hemen 
sonra başlaması önerilebilir .Kanıtlar, kombine oral kontraseptiflerin derhal başlatılmasının, 
tıbbi düşük sonrası kanama süresini etkilemediğini göstermektedir 

Prezervatifler, diyaframlar ve kapaklar 1. trimesterdeki düşüklerden ve septik düşükten sonra 
(MEC 1) hemen kullanılabilir. 

Öneriler 

Aşağıdaki öneriler, öncelikle kaliteli bilimsel kanıtlara dayanmaktadır: 

• Tüm geri dönüşümlü hormonal kontraseptif yöntemler, birinci veya ikinci trimester cerrahi
kürtajdan hemen sonra başlatılabilir (SINIF 1A). 

• RİA veya implant isteyen kadınlara kürtaj sırasında yerleştirme önerilmelidir (SINIF 1A).
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• Ergenler, kürtaj sırasında RİA'lar ve implantlar dahil herhangi bir geri dönüşümlü
kontraseptifi güvenle başlatabilir (SINIF 1A). 

Aşağıdaki öneriler, öncelikle orta veya düşük kaliteli bilimsel kanıtlara dayanmaktadır: 

• Kürtaj sırasında özel kontraseptif danışmanlık, kontraseptif kullanımını iyileştirebilir . MI
gibi hasta merkezli yaklaşımlar en başarılı yaklaşım olabilir (GRADE 1B). 

• Doğum kontrol danışmanlığı ve RİA yerleştirme konusunda personel eğitimi ve
basitleştirilmiş CYBE tarama protokolleri, kürtaj sonrası RİA'lara artan erişimle ilişkilidir 
(SINIF 1B). 

• Kürtajdan hemen sonra laparoskopi veya minilaparotomi yoluyla kalıcı kontrasepsiyon
sağlanabilir (SINIF 1C).(9,10,11) 

Düşük/Doğum Sonrası Yönteme Özel Danışmanlık 

- Antenatal poliklinikte kadınlara; çocuk sahibi olabilmek için en az 2 yıl beklemesinin hem 
kendi sağlığı hem de bebeğinin sağlığı için önemli olduğu anlatılmalıdır 

- Tam emzirme veya tama yakın emzirme yapamayan kadınların doğumdan 4-6 hafta sonra 
tekrar gebe kalabileceği; tam emzirme ya da tama yakın emziren kadınlarda ise gebeliğin belli 
koşullar sağlandığında doğum sonu 6 ay engellenebileceği bilgisi verilmelidir. 

- Kadınlara postpartum kontrasepsiyon seçenekleri konusunda sözlü ve yazılı bilgi 
verilmelidir. 

- Kadınlara antenatal kliniğe kontrole geldikleri her zaman kontrasepsiyon konusunda soru 
sorma fırsatı verilmelidir. 

- Kadının seçtiği yöntem kayıt altına alınmalı ve postpartum süreçte zaman kaybetmeden 
uygulanmalıdır. 

- Kontraseptif bir yöntem seçmemişse; tüm yöntemlerden, özellikle de en etkili yöntemlerden 
bahsedilmeli ve seçtiği yöntem sağlanmalıdır.  

- WHO, bebek aşılama takvimi ve gebelikten koruyucu yöntem danışmanlığının birlikte 
koordine edilmesini önermektedir(12). 

3.Adölesanlarda Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon

Dünya Sağlık Örgütü ergenleri 10 ila 19 yaşları arasında değişen insanlar olarak 
tanımlamaktadır. Bu yaş grubuna odaklanan ulusal ve yabancı araştırmalarda, başlıca konular 
arasında, doğurganlıkla ilgili olanlar, doğum kontrol haplarının kullanımı ve hamilelik ile 
CYBH / AIDS'in önlenmesi yer almaktadır. 

Bir toplumda aile planlaması uygulamasını etkileyecek çok sayıda faktör vardır. Bunlar 
arasında bilgi eksikliği, aile planlamasına karşı olumsuz tutum ve son olarak aile planlaması 
hizmetlerinin eksikliğidir. Ergenlik dönemindeki gebelikler de sıklıkla erken doğum ve düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerle sonuçlanır. Bu nedenle, sosyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar 
sağlık açısından da gençler arasında plansız doğumlar büyük olumsuz sonuçlara yol 
açmaktadır(13). 
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Progestin implantları 

Gebelik önleyici implant (Nexplanon; Merck), piyasadaki en etkili doğum kontrol yöntemidir. 
Bir progestin, etonogestrel içeren 4 cm x 2 mm implante edilebilir bir çubuktur. Cihaz şu anda 
3 yıl süreyle FDA onaylıdır. Birincil etki mekanizması yumurtlamanın engellenmesidir. 
Progestin implantlarının en sık görülen yan etkisi düzensiz, öngörülemeyen kanamadır. 
Birçok kadın menstrüel kanamanın azaldığını veya durduğunu görürken (sırasıyla% 33,% 22), 
kullanıcıların% 23'ü sık veya uzun süreli kanama yaşayabilir .Bu yan etki, erken çıkarmanın 
birincil göstergesidir. 

Depo-medroksiprogesteron asetat (DMPA) 

DMPA (Depo-Provera; Pfizer), 11-13 haftalık aralıklarla uygulanan enjekte edilebilir bir 
progestindir. Deri altına tek doz 150 mg IM veya 104 mg verilebilir. Kusursuz kullanımla, 
etkinlik LARC yöntemlerine benzer; bununla birlikte, daha yüksek tipik kullanım başarısızlık 
oranları muhtemelen terapötik pencere içinde sonraki dozları almayan hastaları 
yansıtır.Neredeyse tüm kadınlar DMPA kullanımıyla adet döngüsünde değişiklikler yaşar. 
Özellikle kullanımın ilk 6 ayında sık veya uzun süreli kanamalar meydana gelebilir. 
Müdahale stratejileri NSAID'leri veya etinil estradiolü içerir. Devam eden kullanımla çoğu 
kadın, zamanla adet kanamasının azaldığını görür. Kadınların% 50'si 1 yıllık kullanımdan 
sonra ve% 80'i 5 yıl sonra amenoreiktir.DMPA, hormonal kontraseptifler arasında, 
bırakıldıktan sonra doğurganlığa en uzun geri dönüşe sahiptir. Çoğu kadın 4-6 ay sonra 
başlangıçtaki yumurtlama işlevine dönerken, bazılarında bu 9-18 aya kadar sürebilir(14). 

Bariyer kontrasepsiyon, diğer gebelik önleme stratejileri 

Hiçbir hormonal doğum kontrol yöntemi% 100 etkili kabul edilmediğinden, tüm cinsel 
aktivitelerde bariyer koruması teşvik edilir. Erkek veya kadın prezervatifleri gibi bariyer 
yöntemler de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.Spermisitler ek 
kontraseptif fayda sağlayabilir. Etkili bir gebelik önleme stratejisi olarak görülmemekle 
birlikte, gençlerin% 60'a kadarı en az bir kez geri çekme yöntemi kullandıklarını 
bildirmektedir 

Kontraseptif danışmanlık için zemin hazırlamak, ergene bakımının gizli kaldığına dair 
güvence vermek anlamına gelir. Araştırmalar, bazı ergenlerin, bakımlarının gizli olduğuna 
güvenmedikçe üreme bakımına erişemeyeceklerini göstermektedir. 

Yönteme Özel Danışmanlık 

Hizmet sağlayıcılar, öncelikle ergene ve varsa ebeveyn / veliye, ergenin her ziyarette, ergenin 
bir ebeveyn olmadan sağlayıcıyla etkileşimde bulunduğu her ziyarette gizli zaman sağlamak 
olduğunu açıklamalıdır. 

Hizmet sağlayıcı ergenle odada yalnız kaldığında, ergenin gizlilik hakkı hakkında eyalete 
göre farklılık gösteren doğru bir ifadeyi tekrarlamak önemlidir. 

Gizlilik, hasta ve sağlayıcı arasında kurulması gereken güvenin yalnızca bir yönüdür; Bir 
ergenin kontraseptif danışmanlık sırasında rahat hissetmesine yardımcı olabilecek ve 
danışmanlığın etkinliğini potansiyel olarak artırabilecek ek hizmet Ysağlayıcı özellikleri 
vardır. Ergenler, kontraseptif danışmanın önemli nitelikleri olarak uzmanlığı, güvenilirliği ve 
bulunabilirliği tanımlamışlardır. 
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Gençler, hem kontraseptif başlatma hem de kontraseptif seçim konusunda hayatlarında 
güvenilir kişilerin tavsiyelerine güvenirler. Bu nedenle, sağlayıcının bu partnerlerin, 
arkadaşların ve akrabaların fikir ve önyargılarının farkında olması ve ergen arzu ederse bu 
kişileri sohbete dahil etmesi önemlidir. 

Ergen gelişimi aynı zamanda ergen kontraseptif danışmanlığını yetişkinlerinkinden ayırır. 
Ergenler, yaşları nedeniyle, karar verme ve ödül aramayı erteleme yeteneği dahil olmak üzere, 
yürütme işlevlerini henüz tam olarak geliştirmemişlerdir. Bu, yan etkiler gibi anlık etkilerin 
aşırı tahmin edilmesine ve istenmeyen gebeliğin önlenmesi gibi uzun vadeli etkilerin eksik 
değerlendirilmesine dönüşebilir. Ergenlere kontraseptif karar verme konusunda özerklik 
vermek önemli olsa da, seçeneklerin karar verme sürecinde gençlere rehberlik edecek 
yapılandırılmış bir şekilde sunulması gelişimsel olarak uygundur. Her bir kontraseptif 
yönteme eşit ağırlık ve zaman verilmesi, “aşırı bilgi yüklenmesi” ile sonuçlanabilir ve yetersiz 
bilgilendirilmiş seçimlere yol açabilir(15). 

4. Premenopozal Kontrasepsiyon

Perimenopoz, bir kadının üreme yaşamında adetlerin tamamen kesilmesinden hemen önceki 
dönemdir. Bu süre zarfında kadınlar, hem hipofiz hem de seks steroidlerindeki 
değişikliklerden kaynaklanan çeşitli semptomlar yaşayabilir. Yaygın olarak belirtilen 
semptomlar arasında adet değişiklikleri, vazomotor semptomlar ve ayrıca atrofik vajinit ve 
idrar şikayetleri gibi atrofik durumlar yer alır. Bu süre zarfında kadınlar hamilelik riski 
altındadır; bu nedenle, bu popülasyonda kontrasepsiyon kullanımı ve danışmanlık çok 
önemlidir(16).Kadınlar yaş ilerledilçe doğurganlıkları azalır ancak menopoza kadar 
kaybolmaz. 40 yaşından sonra, gebeliklerin % 75'i plansızdır ve derin fiziksel ve duygusal 
etkilere neden olabilir. Hormon seviyeleri büyük ölçüde dalgalandığından, menopoz teşhisi 
için klinik değerlendirmeye güvenilmelidir(17).Buna rağmen, kadınlar menopoz sonrası olana 
kadar doğum kontrolü tavsiye edilir. Diğer hastalık riskleri arttıkça 40 yaşın üzerindeki 
kadınlarda doğum kontrolü sorunlu olabilir. 50 yaşın üzerindeki kadınlarda adet dönemleri 1 
yıl durmuşsa, 50 yaş altı ise 2 yıl durmuşsa doğum kontrolü durdurulabilir(18). 

Doğum Kontrol Yöntemleri 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bakır RİA'ları, progestin RİA'ları, progestin implantlarını ve 
sterilizasyonu etkinlik açısından “en üst düzey” yöntemler olarak sınıflandırmaktadır. 

Levonorgestrel RİA (LNG-RİA) kullanımı, adenomiyoz veya leiomiyomlarla ilişkili 
olduğunda bile ağır menstrüel kanamayı etkili bir şekilde tedavi eder ve ağır menstrüel 
kanamayı azaltmada endometriyal ablasyon kadar etkilidir. Bu, doğum kontrolüne veya 
anormal uterin kanamasının baskılanmasına ihtiyaç duyan kadınlar için mükemmel bir 
seçenek sunar. Enjekte edilebilir kontrasepsiyon (veya DMPA) kullanımı da yüksek amenore 
oranlarına yol açar ve bu endikasyon için daha az çalışılmasına rağmen ağır menstrüel 
kanamanın tedavisi için bir seçenektir. 

Kombine kontraseptiflerin kullanımı düzenli çekilme kanamasına neden olur, menstrüel kan 
kaybını azaltır, hemoglobin konsantrasyonlarını artırır ve klinik uygulama kılavuzlarında 
desteklenir. Kombine kontraseptifler ayrıca şiddetli vazomotor semptomları hafifletebilir. 
Endometriyal ve yumurtalık kanseri riskinde bir azalma, kontraseptif kullanan 40 yaşın 
üzerindeki kadınlar için başka bir faydayı temsil etmektedir. Kullanmayanlarla 
karşılaştırıldığında, östrojen içeren kombine kontraseptiflerin kullanımı % 50 daha düşük 
endometriyal kanser riski ile ilişkilidir. 
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Yalnızca progestin içeren kontraseptif yöntemler, venöz tromboembolizm riskini artırmadığı 
için, ister yaş, obezite veya diabetes mellitus ve hipertansiyon gibi tıbbi komorbiditeler 
nedeniyle, kardiyovasküler olay riskinde artış olan kadınlar için güvenli seçenekler sunarlar. 

Östrojen içeren kontraseptiflerin kullanımı venöz ve arteriyel tromboembolik olay riskini 
artırır. Diğer risk faktörleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yaş, obezite, sigara içme, 
diyabet, hipertansiyon, migren baş ağrıları (auralı veya aurasız) ve trombojenik mutasyonlar 
yer alır. Ek kardiyovasküler risk faktörleri olan 40 yaş üstü kadınlarda östrojen içeren 
yöntemler dikkatli kullanılmalıdır. 

Kemik mineral yoğunluğu, endojen östrojenlerin tutarsız üretimi nedeniyle perimenopoz 
sırasında azalmaya başlar. DMPA kullanımı, göreceli hipoöstrojenemi ve kullanım sırasında 
azalmış kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilidir. Kemik yoğunluğu seviyeleri, DMPA 
kullanımının ilk yılında hızla düşer, ancak daha sonra uzun süreli kullanımla plato olur ve 
bırakıldıktan sonra iyileşir. Daha önce DMPA kullanan  postmenopozal kadının, menopoza 
kadar bile, hiç kullanmayanlara kıyasla daha düşük kemik yoğunluğuna sahip olmadığı 
görülmüştür. 

Perimenopozal kadınların çoğu, sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi vazomotor 
semptomlar yaşar. Östrojen içeren kontraseptifler, özellikle şiddetli vazomotor semptomlar 
için muhtemelen etkili bir tedavidir.Doğurganlığın kalıcı olarak kesilmesini isteyen kadınlar 
için, bir erkek partner için laparoskopik veya histeroskopik tubal sterilizasyon veya vazektomi 
seçeneklerdir. Obezite, tıbbi komorbiditeler veya önceki ameliyattan kaynaklanan 
yapışıklıklar gibi laparoskopi veya genel anesteziye göre göreceli kontrendikasyonları olan 
kadınlar için, tubal insertlerin histeroskopik yerleştirilmesi daha az invazivdir ve sedasyon 
altında gerçekleştirilebilir. Yaşlı kadınların kalıcı kısırlaştırmadan sonra pişmanlık duyma 
olasılığı daha düşüktür(19,20) 

Premenopozal Döneme Yönelik Özel Danışmanlık 

40 yaş ve üstü kadınlar için kontrasepsiyonun başlatılması veya devam ettirilmesi 
konusundaki danışmanlık kişiselleştirilmeli ve mevcut yöntemlerin faydalarını, belirli 
yöntemlerin yaşa bağlı risklerini, yaşa bağlı doğurganlık oranlarını ve yaşa veya 
komorbiditelere bağlı gebelik komplikasyonları risklerini içermelidir. Daha genç kadınlarda 
olduğu gibi, en güvenli, en etkili seçenek olan LARC'ın vurgulanması önerilir. Yalnızca yaşa 
bağlı olarak kontrendike olan kontraseptif yoktur (21). Sağlayıcılara hastalarla fayda ve 
riskleri tartışmada yardımcı olmak için kanıta dayalı kaynaklar mevcuttur. 

Temel olarak, kırk yaş üstü kadınlar risk faktörlerine göre iki grupta ele alınarak kontraseptif 
yöntemler önerilmektedir. Yüksek riskli (sigara ve alkol kullanan) kadınlara yalnızca 
hormonal olmayan yöntemler olan rahim içi araç (RİA), kondom vb, düşük riskli (sigara 
kullanmayan, az alkol kullanan) kadınlara ise özellikle hormonal yöntemler ile hormonal 
olmayan yöntemler önerilmektedir(21,22). 
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ABSTRACT 

This paper aims to present a critical evaluation of Sevim Burak’s play His Master’s Voice 
(Sahibinin Sesi) relating to the unconventional form and content of the play as well as the 
broad possibilities it offers for staging. Considering the fact that Burak, being a Turkish 
woman playwright with a Jewish heritage from her mother’s side, was a minority in her own 
time, this work of her tells more than a play; it expresses the voices of others whom were 
ignored during the Turkish modernization process.  

Sevim Burak was a Turkish author and playwright who never hesitated to write on 
extraordinary themes and to experiment on a very individual style in playwriting. She did not 
produce many works during her lifetime, however, she left her mark in Turkish Literature 
with novels and plays. His Master’s Voice is her second work and first play written in 1982, 
containing autobiographical details. Her avant-garde style in novels also showed itself in 
playwriting. The plot of the aforementioned play is about a Turkish man, Bilal, who is 
surrounded by non-Muslim minorities in a neighborhood of Istanbul in 1930s. He lives with 
his Jewish girlfriend Zembul and they are not married because she belongs to a non-Muslim 
community. He is also a deserter and has conspiracy theories about the people around him, 
suspecting that they might have complained to the draft office about him. The whole play 
revolves around Bilal and how he is degraded and goes mad step by step at each scene until 
his death at the final scene. His paranoia captures him, thus he loses his reason as the play 
proceeds. He often sees visions and dreams blended with voices; voices of him and others.  

The play which seems to reflect Burak’s rich and lunatic subconscious does not have a linear 
but fragmented structure and finally turns into an only-audible piece. At the final scene, we 
only hear the voices; the voices of others, the minorities. The whole text resembles an 
orchestra which gets chaotic as the voices of others rise. Even though the bodies disappear, 
the counter voices remain and get louder. Burak’s appealing play takes its place in Turkish 
Theatre History as an unconventional and provocative work.  

Keywords: Burak, theatre, minority. 

INTRODUCTION 

Sevim Burak’s play His Master’s Voice and its critical evaluation from a director’s 
perspective constitute the subject matter of this paper. This play is of importance due to its 
unconventional plot and form and to the rarely-discussed themes particularly for the time that 
it was written in. Considering the fact that Burak, being a Turkish woman playwright with a 
Jewish heritage from her mother’s side, was a minority in her own time, this work of her tells 
more than a play; it represents the voices of others in any culture.  

336



PURPOSE 

This paper intends to be a preliminary analysis of Sevim Burak’s His Master’s Voice from a 
director’s perspective. In this regard, it will be used for further study towards the director’s 
interpretation before creating a performance of this play. This method is based on 
Stanislavski’s System1. The main goal is to create a director’s slogan based on the theme, 
main idea and main contradiction of the play. 

ANALYSIS 

Sevim Burak (1931-1983) was a Turkish author and playwright who started a career as a 
novelist in addition to many other side-jobs to earn her life. The first book she published was 
Burnt Palaces written in 1965, followed by her first play His Master’s Voice in 1982. 
Between those years, she preferred to remain silent and she did not publish any books because 
she thought that her first book was not received well by the literature community. Perhaps 
because of her long years of silence, she came back with a play which was not only a text but 
also an audio and visual design as if she wanted to take revenge for those years. This play 
contains many autobiographical details and the plot is actually based on a short story “Oh 
God Jehovah” from Burnt Palaces. Her mother was a Romanian Jewish migrant, Marie 
Mandil whose name was changed into Aysel Kudret after getting married to a Turkish 
Muslim man. She was accepted by his family only after she gave birth to her elder sister. 
Burak said that she was always ashamed of her mother being Jewish when she was a child. 
That little story “Oh God Jehovah” and His Master’s Voice could be regarded as making up 
with her Jewish heritage.  

The plot of the play is about the degradation and finally the death of a Turkish Muslim man, 
Bilal who lives with his Jewish girlfriend, Zembul whose name was changed into the Turkish 
name, Sümbül just like Burak’s own mother. He is also a deserter and has conspiracy theories 
about the people around him, suspecting that they might have complained to the draft office 
about him. In the introduction part, Bilal talks about his daily routine as if reporting to the 
audience. Then a dream that his father has seen takes place. In the dream, Zembul cheats him 
with their neighbor, Mr. Ziya and they tell the officials on his being a deserter. Also in the 
dream, Zembul has a rachitic child from Bilal. When he wakes up, the midwife Anastasia says 
that Zembul is pregnant. Bilal, who is already anxious about his military status, is frustrated 
by the news. He does not believe in her and fights with Zembul. Zembul wants to get married 
with him but he does not, because she is Jewish. Afterwards, he talk with a lawyer and 
manages to take a false identity of a deceased solider, Mustafa Seza to get rid of the military 
officials. He thinks that he will be safe but then he starts to see hallucinations about Mustafa 
Seza. His anxiety and paranoia about the pregnancy of Zembul and his illegal act rise as the 
play proceeds. Zembul and him decide to separate when the child is 40 days old. Then his 
father dies and a needle on his bed is pricked in his foot and his collapse is accelerated. He 
loses his mind and decides to set fire to the neighborhood including Zembul and their rachitic 
child. Meanwhile, that needle continues to move along his body and finally reaches his heart. 
The police come, he dies, everyone is saved. In the final, only the voices of people are heard 
from the record player.      

1 Refers to the System created by Russian theatre practitioner Konstantin Stanislavski (1863-1938). 
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It is obvious that Burak wanted to get rid of the burden of the past by developing an objective 
view on her Jewish mother of whom she was once ashamed, and tried to show empathy 
towards her and her sorrows resulted from belonging to a minority group. The play starts with 
Bilal talking to the audience about what he did that day. But he is far from being a narrator. 
Bilal is accompanied by Bilal’ voice, like a separate character in the play, telling about his 
activities and interpreting the events and people around him when Bilal is not physically on 
the stage. Bilal, who could not finish his studies in France and returned to Turkey and started 
to work as a French teacher, is surrounded by ethnical minorities in a neighborhood of 
Istanbul in 1930s. He seems to be a so-called intellectual of his time, having a discriminating 
view on minorities living there. Istanbul of 1930s was still a multi-national city. In this 
direction, we encounter so many non-Muslim people in the play: the midwive Anastasia, the 
neighbors Madam Eugenie, Madam Victoria, Mr. Philip, Monsieur Selau, Zembul’s sister 
Donna, etc. So the play reflects this cosmopolitan characteristic of the city. And some of these 
people move out from that neighborhood, which could be read as a reference to the population 
exchange between Turkey and Greece, which took place in 1920s of Turkey until 1930.  

Bilal’s suspicious or more precisely, paranoid mind becomes more obvious as the play 
proceeds, suspecting that everyone does something behind his back. His relation with the 
society of minorities and with his non-Muslim girlfriend is problematic and he cannot accept 
either Zembul or their rachitic baby.  Even the change of his identity does not help but only 
causes more trouble and he cannot get rid of his fears and obsessions. He somehow gets stuck 
in his own mind in a dreamy atmosphere of the play.  

The interesting plot and form of the play offer a vast of possibilities in terms of staging. We 
cannot say something concrete for the style and genre of the play. But the play could be read 
as an attempt to go against the conventional forms of playwrighting. It is closer to the genre of 
tragicomedy. Even though there is a linear development of the story, the events that take place 
are fragmented. The characters are also fragmented into voices. It is the reflection of the 
lunatic mind of Bilal. Besides, it is not clear what is real and what is dream. The involvement 
of the voices like a separate character makes the text also an audible design. Burak used the 
form of diary writing. The protagonist talks to the audience as if writing a diary. He mentions 
of himself as a third person. So the audience or the reader is aware of that this is a fiction. The 
play as a piece of literature can be regarded as a fiction and demonstration of that it is created 
by an author can be regarded as metafiction. Being effortless to hide that it is created causes 
no difference between representation and reality. The audience or the reader is constantly 
aware of that it is created by an author2.  

The voices in the mind of Bilal cannot stay but pop out of his mind and become 
uncontrollable in spite of his efforts to control them towards the end of the play. This reflects 
the main theme and contradiction of the play. The main theme is freedom. The freedom 
against authority. Bilal is a symbolic figure of dominance, while others represent the 
oppressed groups of the society. However, in the final scene, we see that Bilal is defeated by 
the “others” whom he refers to  as  the “vulgar”, the lower classes. As the needle moves along 
his body, he gets uncontrollable and turns into a monster which is reminiscent of a tyrant. 
Common people versus a tyrant. Even though he wants to get rid of these common people and 
to make his life sterilized, the needle catches him. As we see the actions of Bilal as 
representation of an oppressive authority in his attempt to set fire to the neighborhood, the 
oppressed groups do not enter into a dynamic action in the play, rather they are represented by 
the counter voices in Bilal’s mind, because he sabotages himself. Mustafa Seza constantly 

2 https://uretimhane.com.tr/oyun-yazarliginda-aykiri-bir-ses-sahibinin-sesi/ 
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threatening him seems to be created by his lunatic mind. In parallel with this, the needle in his 
body also symbolizes the counter voices.   This confusion in his mind is also seen in the final 
scene, when Burak makes a reference to Nazım Hikmet, who was exposed to a similar 
treatment of the authority because of his disclaims. In the play, Bilal says: “Nazım Hikmet is 
at Moscow university but he is not done yet… if this Nazım Hikmet  goes, another Nazım 
Hikmet will show up.”3 These lines of him unveil his fears regarding the loss of his power 
against the “others”. At the same time, they show the affirmation of the triumph of the 
“vulgar”. His hatred for the “others”, “other voices” represented by the ethnical groups in the 
play is defeated by their resistance. We witness to the decline of him and the rise of the 
counter-voices just like an orchestra which never gets silent. Therefore, the main idea of the 
play appears: “Freedom can never be stopped if you let your voice be heard!!”       

CONCLUSION 

The play which seems to reflect Burak’s rich and lunatic subconscious finally turns into an 
only-audible piece. At the final scene, we only hear the voices; the voices of others, the 
minorities. The whole text resembling a chaotic orchestra goes beyond a text and becomes a 
performance in itself. Even though the bodies disappear, the voices remain and get louder. 
The director’s interpretation as a slogan is “A Chaotic Orchestra which Never Gets Silent” 
which is an inspirational foundation towards the performance of the play. This slogan is based 
on the aforementioned main idea of the play. The director can build the whole play based on 
this interpretation. This slogan is useful for both content and form of the performance. Thus, 
through this slogan, Burak’s world created in this play which took its place in Turkish Theatre 
History as an unconventional and provocative work, is transformed into the director’s world.            
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ABSTRACT 

This study focuses on a cultural feminist analysis of Charlotte Perkins Gilman’s utopian novel 
Herland. The utopian women-only fictional world created by Gilman makes a stress on the 
idea of ‘sisterhood’ and thus a shared women’s culture, and presents a peaceful atmosphere to 
live in, free from the patriarchy, and proposes a radical way of living with its alternative 
women-only society, all of which are also emphasized by cultural feminism. In the novel, 
Gilman also suggests the destruction of deeply-seated cultural norms and representations of 
the ‘feminine’ and the ‘masculine’ through which women (and men) can be liberated. Inspired 
by a growing consciousness of lesbian identity cultural feminism borrows from it such ideas 
as female connectedness, women-centered relationships and cultures. They also argue that 
traditional male behaviours defined by the patriarchal society itself are a threat to society 
therefore, what they favour for the construction of a better, humane and harmonious World 
are caring, cooperation, and egalitarianism. They value female occupations including 
parenting again defined by the partiarchal society and respect child caring, care and nurturing, 
all of which are also strongly emphasized in Gilman’s novel. In fact, what cultural feminists 
aim to do is to create a balance between the so-called feminine traits such as intuitive 
awareness, nurturing, a collaborative approach to work and emotional literacy, kindness and 
gentleness that are attribued to women and thus trivialized by the patriarchal society and 
masculine traits such as aggressiveness, competitiveness, and domination that are overvalued 
by the same patriarchal society. As mentioned above, cultural feminists even consider these 
kinds of male behaviours as harmful for society and propose that they must be replaced with 
those female traits that have been long undervalued. In other words, cultural feminism is a 
countercultural movement with the aim of a reversal of the cultural valuation of the male and 
the devaluation of the female, the traces of which are again observed in Gilman’s novel. 
Hence, the novel allows a search for the traces of cultural feminism.   

Keywords: Charlotte Perkins Gilman, Herland, Cultural Feminism, Sisterhood 

INTRODUCTION 

This study depending on cultural feminist theory aims to find the traces of cultural feminism 
in Charlotte Perkins Gilman’s utopian novel Herland. Thus, the major principles of cultural 
feminism such as the advocation of a shared women’s culture free from patriarchy, and thus 
female connectedness, women-centered relationships and cultures; destruction of deeply-
seated cultural norms and representations of the ‘feminine’ and the ‘masculine’; consideration 
of male behaviours as a threat to society and sublimation of the female values such as caring, 
cooperation, and egalitarianism; a respect for female occupation of parenting including child 
caring and nurturing that have been long trivialized; a call for a balance between the so-called 
feminine traits such as intuitive awareness, nurturing, a collaborative approach to work and 
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emotional literacy, kindness and gentleness and masculine traits such as aggressiveness, 
competitiveness, and domination; in short a reversal of the cultural valuation of the male and 
the devaluation of the female, which also construct the basis for this study, will be searched 
for and exemplified from Gilman’s novel, Herland. 

1. CULTURAL FEMINISM AS A THEORY

Therefore, before moving on to the analysis of Gilman’s novel in relation to these cultural 
feminist principles, it will be useful to focus on the roots and basis of cultural feminism as a 
theory.  

As Echols stresses, “In fact, cultural feminism began to emerge as philosophically distinct 
from radical feminism in early 1975 with the establishment of the Circle of Support for Jane 
Alpert” but the time when “it really took shape [was] with feminist capitalism” (1983: 38). 

Although cultural feminism derives from radical feminism, as Echols puts it, it departs from 
radical feminism philosophically, in that instead of trying to diminish female traits, it becomes 
an advocate for the emphasis and the preservation of them, giving a supremacy to them over 
male traits that have been long praised and overvalued as manly attitudes by the patriarchal 
society. In Flynn’s words,  

Cultural feminism developed out of radical feminism, but emphasizes women's different 
perspectives, often assigning them considerably more authority than those of men, and calls 
for the creation of women's communities. Cultural feminism focuses on differences between 
women and men and promotes ‘wom- en's ways,’ ways that often result from women's 
biological and social roles (1995: 202) 

According to Echols the reason of Cultural feminists’ focus on these female traits or women’s 
biological or social roles is that “[…] cultural feminists argue that women’s oppression stems 
from the repression of the female principle” and that is why they are “committed to preserving 
rather than annihilating gender distinctions” (Echols, 1983: 39). 

Alcoff puts it another way, 

[…] cultural feminists argue that the problem of male supremacist culture is the problem of a 
process in which women are defined by men, that is, by a group who has a contrasting point 
of view and set of interests from women, not to mention a possible fear and hatred of women. 
The result of this has been a distortion and devaluation of feminine characteristics, which now 
can be corrected by a more accurate feminist description and appraisal. Thus the cultural 
feminist reappraisal construes woman's passivity as her peacefulness, her sentimentality as her 
proclivity to nurture, her subjectiveness as her advanced self-awareness, and so forth (Alcoff, 
1988: 406-407).  

So actually, contrary to the claims of many feminists that it is a regression or a throwback to 
biological justification of women’s inferiority, “Cultural feminism is the ideology of a female 
nature or female essence reappropriated by feminists themselves in an effort to revalidate 
undervalued female attributes” (Alcoff, 1988: 408). However,  their revalidation of female 
traits must not certainly be regarded in the pejorative meaning. Echols also supports our idea 
remarking that  

Cultural feminits are careful to distinguish between patriarchally conditioned femininity 
which they characterize as passive and submissive and female nature which they define as 
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nurturent, loving, and egalitarian. According to their logic, female passivity is but a 
conditioned response whereas male violence is a reflection of maleness. […]  [Therefore], 
[…] the cultural feminist analysis assumes that men are the enemy by virtue of their maleness 
rather than the power a patriarchal system lends them” (Echols, 1983: 38) 

Alcoff consolidates Echols’ idea of male threat to women in her own words, “For cultural 
feminists, the enemy of women is not merely a social system or economic institution or set of 
backward beliefs but masculinity itself and in some cases male biology” (1988: 408). Thus, 
they consider masculinity as a threat not only to women but also to the well-being of the 
whole World. By masculinity special male behaviours are implied here. As Echols justifies it, 
“[…] cultural feminists focus attention away from the structure of male supremacy onto male 
behavior. Thus Robin Morgan contends that ‘the Man's competitiveness and greed’ are 
responsible for ‘sexism, racism ... hunger, war and ecological disaster’” (Morgan, 1978: 93 
qtd. in Echols, 1983: 36). Therefore, Echols defines “cultural feminism as a ‘countercultural 
movement aimed at reversing the cultural valuation of the male and the devaluation of the 
female’” (Echols, 1990: 26). In other words, cultural feminim works in an effort to maintain a 
balance between the cultural valuation of the male and the devaluation of the female by the 
patriarchy. Because cultural feminism “equates women's liberation with the development and 
preservation of a female counterculture” (Echols, 1983:35). 

Lorber summarizes the essence of cultural feminism or its major principles as “its claims of 
essential differences between men and women, its view of heterosexual sexuality as coercive 
and potentially violent, its valorization of motherhood, and the promotion of a separate and 
distinctive woman's culture rooted in female bodies and life experiences” (1997: 23-24) 

Another significant claim to be mentioned here with respect to cultural feminism’s relation to 
lesbian feminism is that although it grows out of lesbian feminism, cultural feminism alters it 
vilifying male values rather than men and valorizing female connectedness or sisterhood 
rather than lesbianism (see. Echols, 1989: 244 qtd. in Taylor&Rupp, 1993: 33). Therefore, 
cultural feminism is not a matter of vilifying men or glorifying lesbianism, but a criticism of 
the settled male traits and an advocation of female connectedness and longly ignored female 
traits.  

2. A CULTURAL FEMINIST READING OF CHARLOTTE PERKINS GILMAN’S
HERLAND 

The major aim of this study, as is mentioned in the introduction part, is to analyse Charlotte 
Perkins Gilman’s utopian novel Herland in the light of all these principles of cultural 
feminism that have been expressed so far. The fact that Gilman’s utopian feminist novel 
pictures a women-only society apparently living in the woodland which is cultivated and 
civilized by women later on, gives an opportunity for a cultural feminist reading of the novel. 
As Johnston states,   

In Herland, Charlotte Perkins Gilman shows us three men (Terry, Jeff, and the narrator, 
Vandyck) who penetrate the confines of a women's utopia. […]  The men, like their outside 
world, accept male domination over women while the Herlanders, though descended from 
harem women, have nurtured a society in which women do not depend on men for adventure 
or civilization (1991: 55) 

Thus, just as emphasized by cultural feminists previously, the women are observed to live in 
tranquility, totally free from the oppressive structure of the patriarchal society and not 
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depending on the male power for anything, including civilization that has been generally 
identified with men. 

Here was evidently a people highly skilled, efficient, caring for their country as a florist cares 
for his costliest orchids. Under the soft brilliant blue of that clear sky, in the pleasant shade of 
those endless rows of trees, we walked unharmed, the placid silence broken only by the birds. 
[…] Everything was beauty, order, perfect cleanness, and the pleasantest sense of home over 
it all. As we neared the center of the town, the houses stood thicker, ran together as it were, 
grew into rambling places grouped among parks and open squares, something as college 
buildings stand in their quiet greens (Herland, 1979: 18-19). 

Paralleling with the heavenly view and the environment of this mysterious country called 
Herland, the inhabitants of the land, namely the Herlanders are also a very peaceful society 
having no tendency to violence: 

[…] they were not old women. Each was in the full bloom of rosy health, erect, serene, 
standing sure-footed and light as any pugilist. They had no weapons, […] Six of them stepped 
forward now, one on either side of each of us, and indicated that we were to go with them. We 
thought it best to accede, at first anyway and marched along, one of these close at each elbow, 
and others in close masses before, behind, on both sides (Herland, 1979: 20-21).  

The fact that women have no weapons goes in accordance with the peaceful atmosphere on 
the land and supports the cultural feminist notion that a shared women’s culture/society living 
in peace without any violence, which is indeed regarded as one of the negative male traits- is 
the only solution for the well-being of the society and thus the whole World. Contrary to this, 
men, especially one of them Terry is depicted as having a tendency to violence: “The solidity 
of those women was something amazing. Terry soon found that it was useless, tore himself 
loose for a moment, pulled his revolver and fired upward. As they caught at it, he fired again- 
we heard a cry-” (Herland, 1979: 23). Here, what Gilman aims to do is to reveal the contrast 
between the female and male traits and thus once again to justify the significance of women’s 
role and the positive female traits- once trivialized- in building a world living in welfare and 
peace. Therefore, for fear of the destruction of this tranquil atmosphere, as Vandyck also 
states, “Our first violence had made it necessary to keep us safeguarded for a while, but as 
soon as we learned the language- and woyld agree to do no harm- they would show us all 
about the land” (Herland, 1979: 44). This means that at first Herlanders consider these three 
men, the three intruders as a threat to their peaceful society. However, in time as they start to 
get to know them, their attitude towards each of them changes. As Johnston emphasizes that is 
the reason why most of Herlanders are attracted to “balanced”, “reasonable” and “open-
mided” Van rather than “mahco” and “aggressive” Terry or “sweet passive” and “romantic” 
Jeff. “[…] most of the women are attracted to Van, because, according to his tutor, he seems 
"more like us" (89), the judgment gives readers further reasons to trust Van” (1991: 55-57). 
Because Van is the most familiar one to them among the three, because what they look for 
and value is balance and reasonableness, which are also two main characteristics of 
Herlanders. Thus, the reversal of “the cultural valuation of the male and the devaluation of the 
female” is achieved together with a harsh criticism of the male. And Herlanders, away from 
the restraints of the patriarchal society and all negative male traits, fully concentrate on the 
peace and the welfare of their country: 

They loved their country because it was their nursery, playground, and workshop- theirs and 
their children’s. They were proud of it as a workshop, proud of their record of ever-increasing 
efficiency; they had made a pleasant garden of it, a very practical little heaven; but most of all 
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they valued it- and here it is hard for us to understand them- as a cultural environment for 
their children. That, of course, is the keynote of the whole distinction- their children. […] All 
the surrendering devotion our women have put into their private families, these women put 
into their country and race. All the loyalty and servicemen expect of wives, they gave, not 
singly to men, but collectively to one another. […] With their united power and wisdom, they 
had studied and overcome the ‘diseases of childhood’- their children had none. They had 
faced problems of education and so solved them that their children grew up as naturally as 
young trees; learning through every sense; taught continuously but unconsciously- never 
knowing they were being educated (Herland, 1979: 94-95). 

Here we observe women as a source of social and cultural transformation and public 
regeneration. They are the well-equipped and conscious mothers of future generations. They 
also achieve to create a healthy environment for their children that is far away from many 
threats including the male traits such as agression, competitiveness and domination. They 
provide their children with everything that is necessary for them to be reared up as healthy 
individuals both physically and psychologically. And they do this in cooperation with each 
other preserving the female bonding or sisterhood. The mothers are not only mothers but also 
educators and artists, educating their children so masterfully that they are not even aware of 
being educated. To them, education is also an art and so not all mothers but only the most 
suitable ones must be comissioned for it.  As Alcoff justifies, “Cultural feminist politics 
revolve around creating and maintaining a healthy environment-free of masculinist values 
[…] for the female principle” (Alcoff, 1988: 408). The “positive value” attributed to “the 
rearing of children” and “constructive female ways” that Flynn emphasizes are clearly seen in 
the quotation above (1995: 202). It seems that the female energy these women have turns into 
such a great power that they can succeed everything they have aimed at, without being 
hindered by any obstacles. In Alcoff’s words, “Female energy, conceived by Daly as a natural 
essence, needs to be freed from its male parasites, released for creative expression and 
recharged through bonding with other women. In this free space women's "natural" attributes 
of love, creativity, and the ability to nurture can thrive.” (Alcoff, 1988: 408-409). As is the 
case in Herland where women are at the top of their creativity and ability to nurture and they 
love all their children with unconditioned love. Also the respect for the female traits, and 
especially for motherhood is clearly displayed in Herland: 

‘Motherhood means to us something which I cannot yet dis-cover in any of the countries of 
which you tell us. You have spoken’ -she turned to Jeff, ‘of Human Brotherhood as a great 
idea among you, but even that I judge is far from a practical expression?’ Jeff nodded rather 
sadly. ‘Very far-’ he said. ‘Here we have Human Motherhood in full working use,’ she went 
on. ‘Nothing else except the literal sisterhood of our origin, and the far higher and deeper 
union of our social growth. The children in this country are the one center and focus of all our 
thoughts. Every step of our advance is always considered in its effect on them-on the race. 
You see, we are Mothers,’ she repeated, as if in that she said it all (Herland, 1979: 66). 

As they act with a powerfully-developed sense of sisterhood among them, even women who 
do not have children consider themselves as the mothers of other children as Somel, 
Vandyck’s tutor emphasizes it: “‘We each go without a certain range of personal joy,’ she 
said, ‘but remember-we each have a million children to love and serve- our children’” 
(Herland, 1979: 71). And in such a society where motherhood is considered as a holy duty, 
more than that as a religion, and children the sole aim or “raison d'être” (1979: 51) for the 
well-being of their country, they discover an extraordinary way of reproduction: they believe 
that if they concentrate on the idea of being a mother and if they are healthy enough, they can 
conceive, and bear children. As Vandyck mentions at first it was difficult for them to admit 
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the loss of man population but in time “they developed this virgin birth capacity”: “When a 
woman chose to be a mother, she allowed the child-longing to grow within her till it worked 
its natural miracle. When she did not so choose she put the whole thing out of her mind, and 
fed her heart with the other babies” (Herland, 1979: 71). This also is used as a way of birth 
control among Herlanders. Alcoff at this point presents Rich’s ideas with respect to the 
importance of female body and biology. According to her, Rich focuses on the fact that 
importance of female biology should not be rejected simply because the patriarchal power has 
used it to subdue women:  

Rich believes that ‘our biological grounding, the miracle and paradox of the female body and 
its spiritual and political meanings’ holds the key to our rejuvenation and our reconnection 
with our specific female attributes, which she lists as ‘our great mental capacities...; our 
highly developed tactile sense; our genius for close observation; our complicated, pain-
enduring, multi-pleasured physicality." (1979: 290 qtd. in Alcoff, 1988: 409-410). 

Hence Rich’s remarks reinforce the importance of female body and its miracle as exemplified 
in Gilman’s novel above, the ability and power of women to get pregnant and give birth to 
children on their own without any relationship with man. Rich continues to discuss that 

the repossession by women of our bodies will bring far more essential change to human 
society than the seizing of the means of production by workers.... In such a world women will 
truly create new life, bringing forth not only children (if and as we choose) but the visions, 
and the thinking, necessary to sustain, console and alter human existence-a new relationship 
to the universe (Rich, 1979: 292 qtd. in Alcoff, 1988: 410). 

Since it has been a women-only society for “two thousand years with no men” (Herland, 
1979:94) they now have all the authority on their bodies which goes hand in hand with 
Echols’ idea that “Cultural feminists advocate a "return" to maternal values through the 
establishment of maternal authority” (Echols, 1983: 52) and they believe that “women will be 
freed via an alternate women's culture” (Williams 1975: 79 qtd. in Taylor&Rupp, 1993: 32). 
Under this maternal authority they have created a totally new culture and society having a 
new relationship to the universe and Nature specifically characterized by a sense of respect to 
Nature. As Vandyck mentions “they had ceased to kill birds” (Herland, 1979: 49). This is also 
a sign of their living in union/harmony with Nature in accordance with the cultural feminist 
claim “that women are closer to nature ” (Echols, 1983:38). 

There is one more significant and interesting point to be mentioned here, which is actually an 
observation of Vandyck about these women, whom Terry especially does not find feminine at 
all just by looking at their appearance and specifially because of their short hair and strongly-
structured bodies. However, Vandyck’s evaluation and his realization, as the most reasonable 
and the most objective of the three and with an ability of judgement and comparison between 
two societies, reflects the fact that not only the American society but all patriarchal societies 
live in a great illusion with respect to the definition of femininity and masculinity: 

These women,whose essential distinction of motherhood was the dominant note of their 
whole culture, were strikingly deficient in what we call ‘femininity’. This led me very 
promptly to the conviction that those ‘feminine charms’ we are so fond of are not feminine at 
all, but mere reflected masculinity- developed to please us because they had to please us, and 
in no way essential to the real fulfillment of their great process (Herland, 1979: 58-59). 
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What they, and especially Terry looks for, as a pure representation of patriarchal society, in 
Herlanders is actually what they want to see, or what they are used to see in the women of 
their society and as Vandyck realizes it is indeed not something natural or willing but forced 
by the patriachal society on women consciously, unconsciously or most probably 
subconsciously. Hence, once again we witness the valuation and even the glorification of the 
female traits that have been long ignored, and very surprisingly it is by a member of 
patriarchal society or from the male point of view. As Johnston comments on Gilman’s use of 
three men in her novel, she also underlines the point of revaluation as her real aim:   

By using the men, Gilman focuses Herland on revaluation rather than on a new society. Her 
creation of Herland, though it affirms women working in community, works primarily to 
highlight the foibles in the 1915 male-dominated society of the United States. Her narrative 
aims to convince an audience both that women are as individual and valuable as men, and that 
man reduces civilization when woman is not included as an equal partner (1991: 59). 

Therefore, the only solution for a better World and to lead a civilized life is a return to these 
unfairly ignored and trivialized female values. As Alcoff highlights once more, 

[…]  cultural feminists argue […]  that women's world is full of superior virtues and values, to 
be credited and learned from rather than despised. Herein lies the positive impact of cultural 
feminism. And surely much of their point is well taken, that it was our mothers who made our 
families survive, that women's handiwork is truly artistic, that women's care-giving really is 
superior in value to male competitiveness (Alcoff, 1988: 414). 

Thus, woman body with all its biological features and also all of her social roles, especially 
motherhood including rearing children must not be hated or ashamed of by women, because 
these are the values and virtues that give them the energy and the power to create and render 
them the source of creation in the universe. Thus all these female values and virtues are more 
valuable when they are compared to the masculine traits of aggression, domination and 
competitiveness which are literally a threat to  world peace and welfare/prosperity. 

CONCLUSION 

To encapsulate, this study analyses Charlotte Perkin’s Gilman’s utopian novel called Herland 
with respect to cultural feminist theory. To this end, it searches for  the traces of major 
principles of cultural feminism in the novel such as the the advocation of a shared women’s 
culture free from patriarchy, and thus the idea of sisterhood; a call for the alteration of deeply-
seated cultural norms and representations of the ‘feminine’ and the ‘masculine’; consideration 
of male behaviours as a threat to society and sublimation of the female values such as caring, 
cooperation, and egalitarianism; a respect for female occupation of parenting including child 
caring, and nurturing that have been long trivialized; a call for a balance between the 
aforesaid feminine traits and masculine traits such as aggressiveness, competitiveness, and 
domination; in short a reversal of the cultural valuation of the male and the devaluation of the 
female and thus tries to exemplify them from the novel. 
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ABSTRACT 

Substance of this paper includes a heuristic endeavor at outlining a framework to gain insights 
concerning disputations over the Sociological issue of Women-Artificial Intelligence (A. I) 
interaction. This paper hopes to accomplish a constructive critique through recontextualising 
the preexisting notions of women empowerment in A. I and subjecting them to new 
intellectual scrutiny. 

The meteoric rise in the application of Artificial Intelligence (A. I), has transformed it from a 
technologically particular niche to a gargantuan social construct. A. I, in it's inchoate state, 
has started reflecting the imperfect practices and disparities of the society. Natural tilt of 
virulent cultural tendencies has created an intersectionality of alarming issues such as 
overrepresentation of men, lack of critical theory to inform decisions, data subsumed with 
stereotypes and a parochial implementation of gender balance. Transformative interventions 
in this regard has come as an interpellation of a gender theory addressing issues such as 
dealing with gender pay gap, novel institutional mechanisms for advancement of women and 
NGO activism to attract more women into A. I (e.g.- A. I for Humans). This gender theory is 
scattered, non uniform and its implementation remains ambiguous due to lack of feedback 
data from women in the industry. 

This research comes into motion as an outcome of a revelatory case study method being 
applied on instances of women success stories in the A. I industry and A. I startups who had 
claimed to be gender sensitive working for social amelioration. The objective is to add a new 
ambit to the existing gender theory by recontextualising predefined issues through a multiple 
participant input based triangulation. 6 women employed in two A. I startups in India (Centric 
and GreatLearning) were identified on the criteria that they are well aware gender issues 
within A. I industry through SnowBall Sampling. They were subjected to semi-structured 
interviews. Questions such as “How much of the popular gender sensitive initiatives do they 
find relevant and competent?”, “Do they think that the right set of questions are being asked 
to address the right problems?” were asked for primary data collection.  

Keyword: women empowerment, artificial intelligence, gender theory recontextualisation, 
semi-structured interview, Delhi 

This paper is written with the objective of constructing an intersectionality of technology, 
gender based discriminataions and development. The international intellectual community 
long ago came to a consensus that A. I truly possess all the attributes that earns a 
technological construct the accolade of a “revolution”. Ilk of such revolution includes 
Gutenberg's printing press, Industrial Revolution, Radio and most recently the Internet. 
However, none of this technological revolutions could not have been subjected to feminist 
scrutiny at theri zenith. One can easily apply a ruthless logic of accumulation (invincible 
hands of capitalism) for the inception of all these discourses who successfully changed the 
social fabric of humanity. Different epistomological vehicles of feminist schools of thoughts 
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have shown how the history of technological developments have sidelined the aspirations of 
women in subtle as well as blunt ways.  

All technological revolutions share a common feature in terms of their interaction with 
women. At a societal level, all technological endeavours have come to be legitimised as 
“transformative interventions”. Glorification of such self proclaimed penaca meant that any 
“thick description” on their social consequences, investigations on their inclusiveness or 
gender sensitivity never became an attractive idea to the intelligentsia. Considering this 
historical trajectory, A. I as a technological tool for women's upliftment presents some unique 
opportunities and potentials. However in order to succeed in this line of investigation, one 
must have a clear understanding of what constitutes any Sociology of A. I. Sociology of A. 
doesn't mean the usage of A. I technology in Sociological research. Sociology of A. I also 
doesn’t involve applying Sociological principles in the development of A. I such as 
determining the social rules on which machines can interact with human beings. This comes 
under the purview of “Social A. I” which is a subdiscipline within Computer Science and 
Robotics. Sociology of A. I instead mean studying A. I as a Social Construct. Although a 
relatively uncharted territory, Sociologists are gradually engaging in studying the different 
social processes, the interaction of different socio-economic-political institutions within the 
A. I discourse. A. I today has become an internet sensation, a global buzzword. It has never 
failed to catch the imaginations of the people through social media, films etc. Infact, the 
differential construction of gender related attributes concerning themes of A. I have been 
popular since decades. Films like “Ex Machina”, “Lucy”, “Her” are popular have displayed 
various shades of feminist artictsic depictions.  

However, gender contestations regarding A. I are neither metaphysical nor mere speculations 
on the basis of science fiction films. From an industrial Sociology perspective it is clear that 
societal malpractices regarding gender in other industries are not uncommon in new sites of 
employment such as A. I, Machine Learning, data Science etc.  

The connection between A. I and the women's issue got the necessary limelight with 
speculations from eminent futurists like Sohail Inayatullah as they stressed a complete lack of 
foresight projects in social science disciplines like Sociology for accommodating A. I in the 
upliftment of woman.  

With the Wall Street Crash in 2008,(1) people's faith in the century-old financial institutions 
crashed too. Social media evolved into industries worth billions of dollars. This business 
model dependent on technologies that would somehow keep the consumers glued to the 
platforms so they can be exposed to a maximum number of advertisements (Facebook alone 
has more than 7 million advertisement clients). We could see a phenomenal rise in the women 
centered industries as well as universal engagement of business institutions to include wider 
and greater women populations as consumers. This was the period when the women started 
engaging in the A. I workforce but their numbers then (and now) were far lesser than men. 
Social engagement with women was in the form of social engineering being applied at a 
universal level by so-called attention engineers (1) who borrowed addictive principles from 
places such as Las Vegas Casinos. The social media companies utilized our digital footprints 
to predict our behavior and categorize us into groups for personally curated 
advertisements.The first feminist therorization or to be precise the first attempt at any social 
inclusiveness came from Shoshan Zuboff (1) who described this as the rise of a new social 
system- the "surveillance capitalism". As all of this was done by breaching our awareness, 
these companies now started having enormous influence over our personal decisions. 
Christopher Wylie the whistleblower from The Facebook–Cambridge Analytica Data 
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Scandal (2) admitted of the organization been involved in influencing the votes of millions of 
USA citizens in the 2016 elections. 

Karl Marx how capitalism was born out of feudalism and communism is supposed to be 
born only by using the productive forces of capitalism. Similarly, the technological 
determinism evident in the present scenario promises a number of future technological 
developments. For example, the exponential rise in computational power and universal 
internet penetration is giving rise to an unprecedented amount of user-generated data which 
we call BIG Data (2). Parallel to that, we see algorithms being developed to make sense of 
such data which is one of the examples of an Artificial Intelligence (A. I) (3)application. 
Foresight scholar Ray Kurzweil (4) has been plotting the A. I trajectory since 1985 and his 
findings in 2015 turned out to be authentic. On the basis of that, he predicted that in 2049, A. 
I will be developed to that extent where machine intelligence will surpass human intelligence 
and we will be in the age of A. I singularity (3). The invention of a decentralized internet 
based on Blockchain (Web 3), decentralized financial transaction system 
(cryptocurrency such as bitcoin), and decentralized social media such as "Steamit", 
"Voice" (5) is already revolutionizing the way we use the internet. Finally, we see the 
invention of computers based on properties of physics replacing the traditional transistor-
based computers. These Quantum Computers (6)are able to do functions in seconds that 
take the world's best supercomputers thousands of years. Along with Google-made quantum 
computer Sycamore, (7) India tested quantum computing abilities in 2019. 

These issues I pointed out are self-evident that they will change the human social existence 
across all societies in the world.  These technologies are futuristic and any initiative to deduce 
their social impact solely based on past social science methods will surely produce incomplete 
results. 

This is why I take inspiration from the works of Thomas Kuhn (8) to make sense of this 
"anomaly". While there is a general consensus among the scholars about the traditional social 
science's inability to interpret reality,  we also see rampant experimentations and immense 
rivalry among different schools of thought about the emerging scenario. Scholars like 
Alexander Widt (9) and Dana Zohar (10) have experimented with Quantum Social 
Science. On the other hand, we see works of Mathew Salagnik (11)and Shoshana Zuboff 
endorsing a confluence of qualitative social science and quantitative data science into a 
"Computational Social Science". From Stephen Hawking to A. I philanthropist like Elon 
Musk, everywhere there is common consensus for developing an inclusive, participatory, and 
safe technology with enough checks and balances. Obama administration's report in 2016 
titled  "Preparing for the Future of Artificial Intelligence" (3), stressed the essential role of 
social scientists in evaluating the impact of A. I at the social level. 

In any knowledge creation there are two main philosophical questions- "what is it?" and 
"How does it work?". I believe that the present paradigm is over-occupied with the "how 
does it work" question for interpreting the A. I. I argue that we don’t need any more 
descriptive speculation into the impact of technologies like A. I on society. Foresight 
demands rather to extensively engage in developing research methodologies that are 
competent for describing the salient features of the A. I society.  

In this article, I stress the urgent need for foresight projects within Sociology for creating 
strategies of women empowerment. The biggest prerequisite for the successful inclusion of 
women in foresight projects is to create longitudinal sources of research data that can 
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contribute to a vast array of parallel research initiatives. Consider the striking scarcity of such 
initiatives, I suggest the following pilot study-  

A pilot study for any foresight project must primarily aim at building a solid network of actors 
who influence the outcome of the research. In this case, the network requires active 
participation from the developers as well as the consumers of technologies like A. I.However 
the network must also include actors who are the bridge between the state and the 
technological paradigm such as the bureaucrats, investment bankers, environmental activists, 
and NGO stakeholders.  

INTELLIGENT 

Using sources on latest technological developments and their impacts in other disciplines like 
A.I, Machine Learning, Sentiment Analysis, Expert Systems, quantum computing, and 
Blockchain technologies. This will involve the mood and aspirations of different industries 
and also international issues like A. I race between the USA and China (6). 

INTERACTION 

This will involve multi-layered interaction in the form of interviews with different 
stakeholders in the A.I scenario. An example is how I received vital information from 
Quantica Computaco a Chennai-based startup providing A. I based business solutions when 
I emailed them. 

INTERVENTION 

Taking inspiration from the works of foresight consultants like Sohail Inayatullah, (12) I 
will strive to build alternative future models of social impact. 

Sociological foresight projects are not tools for creating newer forms of technology like social 
A. I etc. Creation of newer forms of technology doesn’t come within the purview of 
ethnographic endeavors. The objective of foresight projects must begin with studying A. I as 
a social construction. SOme possible methods can be  

(i) Studying A. I and humans as equal nodes in networks for understanding issues like 
unemployment due to automation 

(ii) Studying A. I as a global buzzword to understand the societal interpretations such as 
hopes and fears of people towards A. I. 

In conclusion I can say that past Sociological literature already takes efforts to showcase how 
women in future can getalieanated from the development process due to the advent of 
technology. Zygmaunt Baumann’s construction of how modernity is being implemented in 
the same process as holocaust was implemneted through bureaccratic intervention show the 
hidden social exclusive nature of a technology like A. I. Concepts of social capital mentioned 
in the works of Bourdieu and Robert Putnam argues for a case where only a wealthier section 
of the women has the access to the A. I workforce ignoring the question of the downtrodden 
women. Economic theorists like Wallerstein points out how a flow of wealth centered around 
A. I occurs from developing/periphery countries to the core countries like the USA where 
there is full fledged growth around A. I. Even in this flow, the representation of women is not 
satisfactory as per the statistical surveys. Scholars like David Held and Jean Braudrillard 
pointed out how A. I has been constructed as a “hyperreality”. This hyperreality is on one 
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hand not gender sensitive and applying a Foucaludian analysis we can say, this is nothing but 
a logic of capitalist accumulation. Just like all its predecessor technological revolution 
predecessors, A. I has transformed some aspects of feminist existance, but till now it has not 
incooporated feminist scrutiny as a primary source of checks and balances in it’s formative 
process.  
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CAM TAVANI AŞABİLMİŞ TÜRK KADIN YÖNETİCİLERİN İZLEDİKLERİ 
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“Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu size 
ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi gerçekten yapabileceğinize inandığınızda ise 
aklınız bu sefer de yapmak üzere ve çözümler bulma doğrultusunda size yardım etmek için 
çalışmaya başlar”. (David J. Schwartz) 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, cam tavanı aşabilmiş başarılı kadın yöneticilerin kullandığı stratejileri 
ortaya koymaktır. Çalışmada, nitel araştırma tasarımı çerçevesinde olgu bilim (fenomenoloji) 
yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örneklem yöntemine göre seçilen 
12 üst düzey kadın yöneticiden oluşmaktadır. Araştırma verileri çevrimiçi görüntülü bireysel 
görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve tematik analiz yöntemine uygun bir şekilde analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda, kadınların örgüt içerisinde performanslarını tam olarak 
kullanabilecekleri kademelere ilerlemelerini engelleyen cam tavanı aşmada farklı stratejiler 
izledikleri ortaya çıkmış ve bu stratejiler “bireysel stratejiler” ve “örgütsel stratejiler” olmak 
üzere iki tema altında sınıflandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan Sendromu, Kadın Yöneticiler, Fenomenoloji. 

A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE STRATEGIES FOLLOWED BY 
TURKISH WOMEN MANAGERS WHO COULD OVERCOME THE GLASS 

CEILING 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the strategies used by successful female managers who have 
overcome the glass ceiling. In the study, phenomenology approach was adopted within the 
framework of qualitative research design. The participants of the research consist of 12 senior 
female managers selected according to the purposeful sampling method. The research data 
were collected using the online video individual interview method and analyzed in accordance 
with the thematic analysis method. As a result of the analysis, it has been revealed that 
women follow different strategies to overcome the glass ceiling that prevents them from 
progressing to the levels where they can fully use their performance in the organization, and 
these strategies are classified under two themes as "individual strategies" and "organizational 
strategies". 

Keywords: Glass Ceiling Syndrome, Female Managers, Phenomenology. 

GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca kadının özel yaşamı evi ile sınırlandırılmış, ekonomik yönden ise erkeğe 
bağımlı olarak yaşamını sürdürmüştür. Kadının yeri evi kabul edilmiş, rolü ise eş ve anne 
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olarak belirlenmiştir (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014: 2). Dolayısıyla kadınlar, ataerkil aile 
yapısı içinde cinsiyete dayalı rolleri ile ücretsiz aile işçisi olarak çalışmıştır (Erçen, 2008: 2). 
Ancak sanayi devrimiyle birlikte yaşanan gelişmeler kadınların iş yaşamında aktif bir şekilde 
yer almasını sağlamış ve ücretli işçi statüsünü almaya başlamışlardır. İlerleyen zamanlarda 
yaşanan sosyoekonomik değişimler ve gelişmeler kadınların iş gücüne katılma oranını önemli 
ölçüde arttırmıştır (Korkmaz, 2016: 96).  

Günümüz dünyasında, her ne kadar kadınların çalışma oranında artışlar yaşansa da üst düzey 
yönetim kademelerine daha çok erkeklerin getirildiği görülmektedir.  Bununla birlikte 
yönetim kademelerinde yer alan kadınlar ise erkeklere göre daha az yetkiye sahip olup, 
şirketlerin geleneksel olarak “kadın” fonksiyonel alanlarında (insan kaynakları, kurumsal 
iletişim, toplum ve hükümet ilişkileri, pazarlama ve finans gibi) yoğunlaşmaktadırlar (Sposito, 
2013: 489). Çünkü gerek bireysel (çoklu rol üstlenme, bireysel tercih ve algılar) gerekse 
örgütsel (örgüt kültürü, örgüt politikaları, mentör eksikliği, fırsat eşitliğinin olmayışı, 
informal iletişim ağlarına katılamama, erkek yöneticiler tarafından konulan engeller, kadın 
yöneticiler tarafından konulan engeller, iş hayatında kadın algısı) ve toplumsal (mesleki 
ayrım, toplumsal önyargılar) faktörlerden kaynaklanan bazı engeller kadınların üst yönetim 
kademelerinde yer almamasına neden olmaktadır (Taşkın ve Çetin, 2012: 20-23). Yönetim 
literatüründe kadınların bu tür resmi olmayan ve somut bir şekilde varlığı ortaya 
çıkarılamayan engelleri yaşamalarına “Cam Tavan Sendromu” denilmektedir (Korkmaz, 
2016: 97). Söz konusu ayrımcı engellerin “cam tavan” şeklinde nitelendirilmesinin sebebi, 
hedeflerin ya da yüksek pozisyonların görünür olması; ancak engellerin görünmez, yani gizil 
olmasıdır (Akbaş ve Korkmaz, 2017: 75). 

Cam tavan, yalnızca kadınlarla sınırlandırılan bir durum değildir. Etnik azınlıklar ile 
erkeklerin de, tıpkı kadınlar gibi kariyer ilerlemeleri esnasında engellerle karşılaşmaları da 
cam tavan ile ifade edilebilir (Lockwood, 2004; Zeng, 2011: 312). Günümüzde bu azınlıklar, 
engelliler, yaşlılar ve cinsel azınlıkları da kapsayabilmektedir (Soysal ve Baynal, 2016, s. 
227). Ancak kavram, ilk olarak 1986’da Hymovitz ve Schellhard tarafından Wall Street 
Journal’da yayınlanan “İş Yaşamında Kadın” isimli makalede, kadınların başarılarına rağmen 
iş dünyasında yüksek düzeylere ulaşmalarını engelleyen kadın ve yöneticilik arasındaki 
görünmez ve aşılamaz engel olarak tanımlanmıştır (Longo ve Straehley, 2008: 88). 
Dolayısıyla cam tavanın çıkış noktası, üst yönetim kademelerindeki cinsiyet ayrımcılığını 
belirtmek olduğu için kavram kadın çalışanlarla bütünleşmiştir.  

Kadın yöneticiler, cam tavan karşısında kimi zaman bu durumu kabul etmek zorunda kalırken 
bazen de bu engelleri aşmak için çeşitli stratejiler kullanmakta ve başarılı olmaktadırlar. Bu 
çalışmanın amacı, cam tavanı aşabilmiş kadın yöneticilerin cam tavanı aşmada kullandığı 
veya izlediği stratejileri ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Araştırma, Türkiye’de çalışma hayatında yer alan kadınların üst düzey yönetim kademelerine 
yükselmelerini engelleyen faktörleri aşmada hangi stratejileri kullandığını araştırmak için 
yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

• Cam tavanı aşabilmek için ne tür stratejiler kullandınız?
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• Günümüz şartları dikkate alındığında, cam tavanı yaşayan kadınlara çözüm önerileriniz
nelerdir? 

Araştırmanın Deseni 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, olgu bilim (fenemonoloji) deseni 
benimsenmiştir. Fenomenolojik araştırma, gündelik yaşamda farkında olduğumuz ancak 
detaylı ve derinlemesine bir düşünceye sahip olmadığımız olgulara yoğunlaşarak (Yıldırım ve 
Şimsek, 2018: 69), deneyimlerimizi ve bu deneyimlere yüklediğimiz anlamı açığa çıkarmayı 
hedeflemektedir (Titchen ve Hobson, 2005: 123). Bu kapsamda çalışmada “cam tavan” 
fenomen olarak ele alınmış ve katılımcıların birbirinden farklı deneyimlerinden yararlanarak 
cam tavanı aşma stratejilerine odaklanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Fenomenolojik araştırmalarda veriler, araştırma kapsamında odaklanılan fenomeni bizzat 
deneyimleyen ve deneyimlerini açıkça ifade edebilen kişi veya gruplardan elde edilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2018: 71). Bu doğrultuda, araştırmada katılımcı seçiminde iki ölçüt esas 
alınmıştır. Bunlardan ilki; cam tavana neden olan faktörlerin çeşitli olabileceği bir fenomen 
olmasından dolayı katılımcıların hem kamu hem de özel sektörde çeşitli kurum ve şirketlerde 
çalışan kadın yöneticilerden oluşması, diğeri ise bu fenomeni yansıtabilecek durumda 
olmasıdır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden “kartopu” ve “maksimum 
çeşitlilik” yöntemlerine göre belirlenmiştir. Araştırmada toplam 12 farklı katılımcı profiline 
sahip kadın yöneticiyle görüşmeler yapılmış ve veri doygunluğuna ulaşıldığı için veri toplama 
bırakılmıştır. Burada ise başlangıç analiz için 9 görüşme yapılması ve ardından bu görüşmeye 
3 ardıl verinin benzeşmesinin olmasını veri doyum noktası olarak nitelendirmiştir (Francis 
vd., 2010). 

Araştırma bulguları sunulurken, katılımcılara ait kimlik bilgilerinin gizli tutulması amacıyla 
her bir katılımcıya (K1, K2, K3) şeklinde rumuzlar verilmiş ve katılımcılara ait bilgiler Tablo 
1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Katılımcı Medeni 
Durum 

Çocuk 
Sayısı 

Yaş Eğitim Sektör Unvan 

K1 Evli 2 41 Lisans Özel İK Müdürü 
K2 Evli 2 43 Lisans Kamu Okul Müdürü 
K3 Bekâr - 39 Lisans Özel Şube Müdürü 
K4 Evli 1 43 Lisansüstü Özel Satış ve Pazarlama 

Müdürü 
K5 Bekâr 1 46 Lisans Özel Bölge Yöneticisi 
K6 Evli 2 40 Lisansüstü Kamu Enstitü Müdürü 
K7 Bekâr - 44 Lisans Kendi İşim İşveren 
K8 Bekâr - 38 Lisansüstü Özel İK Müdür Yardımcısı 
K9 Evli 1 44 Lisansüstü Kamu Dekan 
K10 Evli 1 42 Lisans Kendi İşim İşveren 
K11 Bekâr 1 36 Lisansüstü Kamu Bölüm Başkanı 
K12 Bekâr - 49 Lisans Özel Genel Müdür 

355



Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmaya ait veriler, pandemi nedeniyle araştırmacı tarafından 2-12 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında katılımcılarla çevrimiçi görüntülü görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Görüşmelere 
başlamadan önce katılımcılara çalışma ile ilgi birtakım bilgiler sunulmuş ve görüşme 
sırasında ses kayıt cihazı kullanılacağı ve isimlerin gizli tutulacağı sözlü olarak belirtilmiştir. 
Bu kapsamda, görüşmede açık uçlu sorular sorularak hem not alınmış hem de ses kaydı olarak 
kaydedilmiştir. Görüşmeler ortalama 30-40 dakika kadar sürmüştür. 

Araştırma verilerinin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Tematik analiz, 
verilerdeki örüntüleri belirleme, analiz etme ve raporlama için kullanılan bir yöntem (Braun 
ve Clarke, 2006, s. 79) olduğundan dolayı bu araştırmada tercih edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, görüşmelerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgular 
araştırma soruları referans alınarak “Cam Tavanı Aşma Stratejileri” ve “Cam Tavanı Yaşayan 
Kadınlara Öneriler” şeklinde iki üst tema olarak sunulmuştur. 

Kadın Yöneticilerin Cam Tavanı Aşma Stratejileri 

Cam tavanı aşma stratejileri “bireysel stratejiler” ve “örgütsel stratejiler” olmak üzere 
iki tema altında toplanmıştır. Stratejileri oluşturan toplam 21 kod, ilgili alan yazından 
faydalanarak ve katılımcıların tecrübeleri değerlendirilerek tanımlanmıştır. Katılımcıların cam 
tavanı aşmaya yönelik kullanmış oldukları stratejilere ait temalar ve kodlar ifade sıklıklarıyla 
birlikte Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Cam Tavanı Aşma Stratejileri 

Temalar Kodlar Belirtme 
Sıklığı 

% 

Bireysel 
Stratejiler 

Çok çalışmak 8 9,5 
Kendine güvenmek 7 8,3 
Ev işleri ve çocuk bakımı için destek almak 7 8,3 
Kararlı, hırslı ve rekabetçi olmak 6 7,1 
Danışman desteği almak 5 5,9 
Motive olmak 5 5,9 
Kişisel gelişim için kurslara gitmek 5 5,9 
Sosyal ağlara katılmak 4 4,8 
İşini sevmek 4 4,8 
Yenilikçi olmak 3 3,6 
Eşit ebeveynlik 3 3,6 
Kendi işini kurmak 2 2,4 
Evlenmemek 1 1,2 

Toplam 60 71,3 

Örgütsel 
Stratejiler 

Yüksek performans sergilemek 6 7,1 
Örgütsel iletişime önem vermek 5 5,9 
İşte özverili çalışmak 3 3,6 
Mentordan yardım almak 3 3,6 
Sosyal ilişkiler geliştirmek 3 3,6 
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Kariyer gelişimi programlarına katılmak 2 2,4 
Farklı birimlerde görevler yapmak 1 1,2 
Değişen iş ve çevre koşullarına uyum 
sağlamak 

1 1,2 

Toplam 24 28,7 
  TOPLAM 84 100 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların cam tavanı aşmak için çoğunlukla (%71,3) bireysel 
stratejiler uygulamış olduğu görülmektedir. Buna göre, bu tema altında çok farklı kodlar 
karşımıza çıkmakla birlikte kodlar daha çok “çok çalışma”, kendine güvenme” ve “ev işleri ve 
çocuk bakımı için destek alma” etrafında toplanmıştır. Katılımcıların uygulamış oldukları 
örgütsel stratejiler dikkate alındığında ise, “yüksek performans sergileme” ve “örgütsel 
iletişim” kodlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda, aşağıda bazı katılımcıların 
ifadeleri yer almaktadır; 

“…Gece gündüz çalıştım derler ya işte bu pozisyona gelebilmek için aynı şekilde çalıştım…” 
(K5) 

“…Engellerle karşılaştıkça kendime daha çok güvendim ve azmettim. Sonuç olarak 
hedeflediğim noktaya ulaştım ve yeni hedeflerime istikrarlı bir şekilde ilerliyorum…” (K8) 

“…Hem anne, hem eş hem de çalışan bir kadın olarak tüm rolleri yerine getirmek oldukça 
zor. Bu nedenle çocuk bakımı ve ev işleri için dışardan hep destek aldım. Hadiye hanımın 
hakkı ödenmez…” (K1) 

“…Fırsat buldukça aynı veya farklı sektördeki yöneticilerle görüştüm ve dostluklar kurdum. 
Onların düşünceleri benim için önemli olduğu için her konuda fikirlerini aldım ve her daim 
beni yönlendirdiler…” (K3) 

“…Kariyer gelişimim için (kendi imkânlarımla) çeşitli kurslara (diksiyon ve güzel konuşma, 
yabancı dil, hızlı öğrenme teknikleri,  iletişim becerileri, kişisel verimlilik, liderlik) gittim…” 
(K12) 

“…Eşim en büyük destekçim. Mesela yemek yapma ve çocuk bakımı konularında her zaman 
yardımcı oldu. Halen de olmaya devam ediyor. Yani baba çalışır, anne çocuk bakar ve ev işi 
yapar gibi geleneksel rollere sahip bir aile yapımız hiçbir zaman olmadı…” (K6) 

“…Çalışma hayatında yükselme noktasında o kadar farklı engellerle karşılaştım ki inanın çok 
yorulmuştum. Hamileyken işi bıraktım ve çocuğum 3 yaşına geldiğinde kendi işimi kurdum. 
İyiki de kendi işim diyorum. Çünkü şu anda uluslararası bir şirketin hem genel müdürü hem 
de işvereniyim…” (K7) 

“…Kariyer yapmak her zaman ilk önceliğim oldu. Her seferinde farklı bahanelerle evliliği 
erteledim. Çünkü evli olan ve çocuğu olan arkadaşlarıma (çalışan) baktığımda tüm 
sorumlulukları yerine getirme noktasında sorun yaşadıklarını ve tükendiklerini gördüm ve 
haliyle gözüm korktu. Dolayısıyla farklı roller üstlenmeden kendimi iş hayatına adadım ve 
genel müdürlüğe kadar ilerledim. Tabi evlenmemeyi bir strateji olarak nitelendirmek 
tartışılır!...” (K12) 

“…Çoğunlukla beklenenin üstünde performans gösterdim…” (K5) 
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“…İşletme içi iletişime önem verdim. Yani hem çalışma arkadaşlarımla iletişimim güçlü oldu 
hem de yöneticilerimle…” (K1) 

“…Yöneticilerimle ve iş arkadaşlarımla hep işbirliği içerisinde oldum ve hep desteklerini 
aldım. Özellikle işe yeni başladığım dönemde arkadaşlarımın desteği çok fazlaydı. Bu şirkette 
bilgi asla saklanmıyor aksine paylaştıkça güçleniyor ve çoğalıyor. Dolaysıyla bilmediğiniz 
veya emin olamadığınız bir konu hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyorsunuz…” 
(K4) 

“…Bölümdeki, okuldaki, üniversitenin diğer birimlerindeki ve üniversite yönetimindeki 
hocalarımla her zaman için olumlu ilişkiler kurmam ve sürekli aktif olmam bu pozisyonda 
olmamın en büyük nedeni diyebilirim…” (K9) 

“…Tek bir alanda uzmanlaşmadım. Alanım her ne kadar İK olsa da satış, pazarlama ve 
halkla ilişkiler departmanlarında da görevlerde bulundum. Çünkü uzun süreli başarı için bir 
yöneticinin birçok alanda donanımının olması gerektiğine inananlardanım…” (K1) 

Cam Tavanı Yaşayan Kadınlara Öneriler 

Katılımcıların cam tavanı yaşayan kadınlara yönelik önerileri ifade sıklıklarıyla 
birlikte Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Katılımcı Önerileri 

Tema Belirtme Sıklığı % 
Özgüvenli olmak 9 11,8 
Pes etmemek 9 11,8 
Eş, aile ve yardımcı desteği almak 8 10,5 
Sabırlı olmak 7 9,2 
Kararlı olmak 7 9,2 
Kendine inanmak 6 7,9 
Daha çok çalışmak 6 7,9 
Donanımlı olmak 5 6,6 
Rekabetçi olmak 5 6,6 
Mutlu ve huzurlu bir aile yapısına sahip 
olmak 

4 5,3 

Şirket değiştirmek 4 5,3 
Çeşitli sosyal ağlardan yararlanmak 3 3,9 
Yöneticilerle işbirliği yapmak 3 3,9 

TOPLAM 
76 100 

Tablo 3’e göre, katılımcılar cam tavanın aşılması için daha çok kişisel özelliklerin 
güçlendirilmesine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Bir diğer ifadeyle; yüksek özgüvenli, 
sabırlı, kararlı ve kendine inanma gibi çeşitli kişisel özelliklerin cam tavanı kırmada önemli 
olduğunu ifade etmişlerdir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüz iş dünyasında, her ne kadar geleneksel yargı ve tutumlardan uzaklaşılıp çalışma 
koşullarında iyileşmeler yaşansa da, henüz kadınların çalışma hayatı ile uyumu ve arzu edilen 
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pozisyonlara ulaşmaları beklenilen seviyelere gelememiştir. Çünkü kadınlar kariyer 
basamaklarında çeşitli nedenlere bağlı olarak görülmeyen veya açıkça ifade edilmeyen 
engellerle karşılaşmakta ve bu engeller bireysel ve örgütsel birçok olumsuz sonuca yol 
açmaktadır.  Cam tavan olarak nitelendirilen bu engellerin olumsuz sonuçlarına engel olmak 
veya sorunları ortadan kaldırmak için bu araştırma tasarlanmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın 
amacı cam tavanı aşabilmiş başarılı kadın yöneticilerin kullandığı stratejileri belirleyerek bu 
durumu yaşayan kadın çalışanlara fayda sağlamaktır. 

Araştırmaya katılanların demografik bilgileri incelendiğinde; medeni durum, çocuk sayısı, 
yaş, eğitim ve sektör fark etmeksizin her türlü sosyo-demografik durumda cam tavan 
sendromunun yaşanmasının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu 
demografik özelliklerin cam tavan sendromu üzerinde önemli etkilerinin olmadığı 
söylenebilir. 

Araştırma bulgularına göre cam tavanı aşmada kullanılan stratejiler; “bireysel stratejiler” ve 
“örgütsel stratejiler” olmak üzere iki temaya ayrılmıştır. Katılımcıların cam tavanı aşmada 
kullanmış oldukları stratejiler dikkate alındığında hem bireysel hem de örgütsel olmak üzere 
toplam 21 farklı stratejinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda, kadınların farklı 
engellerden dolayı farklı stratejiler kullandıklarını söylemek mümkündür. Ancak bu stratejiler 
arasında çok çalışmak, özgüven sahibi olmak, ev işlerinde ve çocuk bakımında destek almak, 
kararlı, hırslı ve rekabetçi olmak en çok kullanılan bireysel stratejiler arasında yer alırken; 
yüksek performans sergilemek ise en çok kullanılan örgütsel stratejilerdendir.  

Araştırma ile ilgili elden edilen diğer bir sonuç,  cam tavanı bizzat deneyimleyen kadınların 
hemcinslerine yönelik sunmuş olduğu önerilerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda çoğu 
katılımcı, cam tavan sendromunu yaşayan kadınlara özgüvenli olmalarını, pes etmemeleri 
gerektiğini, ihtiyaç duydukları durum veya konu her ne ise o konuda destek almalarını, sabırlı 
ve kararlı olmalarını, kendilerine inanmalarını ve çok çalışmaları gerektiğini önermişlerdir.  

Sonuç olarak araştırmada yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmış olup, araştırma özel ve kamu 
sektörlerinde görev yapan 12 kadın yönetici ile sınırlı olduğundan dolayı sonuçların 
genellenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen araştırmacılar benzer 
çalışmalar yaparak daha fazla katılımcıya ulaşabilir. Böylelikle elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılabilir ve farklılıklar ya da benzerlikler belirtilebilir.  
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ÖZET 

Kadına şiddet olaylarının uzun zamandır gündemde olduğu ülkemizde, bir farkındalık 
yaratmak, çalışmanın hedef kitlesi olan toplumun, “kadına şiddet” ile ilgili yargısını yansıtan 
düşünce ve inançları analiz ederek, çalışmanın temelini oluşturan varsayımın doğruluğunu 
değerlendirmek ve elde edilen sonuçlardan bir önermeler dizisi oluşturmak amacıyla, İstanbul 
Abhaz Kültür Derneği Kadın Kolları olarak, bir sivil inisiyatif hareketi başlatılarak kamuoyu 
yoklaması yapılması öngörülmüştür.  

Çalışmanın araştırma kapsamına giren hedef kitlesini; Abhaz ve Çerkes kökenli, farklı yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyine sahip ve tamamen tesadüfi olarak seçilen kişiler oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, ilk aşamada küçük bir örneklem grubuyla yapılan çalışma sonucu elde edilen 
veriler derlenerek, bir anket hazırlanmıştır. Anketin en temel varsayımı:” Abhaz ve Çerkes 
toplumunda, kadına yönelik şiddet yok denecek kadar azdır” olarak belirlenmiştir ve bu 
varsayımın doğruluğunu ya da geçerliliğini test etmek üzere, kişilerden kendi görüşlerini 
belirtmeleri istenmiştir. Bu aşamada elde edilen sonuçlar, önermeler şeklinde anketin 
sorularını ve ikinci aşamanın temelini oluşturmuştur.   

Çalışmanın ikinci aşamasında; Türkiye’de faaliyet gösteren Abhaz/Kafkas Kültür 
Derneklerine bağlı üyeler ve bu derneklerin ulaşabildiği köy/ilçe ve şehirlerde yaşayan 
bireylerin hazırlanan anketin gönderilecek link üzerinden cevaplaması süreci yer almaktadır.  

Bu çalışmadan elde edilen düşüncelerden yola çıkılarak; toplumun kadına yönelik şiddet 
algısı, toplumsal cinsiyet, yetiştirilme tarzı ve evliliğe bakış konuları ölçülmek istenmiştir. 
Bunun için toplumun değerlerini ve kültürünü yansıtan bir anket hazırlanmış ve Likert 
yöntemi ile ölçülmüştür. 1086 katılımcının katıldığı anket yaş, cinsiyet ve eğitim durumu 
açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kısmında da belirtildiği üzere, yapılan istatistiksel 
analizler sonucunda elde edilen bulguların, çalışmaya temel oluşturan varsayımı ağırlıklı bir 
oranla doğruladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Abhaz, Çerkes, Kadına Yönelik Şiddet Algısı, Xabze, Diaspora, Kültür, 
Toplumsal Cinsiyet Algısı, Yetiştirilme Tarzı, Evliliğe Bakış. 

THE PERCEPTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ABHAZ AND 
CIRCASUS SOCIETY AN ANALYTICAL LOOK 

ABSTRACT 

In our country where violence against women has been on the agenda for a long time, Istanbul 
As the Women's Branch of the Abkhaz Cultural Association, it was envisaged to initiate a 
civil initiative movement and to conduct a public opinion poll. 
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The target audience of the study; It consists of people of Abkhaz and Circassian descent, of 
different ages, sexes and levels of education, and who were chosen completely randomly. In 
this context, in the first stage, a questionnaire was prepared by compiling the data obtained as 
a result of the study with a small sample group. The most basic assumption of the 
questionnaire was determined as "There is almost no violence against women in Abkhaz and 
Circassian society" and in order to test the validity or validity of this assumption,  

*Agublra:

individuals were asked to provide their own views. The results obtained at this stage formed 
the questions of the questionnaire in the form of propositions and the basis of the second 
stage. 

In the second stage of the study; Caucasian operating in Turkey / Abkhaz member connected 
to the Cultural Association and villages where the reach of these associations / districts and 
the questionnaire prepared individuals living in cities to be answered via the link will be sent 
situated process. 

The main purpose of this study is; To investigate the perception of violence against women in 
Abkhaz and Circassian society. Based on this aim, it is to see the general tendency of the 
society and to draw evidence-based conclusions from the data to be obtained and to create 
dialogue and cooperation opportunities with the relevant authorities to contribute to the 
solution of the problem, based on the ideal of providing a public benefit. 

In this context, based on these thoughts in this study, society's perception of violence against 
women; It was aimed to be measured in the context of gender, upbringing and attitude 
towards marriage. For this, a scale reflecting the values and culture of the society was 
prepared and measured with the Likert method. The questionnaire, in which 1086 participants 
participated, was evaluated in terms of age, gender and educational status. It was revealed that 
the findings obtained as a result of the statistical analysis made, as stated in the research part, 
confirmed the assumption underlying the study with a weighted ratio. 

Keywords: Abkhaz, Circassian, Perception of Violence Against Women, Xabze, Diaspora, 
Culture, Gender Perception, Upbringing, Perspective on Marriage. 

GİRİŞ 

Türkiye topraklarında farklı sosyo-kültürel topluluklar yaşamaktadır. Çalışmanın hedef 
kitlesini Abhaz ve Çerkes halkları oluşturmaktadır. Bu çalışmada yer alan topluluklardan 
Kafkas toplumuna mensup olan Abhaz halkı, Abhazya ve Rusya’ya bağlı Karaçay-Çerkes 
Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır (Papşu, 2006). Kendi içlerinde Apsuva Aşuva ve Aşkaruvalar 
olmak üzere üç ayrı kola ayrılmaktadırlar. Türkiye diasporasında Apsuva, Aşuva ve 
Aşkaruvaların geneli için kullanılan “Abaza” tanımlaması Abhazya ve Karaçay-Çerkes 
Cumhuriyetinde sadece Aşuva ve Aşkaruvalar için kullanılmaktadır (Sımsım, 2016).  Bu 
çalışmada ise Apsuva, Aşuva ve Aşkaruvalar hepsi için Abhaz tanımlaması kullanılacaktır.  

Abhazlar, binlerce yıldan beri var olan ve bugüne kadar kaybetmeden getirilmeye çalışılan 
farklı bir kültür ve geleneklerin taşıyıcısıdır. Asırlar öncesine dayanan tarih boyunca, eşsiz ve 
kendine özgü kültürlerini var etmişlerdir. Abhaz diasporasının çok büyük bir kısmını XIX. 
yüzyılda zorla vatanlarından sürülen Abhazların torunları oluşturmaktadır 
(https://abaza.org/tr).  
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Türkiye’de yaşayan Kafkas topluluklarına mensup diğer halk Çerkesler, Çerkezler ya da 
Adigeler (Çerkesçe: Адыгэхэр, Adıǵexer) olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Kafkasya’da 
tarihi Çerkesya’da (Çerkesiztan) bugün ise Rusya’ya bağlı Adigey, Karaçay-Çerkes ve 
Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayı ve Stavropol Krayı’nda yaşamaktadırlar 
(AnaBritannica, 1987).   

Çerkes kavramı aslında Kafkasya’dan gelen akraba göçmen topluluğun genel ismini ifade 
etmektedir. Kafkasya’da yaşayan Abzeh, Kabardey, Şapsığ, Ubıh, Hatukoy vb. boyların 
tümünü kapsamaktadır. Kafkasya’da farklı bölgelerde yaşayan ve farklı dilleri konuşan bu 
boylar topluluğun heterojen bir topluluk yapısına, kültürel olarak oldukça zengin unsurları 
içinde barındırmasına sebep olmuştur. Çerkesler Kafkas-Rus Savaşları’nın ardından 1864 
yılında yaşadıkları sürgün ile dünyanın birçok bölgesine dağılmışlardır (Akbulut, 2019). 
Günümüzde; dünyadaki en büyük Çerkes nüfusu Türkiye’de bulunmaktadır. Batı Çerkesleri 
ve Doğu Çerkesleri olmak üzere iki ana kola ayrılan Çerkesler on iki ana boydan oluşurlar 
(AnaBritannica, 1987). 

Etnik bir grup olarak diasporada yaşayan Abhaz ve Çerkes toplumu, varlığından bu yana 
sürdürmekte olduğu belirli kurallar ve yaşam biçimine sahiptir. Bu yaşam biçimi Xabze olarak 
adlandırılmaktadır. Xabze toplumun davranışlarını, düşünce yapısını ve ortaya koyduğu 
kurallarla kadınlara nasıl davranılması gerektiğini de öğretir (Tuna 2009; Karadaş 2010). 

Türkiye diasporasında yaşayan Abhaz ve Çerkesler kültürlerini korumaya ve bu kültürün en 
kıymetli yaşam öğretisi olan Xabze’yi bugüne kadar getirmeye çalışmışlardır. Bu kültür 
içerisinde yer alan davranış biçimleri ve kalıpları şiddet konusu ile bağlantılı olarak 
değerlendirilmesi gereken bir konudur. Şiddet toplumsal bir olgudur ve aynı zamanda bütün 
toplumlarda görülen bir olgu olması bakımından da evrenseldir. Şiddet olgusu tek bir nedene 
bağlı olarak açıklanamayan çok karmaşık bir olgudur (Akkaş ve Uyanık 2016). Bu bağlamda 
her toplumun özelinde araştırılması ve irdelenmesi gereken bir konudur. 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda bu çalışmanın amacı; Abhaz ve Çerkes toplumunda 
kadına yönelik şiddet algısını bilimsel veriler ışığında ölçmek, kadına yönelik şiddet algısı 
konusunda genel eğilimi görmek, çıkarılan sonuçlarla çözüme katkı sağlamak ve bunu ilgili 
mercilerle paylaşarak bir farkındalık oluşturmaktır. Bu bağlamda çalışmamızda bilimsel bir 
çalışmada yer alması gereken; yeni bir şey ortaya koymayı sağlayacak nitelikte orijinal 
olması, konu hakkında veri toplanabilmeye ve toplanan verilerin analiz edilebilmesine imkan 
tanıyan ölçüde güncel ve yapılabilir olması, genel olarak ve bilimsel etik kurallarına uygun 
olması gibi kriterler dikkate alınmıştır. 

KURAMSAL YAKLAŞIM 

1. Şiddet Kavramı

Şiddet kelimesi genel olarak, “aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, 
kaba ve sert davranışı” ifade etmektedir. Kelimenin kökeni ise, saldırgan davranışları, kaba 
kuvveti, beden gücünün kötüye kullanılmasını, yok eden eylemleri, taşlı, sopalı, silahlı 
saldırıları, bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri ortaya koyar (Köknel 1996: 20).  

Şiddetin temelini anne, baba, çocuk, aile ilişkisi ve sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler 
birlikte oluşturur. Saldırganlık ve şiddet, duygusal yükü fazla birtakım örnekler yolu ile 
öğrenilir (Keçe, 2018). Kadına yönelik şiddet ise yıllardır bir kadın sorunu olarak 
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görülmüştür. Ancak bu kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınırlarla beraber 
küresel düzeyde bir insanlık sorundur (Körükcü, vd., 2012).  

Kadına yönelik şiddetin önemli bir belirleyicisi toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Yapılan 
araştırmalarda görüldüğü gibi; kendi ekonomik özgürlüklerine sahip olmayan ve erkeklerden 
daha düşük eğitime sahip kadınların şiddete maruz kalma riski giderek artmaktadır (Kurt ve 
ark.,2018). Kadınlara yönelik şiddet, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 
önündeki en büyük engellerin başında gelmektedir (Keçe 2014). 

Şiddetin belirleyicilerinden bir diğeri olan evlilik konusuna bakıldığında; akraba evlilikleri, 
erken yaşta evlilikler, çok eşlilik ve zorla evliliklerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
şiddetin artmasına neden olduğu görülmektedir (Kurt vd.,2018, Çalışkan ve Çevik, 2018). 

Kadının ailesinin tutumu ve kadının doğup büyüdüğü kültür ve bölge, şiddeti nasıl 
anlamlandırdığı ve aldığı önlemleri içeren yetiştirilme tarzı da şiddetin diğer belirleyici 
unsurlarından biridir (Altıparmak, 2019). 

Şiddetin yukarıda sözü edilen belirleyicilerinden yola çıkılarak bu çalışmada şiddetin genelde 
daha çok kültürel boyutu, özel olarak ise Abhaz ve Çerkes toplumunda şiddet algısı 
kavramının literatür sonucu ile bağlantılı olduğu görülen kavramlar olan; toplumsal cinsiyet 
algısı, yetiştirilme tarzı ve evliliğe bakış faktörleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

2. Toplumsal Cinsiyet Algısı

Cinsiyet (sex), biyolojik bir kavram olup bireylerin doğumuyla başlayan süreci ifade eder. 
Yani bireylerin biyolojik anlamda kadın ya da erkek olarak doğmasıdır. Toplumsal cinsiyet 
(gender) ise, biyolojik anlamda dünyaya gelen bireylerin rollerinin tanımlandığı alanı açıklar 
(Akkaş, 2019). Toplumsal cinsiyet toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, 
biyolojik cinsiyetten ayırmak üzere kullanılan bir kavram olup toplumsallaşma süreci ve 
kültürün içinde edinilen kadın ve erkek olma özelliklerine işaret eder, kadının ve erkeğin 
sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını tanımlar, toplum içindeki konumlarını 
ve davranışlarını belirler (Ertürk, 1996).  

Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddet ve beraberinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
yönelik literatüre bakıldığında kuramsal bazda yapılan birçok bilimsel çalışma vardır. En 
önemlilerinden biri olarak kabul edilen, BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde “2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (https://www.unicefturk.org) çalışmasında hedeflerden 
birisi de “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal 
konumlarını güçlendirmek” tir. Kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında söz konusu 
hedef; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona 
erdirilmesidir.  

Toplumsal cinsiyet algısında kadınlara genelde pasif roller yüklenirken Abhaz ve Çerkes 
toplumunda kadına aktif roller yüklenmiş ve bu sıradan bir yaşam tarzına dönüştüğü için de 
topluma mensup erkekler tarafından da yadırganmayan, kabul gören bir hal almıştır. Böylece 
yaşamın her alanında olan kadınlar kendilerini daha özgür ve daha rahat ifade etme imkânı 
bulmaktadırlar. 

Bu ifadeleri destekler nitelikte olan ve ankette yer alan Nart mitolojisi, Kafkasya’da yaşayan 
halkların ortak kültür ürünleri olarak kabul edilmektedir. Destanda, değişik karakterdeki çok 
sayıda kadın ve erkek kahraman bulunmaktadır. Nart destanı, çok eski dönemler insanının 
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eğitimi, yaşama hazırlanması, model alınacak kişileri ve davranışları gösterme gibi öğretici 
görevleri yerine getiriyordu. Bu nedenle örnek alınacak kahramanları ve dünya görüşünü 
sunmaktadır. Destan içerisinde yer alan kadın kahramanlardan Setenay Guaşe; destan 
kahramanı bilge kadındır. Çözüm bulamadıkları sorunlarda Nart Meclisinin gelip danıştığı 
anaerkil kadın tipidir. Onun kişiliğinde anaerkil düzenin özellikleri görülebilmektedir. 
(https://tr.wikipedia.org) 

Abhaz ve Çerkes toplumunda kadına verilen değerin göstergelerinden bir diğeri de, aile içi 
yaşamda evli erkeklerin, evin gelir giderini dengelemede eşlerine danıştıkları, hatta bu konuda 
kadının daha yetenekli olduğu olgusudur. Kadın erkeğin çalıştığı her iş kolunda 
çalışabilmektedir. Görüldüğü gibi Abhaz kadını bugün, aile ve toplumun içinde saygın bir 
yere sahiptir (Argun, 1990). 

Abhaz ve Çerkes toplumunda toplumsal cinsiyet algısının önemini vurgulayan 
“Kadınlarımızın gözlerinden dökülen yaşlar düştüğü yerdeki otları yakar, o nedenle 
kadınlarımız hiç ağlamasınlar hep mutlu olsunlar” şeklinde ki duada olduğu gibi toplumun 
genel yaklaşımıyla ilgili bir fikre sahip olunabilir (Baytekin, 2018). 

 Abhaz ve Çerkes toplumumun cinsiyet algısında altını çizerek denilebilir ki temeli insana 
saygı olan Xabze kadının saygınlığını ve değerini meşrulaştırmaktadır. 

3. Yetiştirilme Tarzı

Her kültür kendi kimliğini yansıtan aile yapılarıyla yaşar. Her kurum gibi aile de toplumun bir 
parçasıdır (Recebov, 2000). Kültür, çocuk yetiştirme değerlerini, geleneklerini ve 
davranışlarını temsil eder (Rothbaum, Pott, Azuma, Miyake ve Weisz, 2000, akt. Şanlı ve 
Öztürk, 2015).    

“Ailede öğren, topluma öyle gir” diyen Çerkes atasözü de bu konuya vurgu yapmaktadır. 
Ailede dayanışma varsa, sağlıklı yetişen her çocuk istikrarlı olacak, insani duyguları 
gelişecek, geleneklerini benimseyecek ve sahip olduğu kültür aynı zamanda vicdanı olacaktır 
(Sarebiy, 2016; s.131). Böylece bireyler çok küçük yaşlardan itibaren ailede saygı, disiplin ve 
hiyerarşik düzen içinde yetiştirildikleri için öfke kontrolünü ve sorunları şiddetle değil barışçıl 
yollarla çözmeyi öğrenecektir. 

Tarihsel süreç içinde kendilerini yönetmek için ürettikleri, uyguladıkları ve kuşaktan kuşağa 
aktardıkları kurallar bütünü ve normlar sistemi vardır. Yukarıda da bahsedildiği gibi bu 
sisteme; Xabze adı verilir (Tuna, 2009). 

Karadaş (2010) Xabze’nin çocuğa doğum ile öğretilmeye başlanması ve yaşam boyu öğrenme 
süreci içinde nefes almak gibi doğal bir biçimde Xabze’ye uygun davranışlar sergilemesi 
beklendiğini ifade etmiştir. 

Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu olan Alfred Adler (1927)’e göre insanların doğuştan 
getirdikleri yetenekleri kullanma biçimi o yeteneklere sahip olmalarından daha önemlidir. 
Dolayısıyla sosyal yaşama bağlı, aidiyet duygusu güçlenmiş ve sorumluluk verilerek 
cesaretlendirilmiş bireyler yaşama olumlu bakarlar ve sorunların çözümünde şiddete 
başvurmayı seçmezler. (akt. Yılmaz Bingöl, 2017).  

Abhaz ve Çerkes toplumunda saygıdeğer insan olmak en önemli kriterdir, bundan dolayı da 
aileler çocuklarını küçük yaştan itibaren bu amaç doğrultusunda yetiştirmeye özen gösterir. 
Şiddetin nedenlerini çocukluğa dayandıran görüşlere göre,  Bandura (1977) çocukken 
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karşılaştığı kötü muamelelerin bireyi davranış bozukluklarına ittiğini böylece saldırgan 
davranışları arttırdığını vurgular (akt. Arı, 2010). Aile içi şiddetin temelinde birçok sebep 
vardır. Ailedeki güven ve sevginin kaybolmaya başlamasıyla şiddet ortaya çıkar. Şiddet bir 
sonuç olup, sevginin azaldığı yerlerde saygı da azalmaya başlar (Tarhan, 2012). 

Anne-baba bir konuda çocuğunun davranışının onaylamıyorsa bunu hep cömertçe dağıttığı 
övgüleri kısıtlayarak ifade eder. Çocuklar için gerekli ve yararlı bulunan Abhaz disiplin 
kavramı ceza kavramı ile bağdaşmaz. Abhazlar fiziksel cezanın saygısızlığı doğuracağına 
inanıyor. Kuşaklar arasındaki uyumsuzluğun böylesine küçük boyutlu olmasının nedeni şu 
olabilir; Abhaz disiplin yöntemi sadist güdülerin en ılımlı biçiminin bile ifade edilmesine ve 
gelişmesine izin vermez. Ceza tehdidi olmaksızın çocuk ne kadar ileri gidebileceğini görmek 
için daha az girişimde bulunur (Benet, 1994).  

Abhazlar’da insanları ti’ye almak pedagojik açıdan sakıncalı görülür. Küçümseme ve 
reddetme aile içindeki değer ölçülerine uyulmadığında başvurulan yöntemlerdir ancak bir 
başarısızlık durumunda bu yöntemlere başvurulmaz, ne kadına ne erkeğe fiziksel ceza ve 
baskı uygulanmaz (Benet, 1994). 

Çerkes aile hayatının esası ciddiyet anlamında resmiyettir. Herkes yerini bilir; ne sığ ataerkil 
ne de yapay anaerkil kurallar egemendir (Zihni, 2007). Nezaket ve büyüklere saygı, tüm 
kuralların başında gelir. Çerkeslerde baba ailede emir veren ve mutlak itaat gören, aileyi bir 
arada tutan haklarda kendini eşiyle eşit tutan, aile bireylerini eğiten bir öğretmendir. Anne, 
ailede ikinci öğretmendir (Kalaycı, 2015). 

4. Evliliğe Bakış

Çerkes kültüründe katı bir ataerkil yapısından bahsetmek mümkün değildir. Ancak kadının da 
söz sahibi olduğu aile içerisinde aile reisliğini baba üstlenmiştir. Üstelik erkeğin yaşı 
ilerledikçe, sözü daha kıymetli olmaya başlar. Geçmişte bir arada yaşayan Çerkes aileler, 
günümüzde çekirdek aile formunda yaşamaktadır. Çerkes ailelerinde görücü usulü, kız isteme 
gibi gelenekler bulunmamaktadır. Kız çocukları kendi eşlerini seçmekte özgürdürler (Genç, 
2020). Anketimizde “Kültürümüzde hiç bir ailenin kızı, kendi istemediği bir evliliğe 
zorlanamaz, eşini tanıyarak kendi seçer” önermesi bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

Araştırmamıza konu olan maddelerden biri de “Kadınlarımız evlenseler dahi kendi sülale 
isimlerini kullanırlar, bu da onların eşlerinden bağımsız bir birey olarak kimliklerinin 
olduğunu gösterir” önermesidir. Bunun örneği günümüzde pek çok ülkede kadınlar soyadı 
konusunda hukuki mücadele verirken Abhaz ve Çerkes toplumunda kadınlar bu hakka 
yüzyıllar öncesinden sahip olmuştur. Çerkeslerde çocuğun kimliği belirtilirken baba soyu 
kadar anne soyu da önem taşır (Aslan ve ark. 2005 s.61), aynı zamanda ”Bir milletin terbiye 
ölçüsü kadınlarıdır’’ sözü esas teşkil eder (Kalaycı, 2015). 

Abhaz ve Çerkes toplumunda erken yaşta evlilik görülmemektedir. Anketimizde yer alan 
“Kızlarımızın karakterleri ve kişilikleri henüz oturmadan, küçük yaşlarda evlilik yapmaları 
hoş görülmez” önermesi de erken yaşta evlilik konusu ile ilgilidir. 

Abhaz kadını kocasından ya da bir başka erkekten gelecek fiziksel ya da sözlü saldırı korkusu 
taşımaz. “Kendi anneni seviyorsan, başkalarının annelerini incitme” sözü bu düşünceyi 
destekler niteliktedir (Benet, 1994). 
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Ailenin devamı için gerekli olan evlilik, Çerkeslerde de kendine has özellikleri 
barındırmaktadır. Evlenip aile kurmayı çok önemseyen Çerkesler, yakın akraba evliliklerinin 
hoş görülmediği ender Müslüman toplumlarından biridir (Met, 2002 s:279). Bu genel kanıyı 
destekleyen önerme de anketimizde “Akraba evliliklerinde görülen şiddete bağlı “kol kırılır, 
yen içinde kalır” düşüncesi kadınlarımızda yoktur. Çünkü toplumumuzda akraba evliliği 
kabul görmez” şeklinde yer almaktadır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Kadına yönelik şiddet olaylarının uzun zamandır gündemde olduğu ülkemizde, bir farkındalık 
yaratmak, çalışmanın hedef kitlesi olan toplumun, “kadına yönelik şiddet” ile ilgili yargısını 
yansıtan düşünce ve inançları analiz ederek, çalışmanın temelini oluşturan varsayımın 
doğruluğunu değerlendirmek ve elde edilen sonuçlardan bir önermeler dizisi oluşturmak 
amacıyla, İstanbul Abhaz Kültür Derneği Kadın Kolları olarak, bir sivil insiyatif hareketi 
başlatılarak bir kamuoyu yoklaması yapılması öngörülmüştür. 

Çalışmanın hedef kitlesini; Abhaz/Çerkes kökenli, farklı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyine sahip 
ve tamamen tesadüfi olarak seçilen kişiler oluşturacaktır. Bu bağlamda, ilk aşamada küçük bir 
örneklem grubuyla yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler derlenerek, bir anket 
hazırlanmıştır. Anketin en temel varsayımı:” toplum olarak/bizim kültürümüzde, kadına 
yönelik şiddet yok denecek kadar azdır” olarak belirlenmiştir ve bu varsayımın doğruluğunu 
ya da geçerliliğini test etmek üzere, kişilerden kendi görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu 
aşamada elde edilen sonuçlar, önermeler şeklinde anketin sorularını ve ikinci aşamanın 
temelini oluşturmuştur.   

Çalışmanın ikinci aşamasında; Türkiye’de faaliyet gösteren Abhaz/Kafkas Kültür 
Derneklerine bağlı üyeler ve bu derneklerin ulaşabildiği köy/ilçe ve şehirlerde yaşayan 
bireylerin cevaplaması için hazırlanan anketin gönderilerek link üzerinden cevaplaması süreci 
yer almaktadır. 

Bu çalışmanın en temel amacı; Abhaz ve Çerkes toplumunda kadına yönelik şiddet algısını 
araştırmaktır. Bu amaçtan yola çıkılarak da, toplumun genel eğilimini görmek ve elde 
edilecek verilerden kanıta dayalı sonuçlar çıkarmak ve kamusal bir fayda sağlaması 
idealinden yola çıkarak, ilgili mercilerle, sorunun çözümüne katkı sağlama konusunda diyalog 
ve iş birliği fırsatlarının yaratılmasıdır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın çalışma grubu, araştırmanın sınırlılıkları, 
araştırmada kullanılan veri toplama araçları, bu araçların uygulanması, verilerin toplanması ve 
verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler hakkında bilgiler sunulmuştur.  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma bir kültür analizidir. Kültür ortak bir anlayış ve kurallar bütünü olarak bireylerin 
ve grupların davranışlarını etkiler ve şekillendirir. Kültür analizine yönelik çalışmalarda amaç 
belirli bir grubun kültürünü tanımlama ve yorumlamadır. Bu tanımlama genellikle o kültüre 
özgü kavramlar, süreçler ve algılar çerçevesinde yapılır (Hancock, 2004, akt. Şimşek ve 
Yıldırım 2013). 

Kültür analizi çalışmaları; amaç değerler, normlar, toplumsal yapı, toplumsal işleyiş gibi 
kültürel ögelerin tanım ve analizi üzerine odaklanmaktır ve şüphesiz ki kültür doğası gereği 

367



muğlaktır ve standartlaştırılmış veri toplama araçları ile ölçülemez. Gözlenir, yaşanır, 
hissedilir. Anlaşılabilmesi için kültürün yaşanması ve hissedilmesi gerekir. Kültür analizi 
yapan bir araştırmacının araştırdığı kültürü anlayabilmesi için o kültür içinde bulunması, o 
insanlarla zaman geçirmesi gerekmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2013). 

Araştırmamızın modeli oluşturulurken, Abhaz ve Çerkes toplumunda kadına yönelik şiddet 
algısını ölçmeye yönelik olarak, yukarıda da sözü edildiği üzere, genel olarak kültür analizi 
çalışmalarının temelini oluşturan değerler üzerinden bir tasarım yapılmıştır. Buna göre; 
kültürel değerleri sembolize eden; toplumsal cinsiyet algısı, yetiştirilme tarzı ve evliliğe 
bakıştan oluşan üç temel bileşen baz alınarak, bunların alt kategorileri belirlenmiş ve anket 
soruları bu kategorilere göre oluşturulmuştur.  

Araştırmamızın anket aşamasının tamamlanmasının ardından, elde edilen verilerin istatistiki 
olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Burada faktör analizi, t-test, Anova gibi ileri düzey 
analiz tekniklerinden yararlanılmıştır.  

Anketin ilk bölümü demografik bilgileri içermektedir. Burada örneklem grubumuza yaş, 
cinsiyet ve eğitim durumları sorulmuştur. Daha sonra toplumsal cinsiyet algısı, yetiştirilme 
tarzı ve evliliğe bakıştan oluşan üç bileşene yönelik 16 sorudan oluşan Likert tipi anket 
tasarlanmıştır. 

Toplumsal cinsiyet algısı için belirlenmiş olan dokuz alt kategori mevcuttur. Bunlar; saygı ve 
itibar algısı, eşitlik, kadına verilen değer, şiddet algısı, sülalenin önemi, mitolojik olarak 
kadının değeri, iş gücü olarak kadın, kadının uzlaştırıcılığı ve iletişim sürecidir (Bkz.Şekil 1). 

Şekil 1 
İkinci bileşen olan yetiştirilme tarzı için belirlenen alt kategoriler; ayıp kavramı, büyük aile, 
öfke kontrolü ve kadına şiddet eğiliminden oluşmaktadır (Bkz. Şekil 2). 

Şekil 2 

Üçüncü bileşen olarak da, evliliğe bakış ele alınmıştır ve bunun alt kategorileri erken yaşta 
evlilik, akraba evliliği ve zorla yapılan evlilik olmak üzere, üç kategoriden oluşmaktadır (Bkz. 
Şekil 3). 

Eşitlik 
Kadına 
Verilen 
Değer 

Şiddet Algısı Sülalenin 
Önemi 

Mitolojik 
Olarak 
Kadının 
Değeri 

İş Gücü 
olarak Kadın 

Kadının 
Uzlaştırıcılığı 

İletişim 
Süreci 

Saygı ve 
İtibar Algısı  

Saygı ve 
İtibar Algısı  

Ayıp 
Kavramı 
(Günah) 

 Büyük 
Aile 

Öfke 
Kontrolü 

Kadına 
Şiddet 
Eğilimi 
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Şekil 3 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın örneklemini, Türkiye’de yaşayan Abhaz ve Çerkes kökenli, 18 yaş ve üzeri 
1086 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların; cinsiyet, yaş ve eğitim 
düzeylerine göre dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyete göre dağılım 

Cinsiyet   Kişi (N) Yüzde (%) 
Kadın 688 63,4 
Erkek 398 36,6 
Toplam 1086 100 

Tablo 2. Yaşa göre dağılım 

Yaş Kategorisi  N (Kişi Sayı) % (Yüzde) 
18-25 132 12,2 
26-35 138 12,7 
36-45 193 17,8 
46-55 341 31,4 
56 ve üzeri 282 26,0 
Toplam 1086 100,0 

Tablo 3. Eğitim düzeyine göre dağılım 

Bitirilen Son Okul  N (Kişi Sayı) % (Yüzde) 

İlkokul 41 3,8 

Ortaokul 54 5 

Lise 327 30,1 
Üniversite 535 49,3 
Lisansüstü 129 11,9 
Toplam 1086 100 

Erken 
Yaşta 
Evlilik 

 Akraba 
Evliliği 

Zorla 
Yapılan 
Evlilik 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, araştırmaya katılan denek sayısı ile sınırlıdır. Türkiye’de yaşayan Abhaz ve Çerkes 
kökenli insanların sayısının çok daha fazla olduğu bilinse de, link üzerinden ankete cevap 
verenlerin sayısı 1086 kişiyle sınırlı kalmıştır. Araştırma, deneklerin kullanılan ölçeklerdeki 
sorulara verdiği cevapların doğruluğu ve kullanılan ölçeğin ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 

Araştırmanın yapıldığı pandemi dönemi koşulları; gerek bu çalışmanın tasarlanması, 
yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer alan araştırmacıların bir araya gelerek 
çalışmaları, gerekse hedef kitleye doğrudan ulaşarak, yüz yüze görüşmelerle sorular hakkında 
daha fazla açıklama yapma olanağını vermemiştir. Anket çalışması dijital platform üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, çalışmaya katılan katılımcıların kadına yönelik şiddet algılarını ölçmek 
amacıyla başlangıçta 66 katılımcıdan oluşan kadın kolları grubu konu hakkında bilgilendirilip 
“Toplum olarak bizim kültürümüzde kadına yönelik şiddet yok denecek kadar azdır. 
Çünkü…” ile başlayan cümleler kurmaları rica edilmiştir.  

Gelen cevaplar; toplumsal cinsiyet algısı, yetiştirilme tarzı ve evliliğe bakış şeklinde üç alt 
kategoride toplanmıştır. Kullanılan bu alt kategorilerin literatür taraması sonucunda şiddet 
konusu ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Abhaz ve Çerkes kültürü ile bu alt kategoriler 
birlikte düşünülerek anket soruları oluşturulmuştur. 

Ankette toplamda 16 önerme/soru bulunmaktadır (bkz.ek1). 

Verilerin analizi 

Yapılan bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları uygulanma süreci tamamlandıktan 
sonra, örneklemde bulunan her bir katılımcının sorulara verdiği yanıtlar SPSS 22.0 (Statistical 
Package for the Social Sciences) programı kullanılarak kodlanmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel çözümlemeleri yine bu program aracılığıyla yapılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmamızın ekinde yer alan anketin, üç kategori altında ele alınan birinci bileşeni; 
toplumsal cinsiyet algısıydı. Bu kategoride toplamda 9 adet soru bulunmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet algısın alt kategorisinin genel değerlendirilmesi Tamamen Katılıyorum (X)= 1,64 
şeklindedir (bkz. şekil 4).   

1.00-1.79 Tamamen Katılıyorum 
1.80-2.59 Katılıyorum 
2.60-3.39 Kısmen Katılıyorum 
3.40-4-19 Katılmıyorum 
4.20-5.00 Hiç Katılmıyorum 

Şekil 4 
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Yetiştirilme Tarzı;  bu kategoride toplamda 4 adet soru bulunmaktadır. Yetiştirilme tarzının 
alt kategorisinin genel değerlendirilmesi Tamamen Katılıyorum (X)= 1,65 şeklindedir(bkz. 
şekil 5).  

1.00-1.79 Tamamen Katılıyorum 
1.80-2.59 Katılıyorum 
2.60-3.39 Kısmen Katılıyorum 
3.40-4-19 Katılmıyorum 
4.20-5.00 Hiç Katılmıyorum 

Şekil 5 

Evliliğe Bakış; bu kategoride toplamda 3 adet soru bulunmaktadır. Evliliğe bakış alt 
kategorisinin genel değerlendirilmesi Tamamen Katılıyorum (X)= 1,44 şeklindedir(bkz. şekil 
6). 

1.00-1.79 Tamamen Katılıyorum 

1.80-2.59 Katılıyorum 

2.60-3.39 Kısmen Katılıyorum 

3.40-4-19 Katılmıyorum 

4.20-5.00 Hiç Katılmıyorum 

Şekil 6 

Araştırmamızla ilgili yapılan faktör analizlerinin yanı sıra, ileri düzey analizler de yapılıştır. 
Bu noktada; demografik bileşenler arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.  

Cinsiyet ve yaş arasındaki ilişki düzeyinden elde edilen bulgulara bakıldığında; anketi 
cevaplayanlardan ağırlıklı olarak 46-55 yaş aralığında toplananların, 210’unu kadınların, 
131’ini erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Araştırmaya katılım sağlayanlar arasında, 
kadınların katılım oranının daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. 

Tablo 4. Cinsiyet ve yaş arasındaki ilişki 

95 94 
131 

210 
158 

37 44 62 

131 124 

0
50

100
150
200
250

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Cinsiyet Cinsiyet
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Araştırmaya katılanların cinsiyetleriyle, eğitim durumları arasındaki ilişki düzeylerine 
bakıldığında; üniversite mezunu olan kadınların sayısının 343, erkeklerin 192 kişi olduğu, 
lisansüstü seviyesinde katılım gösteren kadınların sayısının ise; 89, erkeklerin sayısının 40 
olduğu görülmektedir.  Genel olarak katılımcılar arasında kadınların eğitim seviyesinin 
yüksek olduğu da elde edilen bulgular arasında öne çıkmaktadır. 

Tablo 5. Cinsiyet ve eğitim düzeyleri arasındaki ilişki 

Araştırmaya katılanların eğitim seviyeleriyle, yaş dağılımları arasındaki ilişkiye bakıldığında; 
üniversite ve lisansüstü mezunlarının oranının % 61,1 (664 kişi) ve ilkokul, ortaokul ve lise 
mezunlarının oranının % 38,9 (422 kişi) olduğu görülmektedir. 

Eğitim Durumu             N (Kişi Sayı)                   % (Yüzde)      

İlkokul, Ortaokul ve Lise 422 38,9 

Üniversite ve Lisansüstü 664 61,1 

Tablo 6. Eğitim seviyeleri ve yaş arasındaki ilişki 

Tablo 7’de; ilk, orta ve lise mezunu olan grup, üniversite ve lisansüstü mezuniyet grubu 
toplumsal cinsiyet algısı karşılaştırması için yapılan t testi sonrasında her iki grubun 
toplumsal cinsiyet algısının birbirinden farklı olduğu bulunmuştur (t=-5,76; df=1083; 
p=0,000). Buna göre üniversite ve lisansüstü eğitim alanların toplumsal cinsiyet algısı 
(X=1,72) ilk, orta veya lise eğitimi alanların toplumsal cinsiyet algısı (X=1,5) düzeyinden 
daha yüksektir. 
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Grup N Ortalama Standart Sapma t df p 

İlk, Orta ve Lise 
Mezunu 421 1,5 0,5 -5,76 1083               0,000 

Üniversite ve Lisansüstü 664 1,72 0,65 

          Tablo 7. Eğitim Durumuna Göre Toplumsal Cinsiyet Algısı T-Testi Sonuçları 

Tablo 8’de; ilk, orta ve lise mezunu olan grup, üniversite ve lisansüstü mezuniyet grubu 
yetiştirilme tarzı algısı karşılaştırması için yapılan t testi sonrasında her iki grubun toplumsal 
cinsiyet algısının birbirinden farklı olduğu bulunmuştur (t=-5,33; df=1083; p=0,000). Buna 
göre üniversite ve lisansüstü eğitim alanların yetiştirilme tarzı algısı (X=1,73) ilk, orta veya 
lise eğitimi alanların yetiştirilme tarzı algısı (X=1,51) düzeyinden daha yüksektir. 

Grup N Ortalama Standart Sapma t           df  
p 

İlk, Orta ve Lise Mezunu 421 1,51 0,54 
-5,33      1083 0,000 

Üniversite ve Lisansüstü 664 1,73 0,70 

Tablo 8. Eğitim Durumuna Göre Yetiştirilme Tarzı Algısı T-Testi Sonuçları 

Tablo 9’da; ilk, orta ve lise mezunu olan grup, üniversite ve lisansüstü mezuniyet grubu 
evliliğe bakış algısı karşılaştırması için yapılan t testi sonrasında her iki grubun toplumsal 
cinsiyet algısının birbirinden farklı olduğu bulunmuştur (t=-4,36; df=1083; p=0,000). Buna 
göre üniversite ve lisansüstü eğitim alanların evliliğe bakış algısı (X=1,49) ilk, orta veya lise 
eğitimi alanların evliliğe bakış algısı (X=1,34) düzeyinden daha yüksektir. 

 Grup  N  Ortalama
Standart 

 Sapma
 t  df  p

İlk, Orta ve Lise 
 Mezunu 421 1,34 0,46 -4,36 1083 0,000 Üniversite ve 

 Lisansüstü 664 1,49 0,61 

Tablo 9. Eğitim Durumuna Göre Evliliğe Bakış Algısı T-Testi Sonuçları 

Tablo 10’da; kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet algısının karşılaştırması için yapılan t 
testi sonrasında kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet algısının birbirinden farklı olduğu 
bulunmuştur (t=4,05; df=1083; p=0,000). Buna göre kadınların toplumsal cinsiyet algısı 
(X=1,7) erkeklerin toplumsal cinsiyet algısı (X=1,54) düzeyinden daha yüksektir. 
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Grup N Ortalama Standart Sapma t df p 

Kadın 688 1,7 0,62 
4,05 1083 0,000 

Erkek 387 1,54 0,59 

Tablo 10. Cinsiyete göre toplumsal cinsiyet algısı t-testi sonuçları 

Tablo 11’de; kadın ve erkeklerin yetiştirilme tarzı algısının karşılaştırması için yapılan t testi 
sonrasında kadın ve erkeklerin yetiştirilme tarzı algısının birbirinden farklı olduğu 
bulunmuştur (t=6,485; df=1083; p=0,000). Buna göre kadınların yetiştirilme tarzı algısı 
(X=1,74) erkeklerin yetiştirilme tarzı algısı (X=1,48) düzeyinden daha yüksektir. 

Grup N Ortalama Standart Sapma t df p 

Kadın 688 1,74 0,68 
6,485 1083 0,000 

Erkek 387 1,48 0,58 

Tablo 11. Cinsiyete Göre Yetiştirilme Tarzı Algısı T-Testi Sonuçları 

Tablo 12’de; kadın ve erkeklerin evliliğe bakış algısının karşılaştırması için yapılan t testi 
sonrasında kadın ve erkeklerin evliliğe bakış algısının birbirinden farklı olmadığı bulunmuştur 
(p=0,121>p=0,05). Kadın ve erkelerin evliliğe bakış algısının arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmüştür. 

Grup N Ortalama Standart Sapma t df p 

Kadın 688 1,46 0,56 
6,485 841,60 0,121 

Erkek 387 1,40 0,57 

Tablo 12: Cinsiyete Göre Evliliğe Bakış Algısı T-Testi Sonuçları 

Çalışmamızın ileri analizler kapsamında, yaş kategorisiyle, toplumsal cinsiyet algısı, 
yetiştirilme tarzı ve evliliğe bakış bileşenleri arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını 
ölçmeye yönelik olarak ANOVA Testi uygulanmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre; 26-35 yaş aralığındaki katılımcılarla, 46-55 ve 56 ve üstü yaş 
grupları arasında toplumsal cinsiyet algısı açısından, anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, 46-55yaş aralığındaki grupla, 26-35 yaş aralığındakilerin toplumsal cinsiyet algıları 
açısından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Diğer bir anlamlı farkın da; 56 ve üstü yaş 
aralığındakilerle, 26-35 yaş aralığındaki grup arasında olduğu görülmektedir. 
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*Varyansların Homojenliği Testi sonucu p=0,000 çıkmıştır. p<0,05 olduğu için eşit farklar
varsayılmadı testlerinden Games – Howell Testi yapılmıştır. 

*Buradaki p değeri’nin 0,000 çıkması gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu
göstermektedir. 

*Hangi gruplar arasında anlamlı
farklar olduğunu belirtmek için 
kırmızı renkle boyanmıştır. Sarı 
renkte boyananlar ise anlamlılık 
düzeyini gösterir. 

Tablo 13. Yaşa Göre Toplumsal Cinsiyet Algısı ANOVA Testi Sonuçları  
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Tablo 14’de; 18-25 yaş aralığındaki katılımcılarla, 56 ve üstü yaş grupları arasında 
yetiştirilme tarzı algısı açısından, anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ayrıca, 26-35yaş 
aralığındaki grupla, 46-55 ve 56 ve üstü yaş aralığındakilerin yetiştirilme tarzı algıları 
açısından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Diğer bir anlamlı farkın da; 36-45 yaş 
aralığındaki grupla, 26-35 yaş aralığındakiler arasında olduğu görülmektedir. Ve tüm bunlara 
ilaveten; 56 ve üstü yaş aralığındakilerle, 18-25, 26-35, 36-45, yaş aralığındaki gruplar 
arasında, yetiştirilme tarzı algıları açısından anlamlı farklar olduğu olduğu görülmektedir. 

*Varyansların Homojenliği Testi
sonucu p=0,000 çıkmıştır. p<0,05 
olduğu için Eşit farklar varsayılmadı 
testlerinden Games – Howell Testi 
yapılmıştır. 

*Buradaki p değeri’nin 0,000
çıkması gruplar arasında anlamlı bir 
farklılığın olduğunu göstermektedir.  

*Hangi gruplar arasında
anlamlı farklar olduğunu 
belirtmek için kırmızı 
renkle boyanmıştır. Sarı 
renkte boyananlar ise 
anlamlılık düzeyini 
gösterir. 

Tablo 14. Yaşa Göre Yaşam Algısı ANOVA Tarzı Testi Sonuçları  
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Çalışmanın diğer kategorisi; yaşa göre, evliliğe bakış algısıdır. Buna göre elde edilen 
bulgulara bakıldığında, farklı yaş grupları açısından, evliliğe bakış algısı açısından anlamlı 
farklar olmadığı görülmektedir. 

*Varyansların Homojenliği Testi sonucu
p=0,000 çıkmıştır. p<0,05 olduğu için 
Eşit farklar varsayılmadı testlerinden 
Games – Howell Testi yapılmıştır. 

*Buradaki p değeri’nin 0,056
çıkması gruplar arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığını göstermektedir. 

*Gruplararası evliliğe bakış
algısı ile ilgili olarak herhangi 
bir anlamlı fark yoktur. 

Tablo 15. Yaşa Göre Evliliğe Bakış Algısı ANOVA Testi Sonuçları  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

“Abhaz ve Çerkes toplumunda şiddet yok denecek kadar azdır” varsayımından hareketle 
yapılan bu çalışma bir kültür analizi çalışmasıdır. Bu tarz çalışmalarla ilgili doğru 
kaynaklardan, doğru yöntemlerle ve doğru kişilerden veri ve bilgi toplanabilmesi, sonuçların 
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objektif olması ve değerlendirmelerin de, gerçekçi yapılabilmesi açısından, o toplumu iyi 
bilen, değerleri, gelenekleri, yaşam biçimleri hakkında yeterince ve doğru bilgiye sahip olan 
araştırmacıların varlığı son derecede önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmayı gerçekleştiren 
araştırmacıların, Abhaz ve Çerkes toplumunun doğal üyeleri olmaları,  içinde yaşadıkları aile 
yapıları, yetiştirilme tarzları, sosyal çevre ve gözlemledikleri olaylar ve bunlara ek olarak; 
kadına verilen değer ve önem, sosyal ilişkiler, evliliğe bakış ve gerekse bunlara dayanak 
olduğu düşünülen Xabze olarak tanımlanan öğretinin çalışmaya referans ve yol gösterici 
olduğunu vurgulamakta fayda vardır. 

Belirtilmesi gereken bir diğer nokta; soruları oluştururken, bir bilimsel çalışmada yer alması 
gereken; yeni bir şey ortaya koymayı sağlayacak nitelikte orijinal olması, konu hakkında veri 
toplanabilmeye ve toplanan verilerin analiz edilebilmesine imkan tanıyan ölçüde güncel ve 
yapılabilir olması, genel olarak ve bilimsel etik kurallarına uygun olması gibi kriterlerin göz 
önünde bulundurulması ön görüsüydü. Bu bağlamda, ortaya konulan varsayım ve önermelere 
referans olması açısından, oldukça detaylı bir alan yazın çalışması yapılarak, bilimsel bir 
zemine oturtulmaya çalışılmıştır. 

Amacımız şiddeti değil toplumumuzda şiddete yönelik algıyı bilimsel veriler ışığında ölçmek, 
kadına yönelik şiddet algısı konusunda genel eğilimi görmek, bir diğer ifadeyle “fotoğraf 
çekmek” ve elde edilen sonuçlarla, çözüme katkı sağlamak ve bunu ilgili mercilerle 
paylaşarak bir farkındalık oluşturmaktır.  

Bu çalışmanın ön görülerinden biri de; küreselleşmenin ve değişimlerin radikal boyutta 
olduğu 21. yy ve bilgi çağının yarattığı etkilerden doğal olarak etkilenen ve kuşaktan kuşağa 
unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerin özellikle çocuklar ve gençlere aktarılması 
konusunda bir adım atmak ve aslında Abhaz ve Çerkes kültürünün yaşatılması ve korunması 
konularında çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’na destek olmaktır.  

Yapılan anket çalışması sonucu elde edilen sonuçlar, Abhaz ve Çerkes kültürünün çalışmaya 
konu olan” kadına yönelik şiddet algısı” konusunda, farkındalığın, hassasiyetin fazlasıyla var 
olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim yapılan istatistiki çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
tablo, sorulan sorulardaki önermelere “tamamen katılıyorum” ve “katılıyorum” cevabını 
verenlerin sayısının fazla olmasından ötürü, çalışmanın varsayımını yüksek oranda doğrular 
niteliktedir.  

Öte yandan, vurgulanması gereken bir diğer unsur; örneklem grubumuzun, farklı eğitim 
düzeyi, yaş ve cinsiyete sahip katılımcılardan oluşmuş olmasıdır. Bu bağlamda, toplumsal 
cinsiyet algısı, yetiştirilme tarzı ve evliliğe bakıştan oluşan üç farklı kategoriyle, eğitim 
düzeyi, cinsiyet ve yaş ölçütleri arasındaki ilişkiler ölçüldüğünde, araştırmacıları 
şaşırtmayacak, beklenen sonuçların çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde; insanların eğitim düzeyi yükseldikçe, toplumsal cinsiyet 
algılarının da yükseldiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle; kadınla ilgili sorunlara daha 
duyarlı oldukları ve farkındalıklarının da daha yüksek olduğunu ve saygı ve itibar algısı, 
eşitlik, kadına verilen değer, şiddet algısı, sülalenin önemi, mitolojik olarak kadının değeri, iş 
gücü olarak kadın, kadının uzlaştırıcılığı ve iletişim süreci gibi unsurların Abhaz ve Çerkes 
kültüründe yer aldığı konusunda duyarlılıklarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Diğer bir değerlendirme; eğitim seviyesi yüksek olanların, evliliğe bakış algısının da yüksek 
olduğuyla ilgilidir. Burada da, bu grubun, erken yaşta, zorla ve akrabayla yapılan evlilikler 
konularında daha duyarlı olduklarını, olumsuz baktıklarını söyleyebiliriz. Ve yetiştirilme tarzı 
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konusunda ortaya çıkan sonuçlardan da, eğitim düzeyi yüksek olanların diğerlerine göre 
algılamalarının daha yüksek olduğu, bir başka ifadeyle; ayıp kavramı, büyük aileye mensup 
olmak, sülale kavramı, küçük yaşlarda öğrenilen öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddetin hoş 
karşılanmaması gibi unsurların kültürel değerlerimizin bir parçası olduğu konusunda 
farkındalıklarının ve duyarlılıklarının yüksek olduğu söyleyenebilir. 

Bir başka sonuç; kadınların toplumsal cinsiyet algısının, erkeklerin toplumsal cinsiyet algısı 
düzeyinden daha yüksek olduğudur ki bu kesinlikle beklenilen bir sonuçtur. Nitekim kadına 
yönelik sorunlar evrenseldir ve doğal olarak kadınlar bu konularda daha duyarlıdır. Evliliğe 
bakış konusunda, kadınların da, erkeklerin de algı düzeyleri arasında anlamlı bir fark ortaya 
çıkmamıştır. Buna göre, hem kadınların, hem de erkeklerin, kültürümüzde genel olarak var 
olmadığı bilinen erken yaşta, zorla ve akrabayla yapılan evlilikler konularında aynı 
duyarlılığa sahip olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine aynı şekilde, kadınların 
yetiştirilme tarzı algısının, erkeklerin yetiştirilme tarzı algı düzeyinden daha yüksek olduğu 
görülmüştür.  Yani; kadınların, ayıp kavramı, büyük aileye mensup olmak, sülale kavramı, 
küçük yaşlarda öğrenilen öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddetin hoş karşılanmaması gibi 
unsurların kültürel değerlerimizin bir parçası olduğu konusunda farkındalıklarının ve 
duyarlılıklarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir başka değerlendirmemiz, yaşa göre toplumsal cinsiyet algısı, evliliğe bakış ve yetiştirilme 
tarzı arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Burada özellikle belirtilmesi gereken noktalardan biri; yaş 
grupları arasında algılama düzeyleri açısından farklar olduğudur. 26-35 yaş aralığında olan 
grupla, 46-55 ve 56 ve üstü olanlar arasında, toplumsal cinsiyet algı düzeyi arasında anlamlı 
farklar olduğu görülmüştür. Bu da, yukarıda da belirtilmiş olan kadına verilen önem ve 
kadının toplumsal ve sosyal konumuyla ilgili değerler konusunda, bu yaş grubunun daha 
duyarlı olduğunu göstermektedir. Evliliğe bakış konusunda, yaş grupları arasında anlamlı 
farklar olmadığı, her iki grubunda bu konuda aynı görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve 
son olarak da, farklı yaş gruplarının yetiştirilme tarzı konusunda farklı algıları olduğunu 
görmekteyiz. 18-25 ile 55 yaş ve üstü olan grup arasında yetiştirilme tarzıyla ilgili değerler 
konusunda farklı bakış açıları olduğu görülmektedir. Özellikle bu noktada, yaşla ilgili elde 
edilen sonuçlara bakarak; daha genç neslin, çağın şartlarının kaçınılmaz bir sonucu olarak, 
kültürden gitgide uzaklaştıkları, kendilerini ait hissetmedikleri ya da sorgulama sürecine 
girdikleri gibi varsayımlarda bulunulabilir.  

Kadına yönelik şiddet evrensel bir sorundur ve bu sorunun çözümünde gerek devlet 
politikaları açısından hukuki ve idari yaptırımların varlığı, önlemlerin olması, gerekse, 
bireysel, aile bazında ve sivil inisiyatif olarak çalışmaların yapılması çok önemlidir. Aile bir 
çocuğun yetiştirilmesinde en belirleyici unsurdur demek yanlış olmayacaktır. Ailenin sahip 
olduğu değerlerin çocuklara aktarılması, anne ve babanın, toplumsal cinsiyet algısı, doğaya 
saygı, hayvan hakları, hukukun üstünlüğü, vb gibi ilkeler ve değerler konusunda bilinçli ve 
onlara rol model olmasıyla başlayan, sonrasında, sosyal çevreler, okullar, iş hayatı gibi farklı 
platformlarla devam eden öğrenme ve eğitim süreci, sağlıklı ve yetişkin kişiliklerin 
oluşmasının en temel araçlarıdır.  

Bir kültür analizi olarak ortaya konulan bu çalışmada, Abhaz ve Çerkes kültüründe olan bazı 
gelenek, görenek, değer ve uygulamaların, aile ilişkileri, yetiştirilme tarzları, sosyal yaşam, 
evlilik gibi konulardaki yansımalarıyla ilgili bir analiz yapılarak, tüm bu unsurların özellikle, 
kadına yönelik şiddet algısı açısından olumlu ya da olumsuz etkileri araştırılmaya 
çalışılmıştır. Öte yandan, elbette bu kültürün de, tüm diğer kültürlerde olduğu gibi, olumsuz 
ya da günümüzde kabul görmeyeceği ya da, toplumsal sorunlara çözüm getirmede zorlanacağı 
düşünülen yönlerinin olabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek gerektiği ifade edilmelidir. 
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Önemli olan husus; her toplumsal kültürün özellikle evrensel konularda, insanı ve diğer 
canlıları odak noktasına aldığı alanlarda sahip olduğu çözüm odaklı, yapıcı ve proaktif 
özellikleri, değerleri ve uygulamalarından, ortak bir çözüm paketi modeli oluşturmak ve 
insanlığın yararına sunabilmektir. 
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EKLER 

ABHAZ VE ÇERKES TOPLUMUNDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISINA 
ANALİTİK BİR BAKIŞ 

SORULAR 

Cinsiyetiniz? 

o Kadın

o Erkek

Yaşınız ? 

o 18-25

o 26-35

o 36-45

o 46-55

o 56 ve üzeri

Eğitim durumunuz? 

o Okur-yazar değil

o İlkokul Mezunu

o Ortaokul Mezunu

o Lise Mezunu

o Üniversite Mezunu

o Lisansüstü Eğitim

Abhaz/Çerkes toplumu olarak bizde "kadına yönelik şiddet" yok denecek kadar azdır. 
Çünkü; 

1. Aklımız erdiğinden itibaren hayatımıza yön veren (konuşmalarına dikkat et, saygısızlık
etme sakın, sen sülaleni temsil ediyorsun, davranışlarına dikkat et ayıp olmasın, vb.) ve 
neredeyse günah kavramıyla eş değer bir kelime vardır "AYIP". 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum
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o Hiç katılmıyorum

2. Kültürümüzde, büyük aile üzerinden konumlandırılan “sülale” kavramı çok önemlidir ve
hepimiz sülale dediğimiz büyük bir aileye mensubuzdur. Bireysel onur ve gururumuzu sülale 
onurundan paylaşırız. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

3. Kültürümüzde saygı, sevgi ve itibar cinsiyetler üzerinden yapılmaz. Erkeklerimiz güçlerini,
hakimiyetlerini,  davranışları, akılları ve saygınlıkları ile gösterirler. Bu yüzden kadınlarımız 
istedikleri her ortama rahatça girerler, davranışları ile saygı görürler. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

4. Kadınlarımız asalet ve onurun, erkeklerimiz cesaret ve onurun temsilcisidir. İkisi de her
türlü ortamda, hayatın içinde yan yana omuz omuzadır. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

5. Kültürümüzde, kadın da / erkek de bilir ki; kadın salt olarak değerlidir, kız kardeş olarak
değerlidir, anne olarak değerlidir eş olarak değerlidir. Ona zarar vermek, küçümsemek, 
uygunsuz davranışlarda bulunmak erkeğin toplumdan dışlanmasına neden olur. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum
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o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

6. Bir kadına değil fiziksel şiddet, psikolojik ve sözel şiddet (yanında küfür etmek, alay etmek
gibi) uygulamak bile ciddi anlamda toplum içinde uyarılma, ayıplanma nedenidir. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

7. Kadınlarımız evlenseler dahi kendi sülale isimlerini kullanırlar, bu da onların eşlerinden
bağımsız bir birey olarak kimliklerinin olduğunu gösterir. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

8. Saygı, disiplin ve hiyerarşik düzen içinde yetiştirildiğimiz için bizler öfke kontrolünü çok
küçük yaşlarda öğrenmiş oluruz. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

9. Mitolojimizin temelinde bile kadın yatar. Öyle ki;  NART mitolojisinde yaşam birikimi
olan, her konuda bilgisi ve doğal çözüm refleksi olduğuna inanılan kadını temsil eden 
“Setenay Guaşe”, Nart kurultayının çözemediği sorunları bile çözen, danışılan bir bilgedir. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum
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o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

10. Kültürümüzde hiç bir ailenin kızı, kendi istemediği bir evliliğe zorlanamaz, eşini
tanıyarak kendi seçer. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

11. Kadına şiddete yönelen erkek ayıplanır. Ayıplanmak ise göze alınamaz.

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

12. Kültürümüzde kadın ve erkek her ne kadar eşit rollere sahip olsa da, kadınlara mümkün
oldukça ağır işler (bağ, bahçe vb. işleri) yaptırılmaz. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

13. Kültürümüzü temsil eden danslarımıza da yansıtıldığı gibi, taraflar arasında bir kavga
olursa, bir kadının araya girip bir mendil atması o kavgayı sonlandırır. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum
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o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

14. Kültürümüzde sosyalleşmeye çok önem verilmesi ve bu ortamlarda kadın ve erkek
ilişkisinin, saygı ve sevgi çerçevesinde, medeni bir şekilde, özellikle de, cinsiyet 
ayrımcılığından bağımsız iletişim süreçlerinin kabul görmesi anlayışı hakimdir. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

15. Kızlarımızın karakterleri ve kişilikleri henüz oturmadan, küçük yaşlarda evlilik yapmaları
hoş görülmez. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum

16. Akraba evliliklerinde görülen şiddete bağlı “kol kırılır, yen içinde kalır” düşüncesi
kadınlarımızda yoktur. Çünkü toplumumuzda akraba evliliği kabul görmez. 

o Tamamen katılıyorum

o Katılıyorum

o Kısmen katılıyorum

o Katılmıyorum

o Hiç katılmıyorum
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ABSTRACT 

For many years, physics has been one of the least popular school subjects. Current prevailing 
opinions´ on physics are also not very positive. Even though Slovak society claims it is aware 
of physics benefits and its importance for people living in the 21st century, students do not 
like it very much. They prefer humanities to natural science subjects. In this study, the author 
of the paper deals with a complex attitude of boys and girls towards physics. The main aim of 
this work is to detect gender differences in attitude and interest of primary-school students 
towards physics education. For the purpose of this study, the author prepared a non-
standardized questionnaire form based on Lanina´s methodology which is used for 
differentiating specific levels of interest in physics. Questionnaire consisted of forced choice 
questions scaled from one to four points. The higher the score was, the stronger interest did a 
student have. We asked students questions about providing laboratory physics experiments, 
preferences about group or individual work, or about their willingness to do homework 
activities of inquiry-based learning. In addition, students were asked to comment on issues 
concerning their motivation to study physics at home, then questions about attending any 
physics extra-curricular subjects, frequency of attending it or about the possibility of 
becoming a physics professional in the future. Randomly selected local primary schools took 
part in this study. Research showed that boys´ average score per question equals 2.42 with a 
variance parameter of 0.34. On the other hand, girls´ average score is of 2.31 points per 
question with a variance parameter equalling 0.24. Statistical F-test has proven that from 
statistical point of view the score variances are significantly different and cannot be 
considered equal. As it comes to girls, the variance parameter is of lower value, which means 
that results of girls do not differ so much as they do in case of boys. Moreover, an applied t-
test has proven that girls´ interest in physics is of the same intensity as boys´ interest.   

Keywords: Interest, Physics, Gender, Students. 

INTRODUCTION 

Education and learning are strongly associated to human beings throughout their whole life. 
Not only they provide people with knowledge, but also influence the process of formation and 
developing human personality and character. In relation to this, students´ cognitive interest in 
studying also plays a very important role. As a matter of fact, that it affects student´s inner 
motivation to study and learn, it also has a significant influence on the whole process of 
knowledge acquiring as well as on the amount of knowledge acquired.  

(UN)POPULARITY OF PHYSICS 

Physics is a science subject that has been permanently incorporated into the Slovak 
educational system. As an independent, single subject is starts to be taught at the sixth grade 
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of primary schools when most pupils are eleven and twelve years old. Till then, physics 
represents an integral part of another science subject called Elementary sciences. It is taught 
from the first to fourth grade and it provides pupils with basic information from different 
fields of natural sciences. It deals not only with physics topics, but also topics from biology, 
ecology, health science or elementary chemistry. For this reason, subject of Elementary 
Sciences has been put into the educational area named “Man and Nature” (Man and Nature 
n.d).

In the past, physics as a school subject was relatively popular. Students who liked science and 
technology usually tended to study physics more deeply than was needed for school purposes. 
Moreover, they continued their university studies in some area related to physics. However, 
current situation is a bit different. Several years ago, we noticed a significant decrease in 
physics popularity level. Since then, students´ attitudes towards physics have not been very 
positive (Šebeň 2007). What is even worse, is the fact that nowadays physics is one of the 
least if not the least favourite science subject. Students often say that they do not like physics 
because it is a difficult subject. They consider difficult not only physics school curricula, but 
also the complex physics knowledge in general. Students also give arguments that they do not 
understand it even if they try very hard (Mandíková 2007). Moreover, the unpopularity of the 
subject is in their opinions exacerbated by the fact that most physics teachers are strict and put 
high demands on students. They also think that the amount of the theoretical knowledge they 
have to learn is huge; therefore, most of it is considered useless. It is logical, that students are 
not willing to learn anything they considered useless (Kvasnica 1990).  

MOTIVATION FROM PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY POINT OF VIEW 

Currently used word defining motivation is of Latin origin. It has been derived from the latin 
word moveo, which means to move. Metaphorically, the Latin moveo points to the driving 
forces acting on human behavior. From this point of view, motivation can be understood as a 
process that defines a specific direction, strength, intensity, and duration of a certain specific 
form of behaviour and action (Nákonečný 1995). A well-known Slovak expert in the field of 
pedagogy, professor Miron Zelina, also agrees with such definition of motivation and adds 
that motivation represents a complex set of internal and external stimuli evoking, directing, 
maintaining and, last but not least, targeting all human activities (Zelina 2011). Moreover, 
motivation is conditioned by emotions. Positive emotions evoke positive motivation. In this 
case, people search for opportunities dealing with the subject of their interest, they approach 
it, focus on achieving something in that field and stay active for quite a long time. On the 
other hand, negative emotions evoke negative motivation. People avoid doing activities which 
make them feel not comfortable, therefore; they try to escape them (Jurčová, Dohňaská, Pišút 
and Velmovská 2000). Pedagogical psychology distinguishes two basic types of motivation, 
namely external and internal. External motivation is related to external influences that make 
students learn. Mostly, it is students' attempt to avoid punishment. Although students usually 
study in their free time, they do not like it and do it only because they have to. However, 
internal motivation means that impulses, stimuli for studying or doing any favourite activity 
comes from students´ inner self and initiate students´ own learning (Tomášková 2018). 

According to Kubáni (2010), a special form of motivation is the so-called performance 
motivation, which stimulates the student to give a certain performance during the educational 
process. Research has shown that the school performance of pupils with the same 
performance skills varies according to the extent to which pupils are motivated. In pedagogy, 
therefore, the term aspiration level of performance was used, which expresses the future level 
of performance of a student in a familiar task similar to any task he or she has already 
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experienced. Each student determines the aspiration level himself. He or she must take into 
account the quality of his/her previous performance. In other words, aspiration level is a level 
that the student himself has already decided to reach. The scheme for determining the 
aspiration level includes the sequence of steps shown in Figure 1. In addition to the fact that 
the aspiration level of interest is directly related to the previous performance, it is also the 
starting point for a new performance (Kubáni 2010). 

Fig. 1:  Scheme of aspiration while student´s performance 

(source: T. Pardel 1977) 

PSYCHOLOGICAL ASPECT OF COGNITIVE INTEREST 

At schools, during the educational process, teachers´ primary role is to teach. This means not 
only to provide the students with knowledge, but also to allow them to get personal 
experience or hands on experiments. At least of equal importance, sometimes even greater, is 
given to teachers´ efforts to interest students in studying the subject they teach, to arouse their 
enthusiasm for acquiring new knowledge and thus motivate them to learn. This task can be 
very challenging, especially as it comes to teaching subjects that are generally not very 
popular or those, in which students achieve poor results. The opinion that physics is one of the 
least popular school subjects has long prevailed among students (Kvasnica 1990).  

According to Šebeň and Šebeňová (2011), interest is generally considered one of the most 
motivating factors that have a positive effect on students' desire to learn. Moreover, it is one 
of the most important factors stimulating creativity and a creative attitude towards the activity 
being done. In general, it is possible to distinguish among three main levels of cognitive 
interest in physics. They are namely the low one, the medium and finally, the high level of 
cognitive interest (Lanina, in: Šebeň 1998). 

Students showing the characteristics of low (situational) interest have little effort to learn 
physics in general. They are motivated to study predominantly by factors of external 
motivation, such as influence of parents, the habit of learning well, an occasional effort to get 
a good assessment or effort to avoid getting a bad mark. Despite the fact that these students 
have relatively positive feelings about physics, they are quite negative about creative work. 
During physics experiments, they strictly follow the instructions and do not try to think about 
any other possible ways of doing the experiment differently. As it comes to solving physics 
tasks, they are capable of finding solution to those which are not very difficult and do not 
require much thinking (Šebeň 2007). In addition, students do not participate in extracurricular 
physics activities. However, they ask teachers a lot of questions and are excited about those 
physics experiments which are accompanied by significant sound or light effects. Students´ 
overall mastery of the curriculum is relatively weak and they are unable to use the acquired 
knowledge in practice (Šebeň and Šebeňová 2011).  
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Medium interest level is characterized by active students who like to get involved in 
experimental activities. Although they are willing to assist the physics teacher in performing 
demonstration experiments, they are less enthusiastic about students´ experimental work. 
However, physics is one of their favourite school subjects. When learning from students´ 
book, they read everything related to topic they study, even the paragraphs intended for 
independent work or for fixation the study topic. Moreover, they often read supplementary 
literature. Students with moderate interest try to get deeper into the essence of physics 
phenomena and reveal the causal links between them. They also feel satisfied with their work 
in situations when they are able to use the knowledge from physics lesson in their real life 
(Šebeň 2007). 

The highest level of cognitive interest is quite rare. It is associated with students whose most 
favourite school subject is physics. Furthermore, they often like just certain thematic units, 
while the remaining ones do not interest them much. They are very active during physics 
lesson and ask the teacher a number of questions beyond the school curriculum (Šebeň 1998). 
Not only do they want to acquire new knowledge, but also to understand mutual relations and 
logical links. Students are not satisfied with passive absorbing information; therefore, they 
actively want to verify it. They are enthusiastic about inquiry-based learning and research 
work in general. For this reason, they associate their future profession with the field of 
physics. Such students take part in extracurricular activities and participate in various physics 
competitions (Šebeň and Šebeňová 2011). 

RESEARCH METHODOLOGY AND RESULTS 

The main aim of this work was to determine the current level of boys´ and girls´ cognitive 
interest in physics. We focused on searching common features as well as differences between 
the genders. Moreover, we provided tests of statistical significance of the research results to 
prove that results are of significant informative value. Finally, we also analysed the normality 
distribution of the research data. The author of this paper provided a pedagogical survey 
focused on detecting students´ attitude towards physics as a school subject. The whole 
research was based on filling in the questionnaire forms. Research sample consisted of 194 
primary-school students exactly. From this number, 44.3 % were girls and 55.7 % were boys. 
Unfortunately, we did not manage to get the same number of boys and girls taking part in this 
research. All students were from eleven to fifteen years old.  

The process of identifying interest levels was carried out for each student individually on the 
basis of his or her score reached in the attitude questionnaire. We have found out that all 
possible interest levels are being developed. In addition, we have to admit, that even the 
unpopular level of disinterest has been detected. It is present in 11.1 % of boys and 12.8 % of 
girls. As we can see, the percentage difference is very little and equals 1.7 %. According to 
Lanina (in: Šebeň 1998) these students do not like physics at all. They have negative feeling 
towards everything related to physics and they do not want to have nothing in common with 
physics in their future life. As the most frequent interest level was confirmed the level of low 
interest as we expected. However, to our surprise, it turned out that it is equally-developed in 
case of boys and girls. The difference is only of 0.1 % which can be considered negligible. 
More visible differences have been identified at the level of medium and high interest (see 
Fig. 2). The second most frequent type is a medium level of interest, the characteristics of 
which we have confirmed in 38.4 % of girls and 31.5 % of boys. As we can see, girls are 
clearly ahead of boys. On the contrary, this is not true as it comes to the so-called high interest 
level. It is more frequently-developed in case of boys with a percentage predominance of 8.5 
%.  
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Figure 2. Levels of boys´  and girls´  interest in physics 

In order to confirm the statistical significance of the research results, we have provided a so-
called Chi square comparative test. Table 1 summarizes its final results. With a help of 
computer program, a Chi square parameter of the provided research questionnaire has been 
counted. Its value was determined to be 4.036 exactly. Afterwards, this number was compared 
with the standardized critical values of Chi square parameter for each possible level of 
significance. However, in pedagogical research, usually a level of 5 % significance is being 
used. By this test, we have tested a hypothesis saying that there is no statistically significant 
difference between boys´ and girls´ interest in physics. As a matter of fact, that counted value 
of Chi square is lower than the critical value we can conclude, that the tested hypothesis is 
really true for level of significance.  

Table 1. Chi square test of significance 

Significance level Chi square critical value 
(standardized) Comparison Research Chi square value 

5 % 7.815 > 4.036 
1 % 11.341 > 4.036 
1 ‰ 16.26 > 4.036 

Evaluation of students´ questionnaires was based on their scores in each question they 
answered. For us, a parameter of average score per question was important. The higher the 
score was, the higher the students´ interest in physics was. The maximum average score per 
question that a student could have reached by completing a questionnaire was a gain of four 
points. However, nobody from the research sample managed to do it. That student from the 
research sample who was identified as the most interested in physics, was a boy who managed 
to reach exactly 3.88 points per question. In Figure 2a, we can see that boys´ scores ranges 
from 1.25 to 3.88. In the other hand, girls´ scores are quite similar, and ranges from 1.13 to 
3.5 point. In both cases scores are relatively equally distributed above and below the mean 
line which indicates normal distribution of the research data. This statement is supported by 
the fact that statistical parameters of mean, median and mode have reached a values very 
close to each other (see Fig. 2b).   
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(2a) (2b) 

Fig. 2: Scatterplot (Fig. 2a) and Boxplot (Fig. 2b) showing the normality of research data 
about students´ interest in physics 

CONCLUSION 

In this research paper, gender differences of students´ interest in physics have been analysed. 
Based on the provided pedagogical research we have found out that boys and girls attending 
primary schools do have developed all levels of cognitive interest in physics. Despite the fact 
that some gender differences in percentage frequencies of each interest level are present, from 
statistical point of view they are not significant. For this reason, we can state that boys´ 
interest in physics is developed on the same level and with the same intensity as girls´ one. 
Moreover, for both genders, low interest level is the most frequent one. On the contrary, the 
least frequently developed interest level is a high one. In our opinion, at this stage, it is very 
important to stimulate pupils´ interest in physics in general. However, special focus should be 
given on girls who have to face national gender stereotypes. In many countries, girls are still 
expected to focus on humanity studies no matter how good they are in science subjects.   
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ÖZET 

Araştırmada kadın bedeni ve kadın figürüne ilişkin sanat ve görsel kültür alanından 
örnekleme alınan eserler üzerinden karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda kadın bedeninin değişen estetik yapısı olduğu kadar bu yapıya yüklenen ya da bu 
yapı üzerinden şekillenen gerçeklik yaklaşımları incelenerek farklı kültürlerin beğeni 
yargılarının da açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Kültürel çeşitlenmenin yanında farklı 
tarihsel koşulların kadın bedeni üzerindeki etkileri sanatın antik, modern, postmodern 
üçgeninde ve felsefenin etkisinde ilişkisel analiz edilmektedir. Bu kapsamda bereketi 
sembolize eden Anadolu’nun en önemli tanrıça heykellerinden Kybele araştırmanın başlangıç 
örneklemini oluştururken, modern öncesi dönemin kırılgan beden algısını temsil eden 
örnekler ile araştırma sürdürülmekte, devamında modernist düşüncenin yeniden-
üretilebilirlik, hareket, nesnel ve öznel zaman ile gerçekçi ve geometrik biçimlendirme 
anlayışları realizm, idealizm ve soyut sanat eğilimleri çerçevesinde üretilen eserlerle 
ilişkilendirilmektedir. Tarihsel olarak postmodernizm ise meta-estetik ve kültürel 
çoğulculuğun, popüler kültür ve eleştirel düşüncenin kadın bedenini değiştirip dönüştürdüğü 
ve yeni bir kimlik kazandırdığı bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu koşullar 
altında varlığını sürdüren sanatın biçimsel ve söylem dili günümüz teknoloji toplumlarının 
sanal beden algısına ve interaktif gerçekliğine kadar dayandırılmaktadır.  

Bütün bu sürekliliğin tanımlanması adına arka planda özelde sanatın, genelde kültür 
politikalarının, teknoloji ile ilişkili bilimsel gelişmenin ve tarihsel koşulların sonucunda 
ortaya çıkan toplumsal ilişkilerin de felsefenin etkisinde analiz edilmesi ve kadın bedeninin 
genel olarak bu sistemler içerisindeki konumu ve özel olarak sanat alanındaki değişiminin 
tanımlanması araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yaşamın kaynağını 
temsil eden kadının farklı sanat eğilimleri ve dönemler kapsamında değişen görünümünün 
analiz edilmesi ile teknolojinin figüratif gerçeklik üzerinde değer kaybının aksine birey olarak 
kadının değişmeyen gücünün vurgulanması ve bu etkinin kültür alanına hangi koşullar altında 
ve hangi görüntü gerçekliği ile yansıtıldığının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın Bedeni, Güzellik Algısı, Sanat ve Felsefe, Toplumsal Değişim, 
Estetik, Antik Dönem, Modern Sanat, Postmodernizm 

THE CHANGING PERCEPTION OF BEAUTY REGARDING THE FEMALE BODY 
IN DIFFERENT PERIODS 

ABSTRACT 

In the research, a comparative analysis is carried out on the works taken from the field of art 
and visual culture related to the female body and female figure. In this context, it is aimed to 
reveal the taste judgments of different cultures by examining the changing aesthetic structure 
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of the female body as well as the approaches to reality that are attributed to this structure or 
shaped through this structure. In addition to cultural diversification, the effects of different 
historical conditions on the female body are analyzed relationally in the ancient, modern, 
postmodern triangle of art and under the influence of philosophy. In this context, Kybele, one 
of the most important goddess statues of Anatolia, which symbolizes fertility, constitutes the 
initial sample of the research, while the research continues with examples representing the 
fragile body perception of the pre-modern period, and then the modernist thought's 
understanding of reproducibility, movement, objective and subjective time, and realistic and 
geometrical shaping. It is associated with works produced within the framework of realism, 
idealism and abstract art tendencies. Historically, postmodernism emerges as a paradigm in 
which meta-aesthetics and cultural pluralism, popular culture and critical thinking change and 
transform the female body and give it a new identity. The formal and discourse language of 
art, which survives under these conditions, is based on the virtual body perception and 
interactive reality of today's technology societies. 

In order to define all this continuity, the analysis of the social relations that emerged as a 
result of art in particular, cultural policies in general, scientific development related to 
technology and historical conditions under the influence of philosophy, and defining the 
position of the female body in these systems in general and its change in the field of art in 
particular, are the mainstays of the research. constitutes its purpose. In this direction, it is 
aimed to analyze the changing appearance of women, who represent the source of life, within 
the scope of different art trends and periods, to emphasize the unchanging power of women as 
individuals, contrary to the devaluation of technology on figurative reality, and to reveal 
under which conditions and with which image reality this effect is reflected in the cultural 
field. 

Keywords: Female Body, Perception of Beauty, Art and Philosophy, Social Change, 
Aesthetics, Antiquity, Modern Art, Postmodernism 

GİRİŞ 

Toplumun bir üyesi ve toplumsal bir varlık olarak kadının yüzyıllardır farklı toplumsal 
koşullar ve tarihsel süreçler kapsamında ona yüklenmiş belirli görevleri ya da atfedilmiş 
davranış şekilleri vardır. Sanat alanında kadının toplumsal rolü ve cinsiyet özellikleri 
çerçevesinden bakıldığında iki ayrı analiz süreci ile karşılaşılır. Bunlardan ilki kadının ya da 
kadın bedeninin farklı dönemlerde değişen sosyo-kültürel ve toplumsal yönü ile etik ve estetik 
değerler bakımından değişen yüzüdür. İkincisi ise kadının tarih boyunca kültürel, ekonomik, 
politik tüm alanlarda baskın bir figür -sanatçı, politikacı, yazar, bilim insanı, yönetici vd.- 
olarak kimlikleridir. Araştırma kapsamında kadının ön plana çıktığı sosyal işlevlere de 
değinilmekle birlikte çoğunlukla kadın figürü yaratım süreci ile değil, yaratımın sonucunda 
ortaya çıkan üründe yer alan içerik yönüyle ele alınmakta ve toplumsal değişimin gerek 
sanatçı gerek sanat eseri üzerindeki etkileriyle birlikte karşılıklı analiz edilmektedir.  

Bu kapsamda kadının tarih öncesi çağlar ve Antik Yunan’dan başlamak üzere farklı tarih-
toplumsal koşullar doğrultusunda değişen toplumsal rolleri, yapısal özellikleri, estetik dili 
(kadının sanatsal üretim kapsamında değişen görüntü özellikleri), modern sanatın kadına 
yüklediği işlev, postmodernizmin eleştirel ve ironik söylem dili (kadın bedeninin meta-nesne 
haline gelişi ve cinsiyet ilişkilerine yönelik eleştirinin ironi yoluyla yeniden 
biçimlendirilmesi) ve çağdaş sanatın nesneleşen kadın imgesi (kadın figürünün cinsiyet rolleri 
devre dışı bırakılarak yeniden biçimlendirilmesi, beden ve cinsiyetin geri plana atılarak estetik 
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değer ve soyut anlamın gerçekliğin temsiline dönüşmesi) kronolojik sırada ve ilişkisel 
incelenmektedir.  

1. Kadının Tarihsel Koşulların Etkisinde Değişen Toplumsal Rolü

Cinsiyet rolleri ve toplumsal koşullar etkisinde değişen kadın kimliğine bakıldığında öncelikle 
tanımlanması gereken biyolojik ve toplumsal cinsiyet ayrımıdır. Toplumsal cinsiyet 
kavramına bakıldığında Marshall’a göre; “(…) terimin kapsamı, ilk ortaya çıkışından beri, 
yalnızca bireysel kimliği değil sembolik düzeyde erkekliğin ve kadınlığın kültürel idealleri ve 
yapısal düzeyde ise kurumlar ve örgütlerdeki cinsel iş bölümünü içine alacak kadar 
genişlemiştir” (1999: 98). Toplumsal koşullar doğrultusunda kadın kimliğine atfedilen anlam 
ve görevler de sürekli bir değişim ve başkalaşım yaşamış, geçmişten günümüze kadar farklı 
tarihsel dönemlerde kimi zaman baskın olurken kimi zaman ataerkil toplumlar daha baskın 
olmuş ancak toplumsal bir varlık olarak kadın önemini korumuştur. Dolayısıyla hem sanatın -
ya da üretimin- konusu olarak yaratımın merkezinde yer alırken, hem de sanatçı olarak 
gerçekliği yeniden şekillendiren bir görev üstlenmiştir. Sankır’a göre; “Sanatsal üretim sosyal 
benliğin bir sonucudur. Sanatçıyı var eden bu sosyal benliğin iki karakteristik özelliği ise 
sanatsal anlamda sembolik iletişim biçimleri geliştirmeye yönelik doğası ve yeteneğidir” 
(2010: 2).  

Görsel 1. Ana Tanrıça Kybele / Görsel 2. Artemis Heykeli, Efes, Artemis Tapınağı / 

Görsel 3. Willendorf Venüsü, Eski Taş Çağı, Avusturya 

Değişen tarihsel süreç boyunca toplumsal yapı kapsamında cinsiyet ilişkilerine bakıldığında 
feodalist ve kapitalist toplumlara değin farklı zamansal gerçekliklerde kadın ve erkek figürü 
birbirine geçmiş bir ilişkiler ağı içerisinde sürekli olarak sorgulanmıştır. İlk insan 
topluluklarının yaşantılarının anaerkil mi yoksa ataerkil mi olduğu bugün hala belirsizliğini 
korurken kimi antropologlar ilkini kimi ikincisini savunmaktadır. Bu toplulukların yaşam 
biçimleri ya da cinsiyet ilişkileri ne olursa olsun bugün net olarak tanımladığımız en güçlü 
bilgi dünyanın farklı yerlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan, farklı şekillerde ve boyutlarda 
kadın heykelcikleridir. Ana tanrıça olarak kabul edilen bu heykelcikler kimi zaman abartılı 
vücut hatlarına sahip ve güçlü bir hayvan figürünün yanında temsil edilirken, kimi anlatım 
biçimlerinde stilize edilmiş ve soyutlanmış şekilde görülmüştür. Aydoğdu’ya göre (2010); 
“Ana Tanrıçaya Yunanistan ve Roma’ya ait şiirlerde, övgülerde ve dinsel anıtlarda 
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rastlanmasına rağmen onun asıl yurdunun Anadolu olduğu ifade edilir” ve “hem ismine hem 
de tasvirlerine ilk olarak Anadolu’nun merkezinde yer alan Frigya’da rastlanır” (Ersoy, 2017: 
2). Kybele ya da Kibele (Görsel 1) olarak adlandırılmış bu idolün ardından Anadolu’da 
görülen bir diğer ana tanrıça heykeli Efes’te yer alan Artemis heykelidir (Görsel 2). 
Avrupa’da ise farklı anlamlar ve işlevler üstlenen söz konusu kadın figürü Romalılar 
tarafından Magna Mater olarak anılmış, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa’da bu isimle 
yayılmış ve erkek egemen bir tarihsel dönem yaşansa dahi kadının doğurganlığı ve toprakla 
olan ilişkisi nedeniyle kadına atfedilen değer azalmamıştır (Ersoy, 2017). Devamında başta 
Yunan toplumları olmak üzere felsefenin ve dinin ortaya çıkışından önce var olan mitolojik 
hikayelerde de kadın figürüne özel bir önem verildiği görülür, aynı zamanda Hristiyanlık 
bilinci ile birlikte bakire Meryem olarak kadının kutsallığı yine öne çıkmıştır. Ancak tüm bu 
öneme karşın sosyal hayat içerisinde kadının toplumsallığı her zaman geride kalmış ve 
özellikle Antik Yunan döneminde; “diğer bütün uygarlıklarda olduğu gibi, kadın-erkek 
arasındaki biyolojik ve fiziksel farklılıklar, cinsiyetlerin toplum içindeki davranışlarını 
belirleyen, toplumsal rollere sahip olmalarına yol açmıştır” (Atılgan, 2013: 16). Cameron’a 
göre ise bu durum; “erkek olgusunun kadını, erkek düzeninin, mantığının ve hayatının içinde 
bir tehdit olarak görmesinin bir sonucudur” (1993: 3; Atılgan, 2013: 18).  

Toplumsal roller açısından bakıldığında incelenen dönemlerin hiçbirinde kadın bütünüyle 
sosyal yaşamın içinde değildir ancak kısmen de bu nedenle kutsal bir görünüm elde ederek 
efsanelerde, mitolojilerde ve dinsel hikayelerde yerini almıştır. Kadının toplumsal bir varlık 
olarak günlük yaşamın içine dahil edilmesi çok daha yakın bir tarihte Sanayi Devrimi ile 
birlikte gerçekleşmiş ve Fransız İhtilali’nin ardından kapitalist toplum yapısı da söz konusu 
rollerde büyük bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Çalışma hayatında yer almaya başlayan 
kadının daha önceki dönemlerde edinmiş olduğu kutsallık anlamı geri planda kalırken 
toplumsal bir varlık olarak sosyal konumu öne çıkmış ve sanatsal üretim kapsamında da gözle 
görülür bir değişim yaşanmıştır. Ancak yine de 20. yüzyılın eşitlikçi söylemine kadar; 
“kadınların toplumun her alanında olduğu gibi sanat alanında da karşı karşıya kaldığı eşit 
olmayan sosyal koşullar benliklerini ve dolayısıyla kimliklerini özgürce ortaya koyabilmeleri 
sürecini olumsuz yönde” etkilemiştir (Sankır, 2010: 18). Ancak araştırmada sanatçı olarak 
kadın figürü yerine kadının sanatsal yaratım kapsamına dahil edilmesi ve sanatsal üretim 
kapsamında değişen görüntüsü ele alındığından toplumsal roller ve kadın kimliğinin sanatçı 
olarak yaşadığı zorluklar ayrıntılı olarak analiz edilmek yerine eski Anadolu uygarlıklarının 
ardından gerek üç boyutlu tasarımlar gerekse resimsel anlatı içerisindeki anlatım biçimlerine 
ilerleyen bölümlerde yer verilmektedir.  

2. Kadın Bedenine İlişkin Farklı Dönemlerde Değişen Güzellik Algısı

Farklı dönemlerde değişen gerçeklik yaklaşımlarının etkisinde kadına yönelik anlatım 
biçimleri antik, modern, postmodern ve çağdaş paradigmalar kapsamında örnekleme alınan 
eserler üzerinden incelendiğinde ve birbirleriyle ilişkilendirildiğinde kadının biçimsel olarak 
değişiminin yanında dönemin beğeni yargıları ve toplumsal ilişkileri ile birlikte tarihsel 
koşulların yansımalarına da kısmen ulaşılmaktadır. Bu anlamda öncelikle dinin etkisinden 
kendini özgürleştiren, bilimi ve hümanizmi benimseyen bir dönemin başlangıcı olarak kabul 
edilen 15. yüzyıl Rönesans’ı gerçekliğin yeniden biçimlendirilişinde önemli bir dönüm 
noktası olmuştur. Ortaya konulan eserlerde de söz konusu özgürleşmenin etkileri doğrudan 
gözlemlenmekle birlikte resimlerde yer alan figürler gerçekçi, çizgisel ve renkçi bir anlatımla 
betimlenmiştir. Krausse’ye göre (2005: 13); “15. yüzyılın ortalarından itibaren Antik Çağ’a 
farklı bir bakış açısından yaklaşılmaya başlandı. Artık Antik Çağ kendi döneminin koşulları 
içinde kavranmaya ve yeniden üretilmeye çalışılıyordu. Yüzyılın ikinci yarısında artık 
Hristiyan konularının yanı sıra Yunan efsane kahramanlarıyla tanrıları da sanata giderek daha 
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fazla girmeye başladı”. Bu dönemin resim sanatının gelişiminde önemli katkı sunan 
ressamlardan biri olan Sandro Boticelli’nin İlkbahar (Görsel 4) tablosundan örnekleme alınan 
kesit incelendiğinde kadın figürünün -Ana Tanrıça kültünün yatay genişliğinin aksine- 
olabildiğince anıtsal ve uzun resmedildiği, kumaş kıvrımlarının yoğun olmasına karşın 
bedenin çıplaklığının kontrollü olarak sunulduğu, hareketin kompozisyona dahil edilmesine 
karşın figürlerin yüz ifadelerinin düşünceli ve durağan betimlendiği görülmektedir. Benzer 
şekilde Dürer’in 16. yüzyıla tarihlenen eserinde de (Görsel 5) kadın figürünün dikey olarak 
inceltildiği, vücut ağırlığının tek bacak üzerine verildiği (frontal) duruşun korunduğu, 
çıplaklık belirgin olarak sunulurken beden hatlarının Boticelli’nin eserine göre daha belirgin 
ve dolgun olarak resmedildiği analiz edilmektedir. Farklı dönemlerin ve kültürel koşulların 
etkisinde ortaya konulan her iki resmin gerçeklik yaklaşımlarına bakıldığında aynı zamanda 
farklı toplumsal dinamikler ve yaşam biçimlerinin de sanata yansıdığı anlaşılmaktadır ki 
Dürer’in çalışması coğrafi keşifler, bilimsel gelişmeler, düşünsel ilerlemeler ve dinin etkisinin 
azaldığı yeni bir yüzyıla geçişin sanat alanında kadın bedeni üzerinden göstergelerine sahiptir.  

Görsel 4. Sandro Boticelli, İlkbahar (detay), 1477-1482 / Görsel 5. Albrecht Dürer, 
Lucretia'nın Kendini Öldürmesi, 1519 / Görsel 6. Eadweard Muybridge, The First Naked 

Kiss on Camera (detay), 1887 / Görsel 7. Jean Metzinger, Two Nudes (İki Çıplak), 1910-11 
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19. yüzyıla gelindiğinde ise modernizmle birlikte sanat alanında kendine özgü değerleriyle ve
gerçekliğe yaklaşım biçimleriyle yeni bir paradigma kendini göstermekle birlikte, bu 
değişimin temelinde de gerek toplumsal düzen gerekse tarihsel koşullar ile bireysel yaşam 
biçimlerinin köklü başkalaşımı yatmaktadır. Daha önce tanımlandığı gibi Sanayi Devrimi ile 
birlikte kadınların sosyal yaşama daha fazla katılmaları, kadın figürünün daha ön planda 
olması, kadın sanatçıların eskisine göre daha özgür eserler üretebilmesi ve değişen toplumsal 
yapının etkisinde daha dinamik bir yaşam biçiminin deneyimlenmesi sanatsal yaratımın 
konusu kapsamına giren kadın imgesinin de değişimini beraberinde getirmiştir. 1830’lu 
yıllarda fotoğraf makinesinin icadının ardından sanatçının gerçekliği yorumlama biçiminde de 
köklü değişimler yaşanmış, devam eden tarihsel süreçte Birinci Dünya Savaşı’nın etkileri de 
dış dünya gerçekliğinin ve dolaylı olarak resme konu olan figürün soyutlanmasına yol 
açmıştır. 1880’li yıllarda ise -daha sonra fütürist sanatçılar için de ilham kaynağı olan- 
Eadweard Muybridge ve Étienne-Jules Marey’in hareket halindeki figür ya da hayvanların 
farklı zamansal anlardaki fotoğraflarından oluşan serileri chronophotography olarak anılan 
yeni bir çalışma biçimini ortaya çıkarmıştır. Muybridge’in karşılıklı iki kadın figürünün 
birbirlerine yaklaşma ve öpüşme anlarının arka arkaya yerleştirilmesiyle elde edilen hareketli 
görüntüden bir detay olan örnekleme alınan çalışma (Görsel 6); “öncelikli olarak 
insanoğlunun görsel algısını geliştiren bilimsel nitelikli çalışmalar olarak değerlendirilebilir” 
ve bu yönüyle kültürel değişim ve bilimsel ilerlemenin de önemli bir kanıtı niteliği taşır 
(Göktan, 2015: 24). Görüldüğü gibi Antik dönemden itibaren sanat yoluyla hem cinsel kimlik 
ve toplumsal rollere hem de kadının yaşamsal bir değer olarak varlığını sürdürdüğü 
toplulukların ve sanata konu olduğu tarihsel koşulların dini, politik, siyasi, bilimsel ve estetik 
yapısına ulaşılabilmektedir. Karacan’a göre (2016: 1082); “Kadınlar, doğurganlık, üreme gibi 
konularda sanatın konusu olmuştur ancak bu içerikler toplumsal düzen ve gelenekler 
çerçevesinde, tıpkı diğer ötekiler gibi kompozisyondaki yerlerini, konuya göre, kendilerine 
yüklenen toplumsal konumda almışlardır”. Söz konusu konum cinsiyeti, cinselliği ve 
doğurganlığı sembolize eden göstergeler dahilinde tanımlanmıştır ve ortaya konulan tüm 
üretimlerde bunun yansımalarını görmek mümkündür. Rönesans sanatı, kadını mitoloji ve 
sonrasında bilimsel ölçütlere göre yorumlarken, modernizm teknoloji ve bilim yoluyla 
değişen dış dünya gerçekliğinin etkisinde biçimlendirmiştir. Postmodernizm toplumsal 
değişime ve enformasyon toplumuna paralel kadına atfedilen rolleri eleştiren bir bakış açısına 
sahipken, çağdaş sanat bilimin yarattığı soyut gerçekliklerle kadın ve erkeği tek bir insan 
formuna indirgemiştir. Bu doğrultuda incelendiğinde 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya 
konulmuş olan Metzinger’in Two Nudes isimli çalışması (Görsel 7) Muybridge’in incelenen 
çalışmasında olduğu gibi farklı zamansal gerçekliklerden resmedilen iki kadın figürünü 
betimler ve gerçekliğin resimsel yolla yeniden inşasında kültür alanı dışında yaşanan 
paradigma değişimleri hakkında da ipuçları verir. Moser’a göre; “resmin konusunu oluşturan 
modeller birden fazla uzamsal bakış açısından ve tuvalde eşzamanlı olarak gösterilen zaman 
içinde birbirini izleyen aralıklarla yakalanmıştır” (1985: 43). Kadın bedeni başlangıçtaki 
gerçekçi anlatımından uzaklaşarak geometrik parçaların bedeni anımsatacak şekilde 
düzenlenmesiyle yeniden oluşturulmuştur.  

Klimt’in Hope II isimli çalışmasında (Görsel 8) ise kadın figürünün Metzinger’in 
çalışmasında yer alan geometrik figürlerin arkasına gizlendiği görülmektedir. Bir doğum 
anının mı yas anının mı betimlendiği tam olarak bilinmeyen resimde kadın imgesi başlangıçta 
olduğu gibi analığı sembolize eden gebelik hali ile resmedilmiş, bedenin üst bölgesi açıkta 
bırakılmıştır. Tarihsel ve toplumsal koşullara bakıldığında da Realizmin ardından gelen 
Sembolist dönem gerçekliği göstergeler ve sembolik işaretlerle temsil eden bir biçimlendirme 
anlayışına sahiptir. Bu dönemde; “duygusal tepkiler, sezgiler, düş gücü sanatçılarda daha ağır 
basmış ve Sembolist sanatçıların tuvallerinde melankoli, cinsellik, tedirginlik gibi kavramlarla 
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kendisini göstermiştir” (Avşar ve Algan, 2014: 28). Sembolizmle hemen hemen aynı 
dönemlerde ve benzer anlatım biçimlerine sahip olan Art Nouveau akımında ise daha yoğun 
bir süsleme ve dekoratif unsurlar göze çarpar ki Klimt’in incelenen çalışması ve diğer 
eserlerinde her iki üslubunda belirgin izlerini görmek mümkündür. Bu akımı ortaya çıkaran 
en büyük etken ise Endüstri Devrimi’nin seri üretim nesnelerine karşı duyulan tepkidir, ortaya 
konulan eserler de bu anlamda mekanik ya da gerçekçi anlatımın ötesinde olabildiğince 
ayrıntılı ve kendine özgü sembollerle tanımlanır.  

Görsel 8. Gustav Klimt, Hope II, 1908 / Görsel 9. Ernst Ludwig Kirchner, Marcella, 1909 / 
Görsel 10. Alberto Giacometti, The Invisible Object, 1935, Bronze, National Gallery 

Modernizmin Soyut Dışavurumculuk akımının önemli sanatçılarından Kirchner’in Marcella 
isimli çalışmasına (Görsel 9) bakıldığında ise kadının doğurganlık yönü ile değil ancak 
çıplaklık olgusunun vurgulanarak resmedildiği, buna karşın bedenin detaylarına ilişkin 
ayrıntılı betimlemelerden kaçınıldığı, renk değerlerinin canlı ve parlak olmasına karşın kadın 
figürünün açık tonlarda resmin merkezinde yer almasıyla vurgunun figür üzerinde 
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yoğunlaştırıldığı görülür. Klimt’in kadının göğüslerini gerçekçi olarak betimlemesine karşılık 
Kirchner kadın bedeninin üst bölgesine dair herhangi bir ayrıntıya yer vermemiştir. 
Giacometti ise The Invisible Object isimli (Görsel 10) heykel çalışmasında Kirchner’in ve 
diğer heykellerinin aksine kadın bedeninin ayrıntılarını doğrudan izleyiciye sunmuştur. 
Burada ana tanrıça figürlerine benzer bir biçimsel düzenleme hakim olmasına karşın kadın 
bedeninin oranları bu heykelciklerin aksine ince uzun ölçülerde biçimlendirilmiştir. 
Kirchner’ın çalışmasında olduğu gibi burada da kadının doğurganlığı vurgusu ön planda 
değildir, onun yerine estetik olarak bedenin duruşu, kol ve bacaklar uzatılmış bir beden 
üzerinde ayrıntılı olarak işlenmiştir.  

Görüldüğü gibi modernizm sonrasına kadar olan dönemde kadının sanatsal temsil kapsamında 
ele alınışı ve estetik bir değer olarak biçimlendirilişinde Antik dönemin idol heykellerinde yer 
alan doğurganlığın kutsanmasına ya da gebe kadın figürüne Rönesans döneminde rastlanmaz. 
Bunun Hristiyanlığın bakire Meryem düşüncesi ile ilişkili olduğuna dair önemli kanıtlar 
vardır. Hollanda resminin önemli ustalarından Johannes Vermeer’in 1664 yılında tamamlamış 
olduğu Mektup Okuyan Kadın isimli tablosunda belirgin olarak ilk kez hamile bir kadının 
günlük yaşamından bir sahneye yer verilmiştir ancak yine de; “modern döneme kadar hamile 
kadın imgesi, kadının üretkenliği dışında başka özelliklerine refere etmemiştir” (Anonim, 
2018). Bu da yine kadının toplumsal roller içinde bastırılmış kimliğine gönderme yapmaktadır 
ve modernist dönemin kadına ya da hamile kadın figürüne resimsel yolla yaptığı sembolik 
göndermelere kadar bu gerçeklik devam etmiştir. Bu değişimin temelinde de yukarıda 
incelendiği gibi toplumsal yaşam ve tarihsel koşullarda yaşanan değişim yer almaktadır.  

Klimt ilk kez gebeliği doğurganlık dışında başka anlamlarla bir arada sunan eserler üretmiş, 
devam eden süreçte ise sanat tarihi kadın bedeninin nesneleştirilmesine karşı eleştirel bir dil 
benimsemiştir. Kimi sanatçılarda kadının daha fazla belirginleştirilip toplumsal ayrıma ironik 
bir dille gönderme yapıldığı görülürken, kimi eserlerde kadın bedeninin yapıbozuma 
uğratılarak resmedildiği gözlemlenir.  

3. Çağdaş Sanatın Kadına Yönelik Yaklaşımında/Anlatım Biçiminde İronik Söylem Dili

Çağdaş sanatın bilgisayar teknolojilerinin etkisinde değişen anlatım dili ve sanal anlatım 
içinde kimliksizleşen (anonimleşen) beden, izleyen ya da izlenilen olmaktan uzaklaşarak 
yaratıma dahil olan beden temsillerine bakıldığında araştırmanın sürekliliği açısından 
postmodern toplumların düşünsel ve tarihsel koşullarının da incelenmesi önemlidir. Bu 
anlamda modernizm sonrası toplumların yaşam biçimlerine bakıldığında kapitalizmin 
ardından sürekli bir enformasyon akışı ile temsil edilen yeni bir paradigmaya geçiş yapıldığı 
görülür ve bu yaşam biçimi tüketim kültürünü dışlamamakla birlikte üretimin değil ürünün 
arkasındaki bilginin değerli olduğu ve sermayenin yerini yeni bilgi üretiminin aldığı bir süreci 
başlatır. Toplumsal yapıyı hazırlayan tarihsel koşullara bakıldığında İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından değişen dengeler ve tüketim alışkanlıkları tanımlanabilir. Bu anlamda kültürel yapı 
da modernist paradigmaya göre giderek genişlemiş, biçimlendirme anlayışları çeşitlenmiş, 
düz anlam yerini sembolik anlatım ve ironik söyleme bırakmış, gerçeklik doğrudan temsil 
edilmek yerine göstergeler yoluyla tanımlanır hale gelmiştir. Böyle bir sistem içerisinde 
toplumsal bir varlık olarak kadın da daha aktif bir konuma taşınmış, gerek sosyal yaşam, 
gerek iş hayatı ya da kültürel yapı içerisinde, gerekse sanat alanında -hem nesne hem özne 
olarak- cinsiyet rollerinden ve yerleşik kabullerden arınmıştır.  

Görüldüğü gibi 20. yüzyılın ilk yarısında kadın bedeni doğurganlığı ister sembolize etsin ister 
etmesin önceki dönemlerde olduğu gibi nesne olarak -kompozisyonun bir öğesi olarak- 
sunulmuştur. Ancak çağdaş sanatla birlikte kadın bedeni ya da kadın figürü nesne olmaktan 
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çıkarak “meşru bir özne” olarak kabul görmüş ve hatta feminist sanat olarak yeni bir eğilim 
ortaya çıkmıştır. Söz konusu eğilim kapsamında Yayoi Kusama, Yoko Ono, Cindy Sherman, 
Judy Chicago, Barbara Kruger, Nil Yalter gibi pek çok sanatçı toplumsal cinsiyet kalıplarına 
ilişkin eleştirel eserler üretmeye, performanslar gerçekleştirmeye başlamış, bu yaratımlarda 
yüzyıllardır kabul edilen toplumsal değerlere, kadının nesneleştirilmesine, erkek egemen 
toplumların baskın ideolojilerine, kadın bedeninin temsil biçimine olduğu kadar gerçekliğin 
yeniden kurgulanışındaki yanlı perspektife de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. 
Postmodernizmle başlayan süreç ve çağdaş sanatın kendine özgü dinamikleri, “düşünce 
olarak (…) farklılıkları öne çıkarır, ayrı ayrı görür, ancak akıl gibi bir yetiyi bu farklılıklara 
göre ayrı ayrı tanımlamaz, tam tersine, aklı toplumsal cinsiyet kavramı ve geleneksel rollerle 
belirlenmiş konumundan çıkarıp, bireysel söylemleri meşrulaştırarak ele alır” (Karacan, 2016: 
1083). 

Görsel 11. Louise Bourgeois, The Couple, 2003 / Görsel 12. Louise Bourgeois, Pregnant 
Woman, The Reticent Child, 2003 / Görsel 13. Keith Edmier, Beverly Edmier 1967, 1998, 

Tate Modern 

Fineberg’in (2013: 483); “postmodern pratiğin karmaşıklığını hiçbir sanatçı daha iyi 
örnekleyemezdi” şeklinde tanımladığı Louise Bourgeois’in bir kadın sanatçı olarak cinsiyet 
kalıplarını ironik söylem diliyle aktardığı çalışmaları incelendiğinde, eserlerinin arkasındaki 
eleştirel yaklaşımın çoğunlukla çocukluk -özellikle baba kimliği ile yaşadığı- travmalarından 
doğduğu bilinmekle birlikte doğrudan gözlemle de toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadın bedeni, 
ölüm ve yeniden doğum gibi travmatik anlatılara ulaşılabilmektedir. Sanatçının The Couple 
isimli çalışması (Görsel 11) bu anlamda tüm bu anlatıların göstergelerine sahiptir denilebilir; 
kadın ve erkek figürleri kendilerini çevreleyen ve kimliklerinin tanınamamasını sağlayan 
boğumlarla karşılıklı etkileşim halindedir. Bu hem bu figürlerin bir bütün olarak algılanmasını 
ve kendi gerçekliklerini yarattığı düşüncesini doğururken hem de yabancılaşmanın ve 
sınırların da göstergesidir. Kadın figürünün gerçekliği açısından esere yaklaşıldığında ise söz 
konusu boğumların kadın bedeninin doğurganlığını çağrıştırdığı düşünülebilirken aynı 
zamanda her iki figürün aynı fiziksel görünüşe sahip olmasıyla kadın-erkek ayrımının sanat 
yoluyla ortadan kaldırılmasının da yansımalarını sunmaktadır. Sanatçının son dönemlerinde 
kumaş ve daha yumuşak materyallerden üretmiş olduğu küçük boyutlu heykellerine 
bakıldığında ise (Görsel 12) The Reticent Child (Ketum Çocuk) isimli yerleştirmede yer alan 
Pregnant Woman isimli heykelin doğrudan “doğum, bebeklik ve annelik temalarının (…) acı 
verici yalıtılmışlığıyla kesiştiği” görülür (Fineberg, 2013: 485). Kadın figürünün Willendorf 
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Venüsü’ne (Görsel 3) dek götürülebilecek fiziksel görünüşü ve ifadesiz yüzü ile kullanılan 
materyalin etkisi gerçeklikle ve hatta geçmiş travmalarıyla barış simgesi olarak 
yorumlanabilir. Ancak yine de gerek Bourgeois’in çalışmalarında gerek Keith Edmier’in 
çalışmasında kadın figürü arkasındaki psikolojik ve sosyolojik anlamlarıyla birlikte henüz 
hala seyredilen bir nesne olarak sunulmaktadır. Her iki eser de toplumsal cinsiyet rollerine ve 
kadınlığa eleştirisini yine kadın bedeni üzerinden sorgulamaktadır ve figürlerin mevcut 
gerçeklikleri her ne kadar sanatçının kendi gerçekliğine dönüştürülmüş olsa da geçmişin 
seyredilen figür algısından kurtulamamıştır. Ancak her iki sanatçının da kadın figürü yoluyla 
temsil ettiği; geçmişe ilişkin anı parçaları, travmatik geçmişin izleri, ölüme ve geçmişten 
kurtularak şimdi de geleceği yeniden kurmaya dair çabanın görülür göstergeleridir. Edmier’in 
çalışmasında (Görsel 13) yer alan göstergeler de sanatçının öz yaşam öyküsünden beslenir; 
annesinin ve karnında kendisinin yer aldığı gerçek boyutlu balmumu bir heykel olan çalışma 
kadının toplumsal rollerine eldivenli eller, topuklu ayakkabılar ve pembe renkli beden ve 
giysi ile gönderme yapar. Bununla birlikte çalışma geleneksel anne-çocuk figürünün 
postmodern toplum içinde yeniden yorumlanmış güncel bir versiyonu olarak görülebilirken 
Manchester’e göre (2005) anne figürünün kafasını oğluna doğru eğmesi ile Michalengelo’nun 
Pieta heykeline de bir göndermedir. Meryem’in kucağında ölü İsa figürünü tasvir eden söz 
konusu heykel grubu ile Edmier’in çalışmasında yer alan bir annenin kucağında (karnında) 
yaşayan bir bebek (fetüs) görüntüsü garip bir tezatlık sergilerken doğum ve ölüm çelişkisine 
gönderme yapar (Manchester, 2005). Aynı zamanda gebelik ve analık göstergeleri ile ana 
tanrıça Kybele’nin de (Görsel 1) modern toplumlardaki yansıması olarak yorumlanabilir.  

Görsel 14. Jared Bark ve Sylvia Palacios Whitman, 2013, Whitney Museum of American Art/ 
Görsel 15. Sarah Lucas, Nice Tits, 2011 / Görsel 16. Sarah Lucas, Casanova, 2018 

21. yüzyıla gelindiğinde gerek tekniğin olanaklarıyla yaratılan sanat eserlerinde gerek
düşüncenin özgürleşmesinin sonucu ortaya çıkan çalışmalarda ve kadın bedeninin sergilenen 
bir nesne olmanın ötesinde kendi kendisini yeniden var eden bir konuma sahip olmasıyla 
toplumsal cinsiyet kavramına ve kadın kimliğine ilişkin daha etkili ve sarsıcı eserler de 
üretilmeye başlanmıştır. Bu eserler arasından örnekleme alınan Jared Bark ve Sylvia P. 
Whitman’ın çalışması (Görsel 14) incelendiğinde kadın bedeninin bir manken üzerinden 
temsil edildiği, kadına ilişkin göstergelerin yüzü temsil eden bir maske ile verildiği ve beden 
üzerine yerleştirilen floresan ampullerin kadın dişiliğini vurguladığı, buna karşılık bedenin alt 
tarafının belirsiz olarak bırakılması ve kadın figürü üzerine erkek imajıyla özdeşleştirilmiş 
ceket giydirilmesi ile toplumsal rollerin bütünleşmesini tanımladığı anlaşılmaktadır. Bu 
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çalışmayı incelenen diğer çalışmalardan ayıran nitelik teknolojik gelişmeyi vurgulayan ışığın 
yerleştirmeye dahil edilmesidir ki örnekleme alınan diğer çalışma olan Nice Tits (Görsel 15) 
isimli yerleştirmede de var olan -özellikle ayakta duran bir figür olarak daha yoğun bir ilişki 
söz konusudur- Efes’te yer alan Artemis (Görsel 2) heykelindeki dişiliği ve anneliği sembolize 
eden çoklu göğüs betimlemesine sahiptir. Sarah Lucas’ın çalışması da benzer göstergelere 
sahip olmakla birlikte burada bedenin üst kısmı tanımsız bırakılmış, kadınlığa yapılan 
gönderme betondan yapılan topuklu ayakkabılar ve yukarıda ifade edildiği gibi kadın kilotlu 
çoraplarının dönüştürülmesinden oluşan göğüs betimlemeleri ile verilmiştir. Casanova isimli 
çalışmasında (Görsel 16) ise yine benzer bir düzenleme gerçekleştirilmiş ancak bu kez kol ve 
bacaklar da kompozisyona dahil edilerek yumuşak malzeme metal ve bronz olarak 
değiştirilmiştir.  

Görsel 17. Davide Quayola, Topolojiler (Topologies)- Tiepolo, Immacolata Concezione 
(2010), HD video, stereo sound, video player, BFI Gallery, London  

Son olarak kadın bedeninin farklı dönemlerde değişen güzellik algısına Davide Quayola’nın 
video çalışması (Görsel 17) üzerinden bakıldığında; 21. yüzyılın ve çağdaş sanatın teknoloji 
ile uyumlu tüm dinamiklerinin bir arada kullanıldığı, buna paralel kadının toplumsal yapı 
içerisinde konumunun değişimiyle birlikte kadın-erkek ilişkisinin daha soyut bir zeminde yer 
aldığı, enformasyon toplumunun bilgi odaklı yaşam şeklinin kadına yüklenen doğurganlık, 
üreme ve cinsellik gibi tüm anlamlarından onu soyutlayarak toplumsal bir varlık olarak 
yeniden yaşamın içine dahil ettiği, bir birey olarak yeniden kurguladığı anlaşılmaktadır. 
Çalışmanın akışkan gerçekliği (video olarak değişen yapısı), geometrik düzeni (formun belirli 
çizgisel değerlere indirgenmesi) ve renklendirilip yeniden boyutlandırılmasıyla oluşan dijital 
görüntü, kadının başlangıcından günümüze kadar değişen toplumsal kimliğine de bir anlamda 
vurgu yapmaktadır. Quayola’nın burada gerçekleştirdiği Tiepolo’nun çalışmasını çıkış noktası 
alarak bilgisayar ortamına taşıması ve bilgisayar yazılımı yoluyla görüntüyü küçük 
parçacıklara indirgeyerek yeniden boyutlandırması, renklendirmesi ve başlangıç noktasını 
yalnızca anımsatacak yeni bir gerçeklik yaratmasıdır. Böylece Tiepolo’nun çalışmasında yer 
alan gerçekçilik ve kadın bedeninin örtülü kimliği Quayola çalışmasında ve yeni medya 
kapsamında soyutlanarak bedensizleştirilmiş ve geometrik piksel benzeri formlarla kadın 
kimliği ortadan kaldırılmış, bir anlamda toplumsal cinsiyet rolleri eşitlenmiştir.  
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SONUÇ 

Genel bir değerlendirme ile ilk insan topluluklarından günümüz teknoloji toplumlarına değin 
toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet kavramları arasındaki ayrımın cinsiyet rolleri ile 
şekillendiği, kültürel ve tarihsel değişimin toplumsal rolleri belirlediği ve cinsel kimliğin 
hemen her dönemde kadın kimliği ile özdeşleştiği görülmektedir. Kadınların toplumsal yaşam 
içerisinde varoluşları ve üretkenliklerinin modern sonrası toplumlarda dahi erkek egemen 
yapının gölgesinde kaldığı, sosyal benliğin cinselliğin arkasından geldiği analiz edilmektedir. 
Tarihsel koşullar ve değişen toplumsal değerlerle yaşam biçimleri kısmen kadına yüklenen 
değer ve rollerin değişmesine neden olduysa da kadının üretkenliği her zaman karşı cinsin ya 
da toplumsal kabullerin izin verdiği boyutta gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali, 
Dünya Savaşları, Teknoloji Devrimi ve diğer tarih-toplumsal gerçeklikler kadının toplumsal 
rollerinin değişiminde dönüm noktaları olarak kabul edilebilirken, değişim kesintili ve yavaş 
gerçekleşmiştir.  

Örnekleme alınan çalışmalar yoluyla kadın bedeninin değişen estetik yapısına bakıldığında ise 
Antik Çağ’ın kadının üretkenliğini ve bu anlamda kutsallığını farklı kültürlerde ortaya 
konulan kadın idolleri ile günümüze taşıdığı, Yunan ve Roma toplumlarında her ne kadar 
toplumsal bir varlık olarak erkek egemenliğinin gölgesinde kalsa da kadının sanatsal üretim 
kapsamında mitolojik figürler olarak resmedildiği, Rönesans ve Barok dönemde gerçekçi 
anlatıma başvurulmuş olsa da İncil’den alınan hikayelerde ve Meryem’le ilişkili olarak 
kutsallık yönünün ön planda olduğu eserlerde ve günlük yaşam sahnelerinde kadına ve onun 
doğurganlığına yer verildiği görülür. Modern sanat kapsamında kadın bedeni geometrik 
formlara indirgenmiş, soyutlanmış, sembolik dile çevrilmiş, renklendirilmiş ve gerçeklik 
sanatçının kendi gerçekliğine dönüştürülmüştür. Postmodernist düşünce ise yaratım dahilinde 
kadın figürünü somut göstergelerle ve soyut anlatımla yeniden yorumlama yolunu seçmiş, 
eskiye göndermeler yapılsa dahi geçmiş-gelecek diyalektiği teknik ve teknolojik olanakların 
etkisinde yeniden kurgulanmıştır. Çağdaş ya da güncel sanat olarak adlandırılabilecek olan 
dönemde üretilen eserler kapsamında ise kadın figürü seyredilen bir nesne olmaktan çıkarak 
izleyicinin yorumu ile şekillenen ya da eserin kendi gerçekliğini süreçle birlikte yarattığı bir 
görünüm kazanmıştır. Yeni medya sanatları kapsamında kadın figürüne bakıldığında 
değişimin ve kutsallık, doğurganlık, cinsellik vd. gibi kimliklerinin neredeyse tamamen 
ortadan kalktığı bir görünüme sahiptir, kadın bedeni ya da kadın ile erkek temsilleri ortadan 
kalkarak cinsiyetsiz yeni bir sanal gerçeklik yaratılmıştır.  

Son olarak kadının gerek toplumsal yaşam içerisinde konumu gerek sanatçı kimliği gerekse 
sanatsal üretim kapsamında değişen estetik görünümü şüphesiz sürekli olarak değişmeye 
devam edecektir, içinde yaşanılan yüzyılın hız ve değişimle karakterize olan akışkan 
gerçekliği de bu değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu akışkan gerçeklik içerisinde anlatım 
biçimleri değiştiği sürece estetik üretim, toplumsal değerler yeniden şekillendiği sürece de 
kadının toplumsal ve cinsel kimliği daha iyiye doğru yönelimini sürdürecektir.  
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ÖZET

Bu derleme, premenstrual sendromun tanılanması ve üreme çağındaki kadınların günlük 
yaşamına etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

Premenstrual Sendrom (PMS), üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunudur. 
Premenstrual sendrom, menstrüasyondan birkaç hafta/gün önce ortaya çıkan adetin başlaması 
ile beraber birkaç gün içinde ortadan kalkan; kadının duygularını, davranışlarını ve fiziksel 
sağlığını etkileyen bir durumdur. Klinik olarak önemli somatik ve psikolojik belirtileri kapsar 
ve fonksiyonel kapasitede bozulmaya yol açar.  

PMS’nin; yaş, genetik, stres, medeni durum, alışkanlıklar, beden kitle indeksi gibi çeşitli risk 
faktörleri bulunmaktadır. Kişinin hormon seviyesinde meydana gelen değişiklikten kaynaklı 
olarak ruh hâlini, duygu ve düşüncelerini etkileyerek nörolojik rahatsızlıklara neden olur. 
Farklı yaş gruplarındaki kadınların normal günlük yaşamını etkiler. Literatürde yapılmış olan 
çalışmalarda, PMS’li kadınların gerek evde, gerek iş hayatında, gerek sosyal aktivitelerinde 
gerekse kişilerarası ilişkilerinde karşılaştıkları zorluklar sunulmuştur. Bu derleme, kadınlarda 
premenstrual sendromun tanılanması, günlük performanslarını etkileyen sosyal ve kültürel 
faktörler hakkındaki güncel bilgilerin tartışılması için hazırlanmıştır. 

Kadınların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilemesinden ötürü PMS erken dönemde ele 
alınıp değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Premenstrual şikayetleri olan kadının bakımı 
sağlık profesyonelleri tarafından bio-psiko-sosyal bir yaklaşımla ele alınmalı ve çözüm 
getirilebilecek danışmanlık yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Premenstrual Sendrom, Kadın, PMS 

DIAGNOSING PREMENSTRUAL SYNDROME AND ITS EFFECT ON DAILY LIFE 
OF REPRODUCTIVE WOMEN 

ABSTRACT 

This review was made to diagnose premenstrual syndrome and to reveal its effects on the 
daily life of women of reproductive age.  

Premenstrual Syndrome (PMS) is a common health problem in women of reproductive age. 
Premenstrual syndrome, which occurs a few weeks/days before menstruation, disappears 
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within a few days with the onset of menstruation; It is a condition that affects a woman's 
emotions, behaviors, and physical health. It covers clinically significant somatic and 
psychological symptoms and leads to impaired functional capacity. 

PMS has various risk factors such as age, genetics, stress, marital status, habits, body mass 
index. Due to a change in a person's hormone level, it affects their mood, emotions and 
thoughts, causing neurological disorders. It affects the normal daily life of women of different 
age groups. In studies conducted in the literature, the difficulties faced by women with PMS 
both at home, at work, in their social activities, and in their interpersonal relationships are 
presented. This review is prepared to diagnose premenstrual syndrome in women and to 
discuss current information about social and cultural factors affecting their daily performance. 

PMS is a condition that should be addressed and evaluated in the early period, as it negatively 
affects the daily life of women. The care of women with premenstrual complaints should be 
taken by health professionals with a bio-psycho-social approach and counseling should be 
provided that can bring solutions. 

Keywords: Premenstrual Syndrome, Women, PMS 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre kadın toplam nüfusun %49.9'unu 
oluşturmakta ve bu kadınların yarısı üreme çağı olan 15-49 yaş grubunda bulunmaktadır 
(TÜİK, 2020). Ailenin, toplumun ve genel olarak ülkenin refahı, bu grubun refahına ve 
üretkenliğine bağlıdır. Menstruasyon, üreme çağındaki kadınların yaşadığı, uterus duvarının 
aylık olarak dökülmesini ve onarılmasını içeren doğal bir fizyolojik süreç olarak tanımlanır. 
Menstruasyon tipik olarak 11 yaşında başlar; bu dönem “menarş” olarak adlandırılır ve 
doğurganlığın kesilmesine kadar devam eder (Abbas ve ark., 2020). Menstruasyondan birkaç 
gün önceki döneme premenstrual dönem denir.  Premenstrual dönem, her kadının hayatında 
yaşadığı, hormonal dengesizliklerle yani östrojen hormonunun fazlalığına ve progesteron 
hormonunun eksikliğine bağlı bazı belirti ve bulgularla ilişkilendirilen önemli bir dönemdir 
(Reid, 2017). Bu adet öncesi belirtiler veya semptomlar, adet döngüsünden 7-10 gün önce 
luteal fazda periyodik olarak meydana gelen bir dizi somatik, bilişsel, duygusal ve 
duygudurum değişikliğine entegre olur ve menstrüasyonla azalır veya kaybolur (Mushtaq ve 
ark., 2020).  

Ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik semptomların bir araya gelmesi, adet öncesi sendromu 
(PMS) olarak bilinir. Üreme çağına gelen her kadın en az bir çeşit adet semptomu yaşar (Ryu 
ve ark., 2015). PMS semptomları sırt ağrısı, meme hassasiyeti, karın şişkinliği, kilo 
değişiklikleri, baş ağrısı, ruh hali değişimleri, sinirlilik, akne, mide rahatsızlığı, aşerme veya 
iştahsızlık olarak kendini gösterir (Abbas ve ark., 2020; Câmara ve ark., 2016). PMS 
semptomları, günlük kişisel ve mesleki yaşama müdahale edecek kadar hafif ila şiddetli 
arasında değişir. En sık görülen semptomlar fiziksel, psikolojik ve davranışsal olarak 
kategorize edilir. Fiziksel semptomlar yorgunluk, ödem hissi, göğüste dolgunluk, baş ağrısı, 
kilo alımı, vücut ağrıları ve ekstremitelerde şişmeyi içerir. Duygusal veya davranışsal 
semptomlar arasında asabiyet, sinirlilik, ruh hali değişimleri, üzüntü, depresyon, 
konsantrasyon azalması, hipersomnia/uykusuzluk ve olağan aktivitelerden çekilme yer alır. 
Afektif semptomların süresi birkaç gün ile 2 hafta arasında değişir. Semptomlar genellikle 
menstrüasyon başlamadan 1 hafta önce kötüleşir ve 2 gün önce pik yapar. Genellikle 
yumurtlamadan önce semptomsuz bir dönem görülür (Ryu ve ark., 2015). Üreme çağındaki 
kadınların %50-80’inde en azından hafif adet öncesi semptomları olmasına rağmen, 
kadınların yaklaşık %30-40’ı tedavi gerektiren PMS semptomları bildirmektedir. Bununla 
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birlikte, adet öncesi semptomları olan kadınların çoğu, teşhis veya tedavi olmaksızın 
semptomlarını bastırır (Dilbaz ve Aksan, 2021). 

PMS insidansı üzerine yapılan çalışmalar, tanı kriterlerine ve araştırma metodolojisine dayalı 
olarak farklı sonuçlar bildirmiştir. PMS insidansı %19 ile %90 arasında değişmektedir. 
PMS’nin etyopatogenezi tam olarak anlaşılamamıştır (Soyupek ve ark., 2017). Pek çok 
semptomun subjektif olması, öz-bildirimlerin kullanılması, psikolojik bileşenlerin etkileşimi 
ve tanısını doğrulayan spesifik testlerin olmaması nedeniyle PMS için tanı kriterleri 
konusunda bir fikir birliği yoktur (Victor ve ark., 2019). Ayrıca PMS’yi tanılamak için 
herhangi bir laboratuvar testi ya da fiziksel muayene yoktur. Bu tür testler, yalnızca tanılama 
esnasında şüphelenilen diğer rahatsızlıkları tanımlamak veya ekarte etmek için kullanılır. 

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji (ACOG) premenstrual sendromu herhangi bir 
organik hastalıkla ilişkili olmayan, adetten önceki beş gün içinde ortaya çıkan, normal 
aktiviteye müdahale eden, yeterli şiddette ardışık üç döngüde görülen, ve adetin 
başlangıcından dört gün sonra sona eren fiziksel ve duygusal semptomların döngüsel olarak 
ortaya çıkmasıyla karakterize klinik bir durum olarak tanımlamıştır (Geta ve ark., 2020; Ikeda 
ve ark., 2020).  

PMS’nin en şiddetli formu, Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci 
Baskı (DSM-5) kriterlerinde ruh hali değişimleri/ani üzüntü/reddedilmeye karşı artan 
hassasiyet, öfke/sinirlilik, umutsuzluk duygusu/depresif ruh hali/kendini eleştiren düşünceler 
veya gerilim/kaygı/sınırda hissetme gibi semptomlardan biri veya daha fazlası olarak 
tanımlanan adet öncesi disforik bozukluktur (Bilir ve ark., 2020; Yamada ve Kamagata, 2017; 
Uran ve ark., 2017).  

PMS’nin nedeni belirsizdir; bununla birlikte, yumurtalık hormonlarının döngüsüne 
odaklandığı bilinmektedir. PMS, ergenlikten önce, hamilelik sırasında ve menopoz sonrası 
yoktur. PMS’nin risk faktörleri arasında; ailede PMS öyküsü, duygudurum bozuklukları, 
sigara içimi, alkol alımı, cinsel istismar, travma, kilo alımı ve stres sayılabilir. Premenstrual 
sendrom yaş, medeni durum, gelir durumu ve yaşanılan bölge gibi farklı sosyo-demografik 
faktörlerlede ilişkilidir. Ayrıca ağır işler, kahve alımı, menarş yaşı, stres, depresyon, uzun 
menstrüel döngüler ve cinsel olarak aktif olma gibi nedenlerlede ilişkilidir (Geta ve ark., 
2020). Risk faktörleri genellikle klinik olarak tanı için kullanılmaz, ama yönetimi 
etkileyebilir. PMS’nin seyri bir kadının üreme yaşamı boyunca değişebilir. Birçok kadın için 
PMS’nin prognozu, yaşam tarzı değişikliği ve diğer yönetim biçimleriyle iyileşecektir (Boyles 
ve ark., 2021). 

 Premenstrüel semptomlar, üreme çağındaki kadınların yaşam kalitesini ve refahını olumsuz 
etkiler (Mushtaq ve ark., 2020; Bilir ve ark., 2020). Bu adet öncesi semptomlar, ciddi bir 
verimsizlik nedenidir. Kadınların iş hayatındaki üretkenliklerinin düşmesine, ev işlerinde 
zorluklara, ailesiyle, arkadaşlarıyla meslektaşlarıyla bozuk ilişkilere, çalışıyorsa işe-okuyorsa 
okula devamsızlıklara, cinsel hayatta bozulmaya yol açar. Okul dönemindeki bireylerin 
akademik performanslarının azalması, konsantrasyon, motivasyon eksikliği ve işbirlikçi 
çalışmaya zayıf katılım ile ilişkilidir (Mohebbi ve ark.,2017; Derya ve ark., 2019). 
Premenstrual semptomlar sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler, sağlık hizmeti 
kullanımını arttırır. PMS’li kadınların ailelerinde çocuk örselenmesi ve aile içi kavgalar rapor 
edilmiştir (Akmalı, 2017). 15-49 yaş grubu üreme çağındaki 402 kadın üzerinde yapılan bir 
araştırmada, kadınların yaklaşık %80’inin adet öncesi semptomlardan muzdarip olduğu 
belirtilmektedir (Mushtaq ve ark., 2020). Yapılan başka çalışmalarda, Brezilya’daki 
kadınların %72.6’sı, Meksika’daki kadınların %75.3’ü ve Avrupa ülkelerindeki kadınların 
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%71.4-%83.3’ü, Kore’deki kadınların %14.3’ü, PMS’nin günlük yaşam aktivitelerini olumsuz 
yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Türkiye’deki kadınların ise %65.3’ü premenstrual dönemde 
kendilerini diğer günlere kıyasla daha kötü hissettiklerini, bu kadınların %57.9’u bu şikayetler 
nedeniyle günlük yaşantılarının, %43.3’ü başkaları ile ilişkilerinin, %78.3’ü yaşam 
kalitelerinin etkilendiğini belirtmişlerdir (Akmalı, 2017). Kadınlarda adet öncesi deneyimleri 
sırasında fiziksel semptomların yüksek olduğunu ve ev işleri, akran ilişkileri, profesyonel 
ilişkiler, aile ilişkileri, cinsel ilişki, iş performansı, boş zaman etkinlikleri gibi günlük yaşam 
aktivitelerini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Mushtaq ve ark., 2020). 

Premenstrual Sendrom psikolojik, somatik ve vazomotor premenstrual semptomların üreme 
çağındaki kadınların yaşam kalitesinin negatif belirleyicileridir (Mushtaq ve ark., 2020). PMS 
semptomları kadınların refahını tehlikeye atar ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahiptir (Kucukkelepce ve ark., 2021). Yaşam kalitesi bireyin hedeflerine, beklentilerine, 
standartlarına ve kaygılarına ek olarak, içinde yaşadığı kültür ve sosyal değerler bağlamında 
yaşamdaki konumunu algılamasını ifade eder. Mutluluk, kişisel tatmin, yaşam koşulları ve 
yaşam tarzı ile eş anlamlı olarak tanımlanır. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %50 ila 
%80’i bazı PMS semptomlarına sahiptir ve yaklaşık %3 ila %8’i, yaşam tarzlarına müdahale 
eden ve benlik saygısını azaltacak kadar şiddetli olabilecek aşırı bir ruh hali değişimi 
yaşamaktadırlar (Mushtaq ve ark., 2020). 

SONUÇ 

Yaşam kalitesinin çok boyutlu olması, PMS prevalansının yüksek olması ve tanı kriterlerinin 
çokluğu nedeniyle, PMS’nin üreme çağındaki kadınların sosyal ve akademik yaşamları 
üzerindeki yansımalarının araştırılması önemlidir. PMS şikayetiyle başvuran kadınlardan 
sağlık profesyonelleri tarafından anamnez alınırken, üreme sağlığı, menstrual siklus ve PMS 
öyküsü hakkında da ayrıntılı bilgi alınmalıdır. PMS hakkında kadınlar destekleyici bir tutumla 
bilinçlendirilmeli ve temel bir destek sağlanmalıdır. Premenstrual şikayetlerin önlenmesi veya 
azaltılması açısından bireyin kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve kendi bakımına katılması 
için cesaretlendirilmelidir. Kadınlar PMS açısından değerlendirilmeli, risk grubunda olduğu 
düşünülen kadınlar daha ileri tetkikler için yönlendirilmelidir (Öztürk, 2019). 
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ÖZET  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yayınladığı raporda, insanların yaşam alanlarında öncelikli 
müdahale alanları belirlemiş, bu alanlardan kadınların sağlık durumlarına ayrıca önem 
vermiştir. Raporda,  insanlığın 21. yüzyıldaki  sağlıkla ilişkili geleceğinin önemli ölçüde, 
kadınların sağlık durumlarına bağlı olduğu bildirilmiştir. Kadın sağlığı kavramı, “genel sağlık 
kapsamı içerisinde, kadınların ruhsal, fiziksel, emosyonel, spiritüel (tinsel), sosyal ve kültürel 
yönden tam bir iyilik halinde olmaları” olarak ifade edilmektedir. Bu derlemede, mevcut 
literatüre dayanarak kadın sağlığında doğurganlığı etkileyen faktörler hakkında bilgi vermek 
amaçlanmıştır. %99’u gelişmemiş ülkeler olmak üzere her yıl çoğu kadın doğurganlıkla 
ilişkili komplikasyonlar sebebi ile ölmektedir. Kadın sağlığı bakımından en önemli dönem 
anne ve bebek sağlığını önemli düzeyde etkileyen prekonsepsiyonel, gebelik, doğum ve 
doğum sonrası dönemlerdir. Bu dönemler 15-49 yaş aralığını kapsamaktadır. Ülkemizde de 
adelosan gebelik oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 verilerine göre ‰19, doğum 
yapmış kadın yüzdesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre 
%2.8’dir. Kadın sağlığını etkileyen diğer bir faktör ise ileri yaş gebeliklerdir. TNSA 2018 
verilerine bakıldığında, Türkiye’de yaşa özel doğurganlık örüntüsü değişmekle birlikte,  
doğumların daha  ileri yaşlara ertelendiği saptanmıştır. Beslenme ve çevre şartlarının kötü 
olduğu topluluklarda çok ve sık aralıklarla doğum yapmak kadın sağlığını tehdit eden riskleri 
beraberinde getirerek anne sağlığını olumsuz etkilemektedir. TNSA 2018’de ortanca doğum 
aralığının 55.2 ay olduğu görülmektedir. Ülkemizde doğurganlık çağının sonuna gelmiş 
kadınların ortalama olarak 2.72 çocuğa sahip oldukları görülmektedir. Kadın sağlığı, kadının 
hayatı boyunca karşılaştığı fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlara odaklanır. Bu kapsamda, sağlık 
profesyonelleri kadınlarda doğurganlığa özgü durumları ve problemleri saptayarak ve bunları 
iyileştirmede aktif rol alarak  kadınların sağlığının korunmasında etkin olabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Gebelik, Doğum. 

FACTORS AFFECTİNG FERTİLİTY İN WOMEN'S HEALTH 

ABSTRACT  

In the report published by the World Health Organization (WHO), priority areas of 
intervention were determined in people's living spaces, and gave particular importance to the 
health status of women from these areas.The report states that the health-related future of 
humanity in the 21st century largely depends on the health status of women. The concept of 
women's health is defined as "the physical, mental, emotional, spiritual, cultural and social 
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well-being of women within the scope of the general definition of health". In this review, it is 
aimed to give information about the factors affecting fertility in women's health based on the 
existing literature. More than half a million women die each year from complications related 
to fertility, 99% of which are in developing countries. The most important period in terms of 
women's health is the preconceptional, pregnancy, birth and postpartum periods, which 
significantly affect the health of the mother and baby. These periods cover the ages of 15-49. 
In our country, the adolescent pregnancy rate is ‰19 according to the 2018 data of the 
Turkish Statistical Institute (TUİK), and the percentage of women who have given birth is 
2.8% according to the 2018 data of the Turkey Population and Health Survey (TNSA). 
Another factor affecting women's health is advanced age pregnancies. Looking at the TNSA 
2018 data, it was found that although the age-specific fertility pattern in Turkey changes, 
births are postponed to later ages. In communities where nutritional and environmental 
conditions are bad, giving birth at frequent and frequent intervals brings risks that threaten 
women's health and negatively affects maternal health. The median birth interval in TNSA 
2018 is 55.2 months. It is seen that women who have reached the end of their reproductive 
age in our country have an average of 2.72 children. Women's health focuses on the physical, 
psychological and social needs of women throughout their lives. Health professionals serving 
in this field can be active in protecting women's health by identifying fertility-specific 
conditions and problems in women and taking an active role in improving them. 

Keywords: Women's health, pregnancy, childbirth. 

GİRİŞ 

Bir topluluğun medeniyet düzeyi, kadına toplum içinde verilen değere bağlı olduğu 
belirtilmektedir. Bu değerin yeterince verilmediği dönemlerde toplumlar gelişmemiş ve yol 
alamamışlardır (Şirin&Kavlak, 2015). Son dönemlerde; kadınların sağlık sorunlarının 
erkeklere oranla  erkeklere göre sağlık sorunlarının, bu sorunların nedenlerinin, sağlık 
sorunları ile baş etme düzeylerinin ve sağlık bakım gereksinimlerinin farklı olduğu 
görülmektedir. Fizyolojik durumun dışında toplumsal statü, sosyo-ekonomik durum, çalışma 
ortamı, sosyal ilişkiler, aile ilişkileri ve sosyo-politik durumlar gibi birçok faktör, toplumda 
kadın sağlığını etkilemektedir (Beji, 2015).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan raporda, insanların yaşam alanlarında 
öncelikli müdahale alanları belirlemiş, bu alanlardan kadınların sağlık durumlarına ayrıca 
önem verilmiştir. Bu yayınlanan raporda, insanlığın 21. yüzyıldaki sağlıkla ilişkili 
geleceğinin, önemli ölçüde kadınların sağlık durumlarına bağlı olduğu ifade edilmektedir.  
Sosyal sistemin ilerleyişi ve ailede sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanmasında kadın köprü 
görevi üstlenerek   gerçekleştirir (Şirin ve Kavlak, 2008). Kadın sağlığı kavramı, “genel sağlık 
kapsamı içerisinde, kadınların ruhsal, fiziksel, emosyonel, spiritüel (tinsel), sosyal ve kültürel 
yönden tam bir iyilik halinde olmaları” olarak ifade edilmektedir (Hemşirelik Eğitim Modülü, 
2012). Anne karnında itibaren başlayan bu süreç, yetişkinlik ve yaşlılık süreci ile devam eden 
ölüme kadar süren bir dönemdir. Kadın sağlığı açısından en önemli dönem anne ve bebek 
sağlığını önemli düzeyde etkileyen prekonsepsiyonel, gebelik, doğum ve doğum sonrası 
dönemlerdir. Bu dönemler 15-49 yaş arasını kapsamaktadır (Şirin ve Kavlak, 2015). 

Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların sağlığı aynı zamanda doğmuş ve doğacak 
olan çocukların sağlığı demektir. Annenin sağlığı toplum ve aile sağlığından ayrı 
düşünülmemelidir. Sağlıklı kadın sağlıklı toplum için ana unsurdur. “Sağlıklı kadın demek; 
sağlıklı gebe o da sağlıklı çocuğa ve sonuç olarak bütün olarak sağlıklı kadın sağlıklı toplumu 
oluşturmaktadır (Hemşirelik Eğitim Modülü, 2012). Kadın sağlığı; aile ve toplum 
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yapılarından kaynaklanan pek çok faktörden etkilenmektedir (İlçioğlu ve ark.,2017). Bu 
derlemede, mevcut literatüre dayanarak kadın sağlığında doğurganlığı etkileyen faktörler 
(Erken yaş gebelik (19 yaşından küçük), İleri yaş gebelik (35 yaş ve üstü), Sık gebelik (2 
yıldan az aralıklarla), Çok doğum (4 ve daha fazla)) hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 

Erken Yaş Gebelik (Adölesan Gebelik; 19 yaş ve altı) 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), adölesan gebeliği; 10-19 yaş aralığındaki kız çocuğunun 
gebeliği olarak tanımlamakla birlikte (WHO, 2020), çoğu kaynakta 15-19 yaş aralığı olarakta 
ifade edilmektedir (Özer, 2021). Küresel olarak, adolesan doğum oranları 1990'da 1000 kadın 
başına 65 doğumdan 2015'te 1000 kadın başına 47 doğuma düşmüştür (Ahinkorah et al., 
2021). 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3,  2030 yılına kadar bilgi, eğitim ve danışmanlık yoluyla aile 
planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimine ulusal strateji ve 
programlarla entegrasyon sağlanarak küresel düzeyde adolesan gebelik oranlarını azaltmayı 
amaçlamıştır (SKH, 2015).  

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, küresel çapta her yıl 15 ila 19 yaşları arasında 21 milyon 
ve 16 yaşından küçük 2,5 milyon kız çocuğu doğum yapmakla karşı karşıya kalmaktadır. 
Ergenler için gebelik, 20-24 yaş arası kadınlara kıyasla puerperal endometrit ve sistemik 
enfeksiyonlar gibi daha yüksek komplikasyon riski ile ilişkilidir. Bu komplikasyonlar, bu yaş 
grubundaki kızlar arasında önemli bir ölüm nedeni olmaktadır (WHO, 2018).  Adelosen 
gebelik oranı İngiltere’de ‰26, İrlanda’da ‰17 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
ise bu oran ‰63’tür.  1990’lı yıllardan itibaren erken yaş gebelik oranı düşme eğilimi 
göstermekle birlikte,  ABD gelişmiş ülkeler arasında  adölesan gebelik ve doğum oranı en 
yüksek ülke olarak bilinmektedir (Uslu, 2018). TUİK 2018 doğum istatistiğine göre 
Türkiye’de 15-19  yaş aralığındaki toplam adölesan gebelik oranı ‰ 19’dur (TÜİK, 2018). 
Adölesan dönemde  olan  kadınların  Türkiye  Nüfus  ve  Sağlık  Araştırmaları  (TNSA)  2018 
raporunda,  yaklaşık  %4’nün  çocuk  doğurmaya  başladığı  saptanmıştır  (TNSA, 2018). 

İleri Yaş Gebelik (35 yaş ve üstü) 

Sağlık Bakanlığının yayınladığı “Doğum Öncesi Bakım Rehber’nde yer alan “Gebelik Risk 
Değerlendirme Formu’na göre riskli gebelik yaşı 35 olmakla birlikte, 40 yaş üstü gebe kalma 
durumu ileri gebelik yaşı olarak bilinmektedir. Kadınlarda yaş ilerledikçe kromozom 
yapısında meydana gelen değişimler yumurta kalitesinin bozulmasına sebep olarak kadınlarda 
gebe kalma oranını azalmaktadır (Sağlık Hizmetleri Kadın Üreme Sağlığı Eğitim Modülü, 
2016). Günümüzde,  gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 35  yaş  üzeri  anne  olma oranında 
dramatik bir artış olmuştur. Bu  durum, kadınların yüksek öğrenim ve  işgücüne  katılımının 
artması sonucu toplumsal   ve  kültürel değer değişimleriyle ilgili olduğu belirtilmektedir 
(HÜNEE, 2021). İleri  yaşta gebe kalan kadınlarda sık sık;  malformasyon,  gestasyonel 
diabet,  ölü  doğum riski,  abortus,  ektopik  gebelik,  hipertansiyon gibi  gebeliğe  bağlı  
oluşan istenmeyen durumlarla  karşılaşma olasılığı  oldukça  fazladır (Karaca, 2018, Yılmaz, 
2021). Yaşa özel doğurganlık hızı en yüksek TNSA-2018’de, 25-29 yaş grubunda 
saptanmıştır. Daha önceki verilerde en yüksek yaşa özel doğurganlık hızları 20-24 yaş 
grubunda ortaya çıkarken, ilk kez TNSA-2018 araştırmasında en yüksek yaşa özel 
doğurganlık hızı 25-29 yaş grubuna ilerlemiştir. Böylece, Türkiye’de yaşa özel doğurganlık 
örüntüsünün değiştiğini ve doğumların ileri yaşlara ertelendiğini göstermektedir (TNSA, 
2018). TNSA-2013 sonuçlarına göre, ilk doğum yaşı 22.9, iken TUİK 2018 verilerine göre 
ortalama anne yaşı 28.9 bulunmuştur (TNSA, 2013; TUİK, 2018). TNSA-2018’de son beş 

416



 
 

yılda doğum yapan kadınların %16’sının 35 yaşından büyük oldukları görülmüştür (HÜNEE, 
2021). 

Sık Gebelik (Kısa doğum aralığı 24 aydan kısa) 

Bir önceki doğum ile var olan doğum arasındaki geçen süre doğum aralığı olarak 
tanımlanmaktadır. DSÖ doğum aralığı uzunluğunun çocuk ölüm oranlarında önemli bir risk 
faktörü belirleyicisi olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, çocuk ve annelere yönelik ortaya 
çıkan sağlık risklerinin azaltılması için iiki doğum arasının üç ile beş yıl olarak belirlenmesi 
gerektiğini bildirmiştir. Bir canlı doğumdan sonra, diğer planlanan gebelikler için minimum 
sürenin ise en az 24 ay olması gerektiği önerilmektedir. Birçok çalışmada, gelişmekte olan 
ülkelerde sık gebelik ve kısa doğum aralıkları ile bebek ölüm oranı  ile arasında anlamlı bir 
ilişki bulunduğu bildirilmektedir. (HÜNEE, 2021). TNSA 2018’de genç kadınlarda görülen 
doğum aralıkları süresi yaşı daha ileri olan kadınlara oranla daha kısadır. Kadınlarda 20-29 
yaş grubunda olanların %33’ü doğum süreleri arasında 24 aydan daha kısa bir süre bırakırken, 
yaş grubu  30-39 olan kadınların sadece %15’i 24 ayın içinde doğum yapmıştır. TNSA-2018 
verileri doğrultusunda doğum aralığının ortalama 55.2 ay olduğu saptanmıştır (TNSA 2018). 

Çok Sayıda Doğum   

Beş ve üzerinde olan doğum sayıları,  gebelik ve doğum aralığının 24 aydan kısa olması riskli 
gebeliklerin prevelansında artışa neden olur. Bu durum, anne ve bebek ölüm oranlarını 
arttırmakla birlikte, anne ve yenidoğan sağlığını olumsuz etkileyen preeklampsi, diyabet, zor 
doğum eylemi, perinatal ölüm, preterm eylem gibi çeşitli komplikasyonların görülme oranını 
arttırır (Sünbül, 2019). Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 3’ten fazla doğumu riskli olarak 
değerlendirirken Sağlık Bakanlığı’nın Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi’nde (2018) 
grandmultiparite (5 ve üzeri doğum) riskli olarak değerlendirilmektedir. Doğurganlık çağının 
sonuna gelmiş kadınların ortalama olarak 2,72 çocuğa sahip oldukları görülmektedir (TNSA, 
2018). 

SONUÇ 

Kadın sağlığı, kadının yaşamı boyunca karşılaştığı fiziksel ve psikososyal gereksinimlerine 
odaklanmaktadır. Bu alanda hizmet veren sağlık profesyonelleri kadınlarda doğurganlığa 
özgü durumları ve problemleri saptayarak ve bunları iyileştirmede aktif rol alarak  kadınların 
sağlığının korunmasında etkin olabilirler. 
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