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ÖNSÖZ 

Çalışma konumu belirlerken, annemin de çalışan bir kadın olmasının gizli bir 
etkisinin olduğunu düşünmekteyim. Annesi bütün gün çalışırken ablaları tarafından 
bakılmaya çalışılan belki de annesinin yokluğunu aratmamaya çalışılarak, garip (tuhaf 
anlamında değil) bir çocuk olarak büyüdüm. Yaptığım bu çalışmanın sonunda eldeki 
verilerle kendi hayat tecrübemi de birleştirerek sayın Başbakan’a diyorum ki; 
“Mümkünse hiçbir çocuk annesiz büyümesin!” Sadece bir anneye sahip olmak değil 
kastedilen, onunla vakit geçirebilen, çocuğuna sevgisini verebilen bir anneye sahip 
olmaktır istenen. Başbakan’ın “Üç Çocuk” söyleminin Türk vatandaşı için bir gerçeklik 
ifade edip etmediği merakıyla çalışma konum netlik kazandı. Biz beş kardeşiz, 
Başbakan’ın dediğine göre aslında daha az çocuk isteniyor gibi görünmekte. Fakat 
durumu benim ailemin dışında değerlendirdiğimde artık insanlar için ideal çocuk sayısı 
iki olmuş, belki de tek çocuk. Başbakan’ın hedefi bu sayıyı yükseltmekti.  

Benim için çok keyifli bir çalışma olmakla birlikte, çalışan kadınla birebir 
konuşmak, onların kendilerine ait çok özel sırlarına aniden şahit olmak kimi zaman 
üzücü ve yorucuydu. Bu görüşmeler hayatımda çok farklı bir deneyim teşkil etmektedir. 

Burada, uzun yıllar sürmüş eğitim hayatımda, maddi-manevi her türlü desteğini 
benden esirgemeyen değerli ablam Emine Şener’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Yanlış kararlarımda dahi daima yanımda olduklarını hissettiğim değerli ailemin her bir 
üyesine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tez hazırlama sürecimi hızlandıran, isimlerini burada 
ayrı ayrı sayamayacağım bütün arkadaşlarıma da teşekkür ederim. İngilizce 
çevirilerimle ilgilenen dost Fulya Sarıca’nın ismini burada anmaktan mutluluk duyarım. 
Duygu ve düşüncelerini tüm samimiyetleriyle benimle paylaşan, “Üç Çocuk” 
söyleminin muhatabı olan değerli katılımcılarım da elbetteki teşekkürü haketmişlerdir. 
Çalışma içerisinde adı geçen çalışan anneler için en güzel temennim çocuklarıyla 
gönüllerince keyifli zaman geçirebilmeleridir. 

Başta danışman hocam Prof. Dr. Mahmut Atay olmak üzere, gerek lisans 
eğitimim sürecinde, gerek yüksek lisans eğitimim sürecinde yardımlarını esirgemeyen 
değerli hocalarımdan bölüm başkanımız Prof. Dr. Mustafa Aydın ve diğer hocalarımın 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an Selçuk Üniversitesi bünyesinde çalışıyor 
olmasa da bizlere çok emeği geçen değerli hocamız Mahmut Hakkı Akın’a da 
teşekkürlerimi gönderiyorum. 

 Canan ŞENER 
 Konya 2014 
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ÖZET 

Bu tez çalışması, Başbakan’ın 2008’de V. Aile Şurasında dile getirdiği “Üç 
Çocuk” söyleminden yola çıkarak çalışan kadının bu konuda ne düşündüğünü kısmi 
olarak ortaya koymaya çalışan bir araştırmadır.  

Çalışmada öncelikle nüfus ve nüfus artış hızına dair açıklamalar yapılmıştır. “Üç 
Çocuk” söyleminin sosyo-ekonomik gerekçeleri ifade edilmiştir. Çalışan kadının iş 
yaşamındaki zorluklarına da vurgu yapılmıştır. 

Son olarak çalışan kadınlar ile “Üç Çocuk” söylemi hakkında ne düşündükleri 
konuşulmuştur. Yapılan görüşmelerin elbette ki bütün çalışan kadınların fikirlerini 
kapsadığı söylenemez.  

“Üç Çocuk” söylemi konuşulurken elbette ki erkeklerin de görüş bildirmesi 
gerekmektedir. Yalnız bu çalışma kapsamında çalışan kadın merkeze alındığı için 
erkeklerle görüşme yapılmamıştır. 

Çalışma, en az üç çocuk doğurmaya teşvik için yapılan iyileştirmelerin yeterli 
olmadığını vurgulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Nüfus Artış Hızı, Yaşlanma Sorunu, Üç Çocuk, 
Çalışan Kadın, Bedenim Benimdir, Doğum İzni, Kreş. 
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SUMMARY  

This thesis, is a study trying to present the ideas of working women based on the 
“Three Children” rhetoric which Minister voiced in 2008 in V. Family Council.  

First of all in this study population, explanations are made about population and 
population growth rate. Socio-economic reasons of “Three Children” expression are 
stated. Difficulties in working life of women is also emphasized. 

 Finally, working women are interviewed about what they think about “Three Children”, 
Certainly the negotiations can not be said to include the ideas of all working women. 

When the “Three Children” expression is debated, is required men to present their 
opinions. However, within this study, as working women is focwed on, men are not 
interviewed. 

Study, highlights that the improvements to encourage giving birth to at least three 
children are not enough. 

 Keywords: Population, Population Growth, Aging Issues, Three Children, 
Working Women, My Body is Mine, Maternity, Nursery. 
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GİRİŞ 

 

Ülkemiz nüfusu 2012 yılı sonunda 75,6 milyona ulaşmıştır. 2006 yılında nüfus 

artış hızı binde 12,2 iken, 2012 yılında binde 12’ye düşmüştür. 2006 yılında 2,12 çocuk 

olan toplam doğurganlık hızı 2012 yılında 2,08’e gerileyerek, nüfusun kendini 

yenileme seviyesi olan 2,10’un altına inmiştir. Eğitim ve gelir seviyesinin yüksek 

olduğu toplum kesimlerinde bu hız 1,02’ye kadar düşmektedir (10. Kalkınma 

Planı/s.54). “Üç Çocuk” söyleminin çıkış noktası da burası olmuştur. Artık nüfus 

kendini yenileyemeyecek hale gelmiştir. Bunun da birtakım sakıncaları vardır.  

Bebek ölüm hızının gerilemesi ve doğuşta beklenen hayat süresinin uzaması 

sonucunda yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı artmaktadır. Yaşlı nüfusun 

artmasıyla çalışma çağı nüfusunun (15-64 yaş) bakmakla yükümlü olduğu nüfus 

gelecekte artacak ve üretken nüfusun payı azalacaktır. Tedbir alınmaması durumunda 

2038 yılından itibaren çalışma çağı nüfusunun, 2050 yılından sonra ise toplam nüfusun 

azalmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede nüfus politikalarıyla 

doğurganlık hızının artırılması ve yaşlanan nüfusa yönelik etkin ve uygun zamanlı 

politikaların geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır (10.Kalkınma Planı/s.54). Yaşlı 

nüfusun getireceği giderler göz önünde tutularak genç nüfusa olan ihtiyaç 

vurgulanmaktadır. Eğer üretken genç nesil olmazsa, devlet giderlerin hepsini 

karşılamakta yetersiz kalacağının farkındadır.  

Kadın bir kefesinde iş hayatı sorumlulukları öteki kefesinde aile hayatının 

getirdiği sorumluluklar olan bir büyük teraziyi dengeleme çabası içerisinde büyük 

savaşlar vermektedir. Aile hayatı kefesi lehine denge bozulduğunda, iş hayatında ikinci 

sınıf çalışan olma durumunda kalırken, iş hayatı kefesine ağırlık verdiğinde ise 

kendisinin de benimsediği geleneksel kutsal görevi olan “iyi anne” ve “iyi eş” olmaktan 

ödün vermekte, bu ise kadını ruhsal çöküntüye itmektedir (Pur 1992, Aktaran Ersöz, 

1999:35). Görüldüğü üzere kadının önceliği sevgi ihtiyacını giderdiği yuvası olmuştur.  

Tüm bulgular kadınların anne olmak arzusunun güçlü bir biçimde sürmekte 

olduğunu belirtiyor. Bunun sonucunda, modern toplumun en büyük gerilimlerinden biri, 



2 

kariyer ve anneliğin uyumlulaştırılması konusunda ortaya çıkıyor (Esping-Andersen, 

2011:75). “Üç çocuk” söylemi de kendini gerçekleştirebilmek için kariyere karşı 

anneliği cazip hale getirmelidir. 

Giderek hayat şartlarının zorlaşması, ekonomik zorlamalar, iş alanlarında kadının 

başarısını ortaya koyması, öte yandan değişen toplumda ailenin görevlerinin bazı sosyal 

kurumlara aktarılması (kreş, yuva, yaşlılar için huzurevleri) gibi etkenlerle iş hayatı 

içinde yer alan kadınların sayısında giderek artış olmuştur (Ersöz, 1999:48). Görülüyor 

ki, kadının bakım verdiği her şey için ikamesi olabilecek bakım yerlerinin açılması 

kadının iş yaşamına adapte olmasını kolaylaştırmıştır. Çok sayıda kadın da çalışma 

hayatına dahil olmayı düşünür hale gelmiştir.  

Öngörülen politikalar sadece nüfusun arttırılmasına yönelik değildir. Yeni 

nüfusun aile bütünlüğü korunmuş bir birliktelik içinde daha sağlıklı bir ortamda 

yetiştirilmesini de hedef almaktadır. Yine, yaşlı bakımının da aile içinde 

gerçekleştirilmesini sağlayarak devlet aile kurumunun devamlılığını sağlayarak birçok 

harcamadan kurtulmayı hedeflemektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik 

yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi 

ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır (10. Kalkınma 

Planı/s.43). 

“Üç Çocuk” siyasal söylemini sadece nüfusun artışı bakımından değerlendirmek 

yetersiz bir bakış olur. 10. Kalkınma Planında yer alan politikalara göre devlet, çocuğun 

yaşayacağı aile ortamını da düzenlemeye çalışmaktadır. 

Aile yardımlarının geliştirilmesi, aile danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin 

kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi, evlilik öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması, sosyal yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması temin edilecektir 

(10. Kalkınma Planı/s.43). 

Aile gelirinin düşük olması, kadının işgücüne katılmasına yol açar. Kadın nüfusta 

işgücüne katılma payının yükselmesi, aile hacmini küçültücü tesir yapar (Zaim, 

1973:77). Yine bu bağlamda çalışan kadın için çocuk bakımevleri ve kreşlerin yeterli 
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sayıda açılması, okul öncesi çocukların bakım imkanlarının artması kadının iş hayatına 

katılma payını yükseltir. Bu durum çalışan kadının işine odaklanmasıyla aile hacmini 

küçültücü etki yapar. Bunun için kadının iş yaşamı ile aile yaşamını uyumlaştırıcı bir 

politika izlemelidir devlet. 

“Üç Çocuk” siyasal söylemi, kadının iş hayatındaki devamlılığını sağlayarak 

gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Yoksa zannedildiği üzere kadının iş hayatından 

soyutlanarak gerçekleştirilecek bir söylem değildir. 

Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve 

gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanları geliştirilmeye devam 

edilecektir (10. Kalkınma Planı/s.51). Aynı zamanda iş yaşamı ile aile yaşamı uyumu 

esas teşkil etmektedir. 

Çalışma yaşamına girebilen kadınların çalışma yaşamlarını kısa bir dönemde 

bitirmesi ve/veya kariyerde yükselme doğrultusunda tüm potansiyelini ortaya 

koyamamasının temel nedeni, ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda yaşadıkları 

sorunlardır. Kadın, aile yaşamında çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı gibi 

yükümlülükleri kocası ile ve/veya devletle paylaşmak durumundadır (Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kadın Raporu, 2013). Ancak ülkemizde kreş gündüz 

bakımevi gibi sosyal destek kurumları tam yeterli sayıya ulaşamamıştır. Bu anlamda 

htiyacı karşılayacak düzeyde değildir. 

İşgücüne ve istihdama katılımın artırılması amacıyla iş ve aile yaşamını 

uyumlaştırma politikaları hayata geçirilecek ve istihdam teşvikleri etkinleştirilecektir 

(10. Kalkınma Planı/ s.51). 

Kadına istediği kadar çocuk yapma imkanı verilmelidir. Bu miktar, onları iyi 

yetiştirebileceği kadar olmalıdır (Zaim,1973:30). Kadının istediği kadar çocuk yapma 

hakkına sahip olması, kadının tercihlerine saygı gösterildiğinin ifadesidir. Kadın kendi 

bedeni üzerinde söz söyleme hakkına sahip olmalıdır. Böylece özgürlüklerimizden 

bahsedebiliriz. Ölçünün ise “iyi yetiştirebilmek” olması da, anneye dünyaya getirdiği 

çocuğun bütün sorumluluklarını üstlenebilecek kadar güçlü olmasını söyler. “İyi 

Yetiştirebilmek” ifadesiyle kastedilen anlam çok geniş tutulmuştur. Buradan kendi 
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bakış açımıza göre, iktisadi anlamda tüm somut ihtiyaçlarını gidererek bir bakım 

sağlamak ya da ahlak ve erdem içerikli bir eğitim sağlamak gibi anlamlar aklımıza 

gelebilir. Esas olan, annenin doğumdan sonra bebekle bağını koparmaması ve onun iyi 

bir birey olarak yetişmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmesidir. 

Esasında dünyaya yeni bir çocuğun getirilme kararı, en başta anne-babanın özel 

hayatının içerisinde yer almaktadır. Ancak öylesine bir dünyada yaşamaktayız ki, 

alınacak olan bu çok özel karar artık toplumu yakından ilgilendiren bir hal almıştır. 

Bu çok özel kararın (önem sırası yapılmaksızın) ekonomistleri, sosyologları, 

doktorları, din adamlarını, ülke yöneticilerini ve daha pek çok grubu ilgilendiren yönleri 

vardır. Bugün küreselleşmenin geldiği bu noktada, dünya üzerinde muhteşem ve anında 

etkileşim ile bir çatının altında iki kişinin vereceği bu karar, artık daha fazla insanı 

etkileyecek ve aynı şekilde daha fazla durum tarafından da etkilenecektir. 

Kimsenin kimseden haberdar olmadığı, iletişim ağlarının henüz kurulmadığı 

dönemlerde bu karar sadece aile içinde değerlendirilirken, şimdi ülkeler birbirlerinin 

nüfus politikalarına müdahale eder hale gelmiştir. 

Yapılan bu çalışmanın birinci bölümünde, araştırmanın önem ve amacına 

değinilerek kullanılan yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Verilerin hangi yöntemler 

kullanılarak toplanıldığından da bahsedildikten sonra araştırmanın sınırlılıkları 

verilmiştir. 

İkinci bölümde ise araştırmanın esas çıkış noktasını tayin eden “Üç Çocuk” 

söyleminin gerekçeleri ele alınmıştır. Burada önem teşkil eden bir başka konu olan  

“Nüfus” meselesi etraflıca incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, “Üç 

Çocuk” söyleminin gerçekleşebilmesi için yapılan iyileştirmeler “Aile Politikaları” 

başlığı altında incelenmiştir. Hükümetin iş ve aile yaşamını uyumlaştırma çalışmaları, 

bunu sağlayacak kanunların çıkarılması ve hedeflenenler bu başlıkta anlatılmaya 

çalışılmıştır. “Üç çocuk” söylemine karşı tepkilere de ‘internette üç çocuk söyleminin 

yansımaları’ başlığı içinde yer verilmiştir. 
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Üçüncü bölümde Türkiye’de çalışan kadının durumu ve içinde bulunduğu mevcut 

şartlar değerlendirilmiştir. Kadının geleneksel sorumluluklarının yanı sıra yeni yeni söz 

sahibi olduğu iş yaşamında karşılaştığı zorluklara da değinilmiştir. 

Dördüncü bölüm, bu tez çalışmasının konusu olan çalışan kadının üç çocuk 

söylemine bakışının anlatıldığı kısımdır. Çalışan kadınların, hatta yer yer çalışmayan 

kadınların da “ üç çocuk” söylemine dair neler düşündükleri burada yer almaktadır. 

Sonuç kısmında ise, çalışan kadınların görüşleri ile hükümetin bu konuda 

çıkardığı yasaların harmanlanarak yorumlanması yer almaktadır. Azalan nüfusumuza 

karşılık, doğum yapmaya çok da istekli olmayan çalışan kadının haklı gerekçeleri de bu 

çalışma içinde yer almaktadır. 

Yapılan bu çalışma, Başbakan’ın “Üç Çocuk” söylemiyle hitap ettiği bütün 

kadınların görüşlerini yansıtmamakla beraber, çalışan kadının durumunu bir nebze 

olsun ifade etmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda kendisinden yeni doğumlar yapması 

beklenen kadının yaşamdan neler beklediğinin anlatılmaya çalışıldğı bir araştırma 

olmuştur. 

 Yaptığım görüşmeler esnasında, hiçbir plan yapmaksızın ve hiçbir kasıt 

olmaksızın insanların öyle derin yaralarına dokunduğumu fark ettim ki. Burada, 

acılarını yeniden hatırlamak pahasına, bana çalışmamda yardımcı olan görüşmecilerime 

teşekkürü bir borç bilirim. Bu durumun en bariz örneği hemşire R. Hanım’dır. Ben 

çalışma hayatının koşturmacası içinde vakit bulamadığından ötürü çocuk doğurmayı 

ertelemiş olduğu önyargısıyla kendisine gittiğimde, tüp bebek yöntemini birkaç defa 

deneyip başarısızlıkla sonuçlandığını üzülerek öğrendim. Hemşire R.’nin haricinde 

katılımcılardan K.D. kendisiyle “üç çocuk” söylemini konuştuktan sonra, belki beni 

kendisine yakın bulduğundan, belki de anlatma ihtiyacı hissettiğinden çok acı olan 

yaşam deneyimini anlatmaya devam etti. K.D.’nin sırrına ortak olmak çok da kolay 

değildi. Özellikle boşanmış kadınlarda öylesine hüzün verici hikayelere rastladım ki. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

1.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Araştırma sınırlı bir örneklem üzerinde yapıldı. Bundan dolayı, Başbakan’ın 

seslendiği bütün kadınları kapsadığı iddia edilemez. Ancak katılımcıların görüşleri 

Başbakan’ın “Üç Çocuk” söylemi ile hitap ettiği kadınların görüşlerini kısmen temsil 

edebilmektedir.  

Umulur ki, 22 adet esas katılımcı ve diğer görüş bildiren çalışan kadınlarla  

gerçekleştirilen bu çalışma, “Üç Çocuk” söylemiyle alakalı literatüre bir katkı sağlasın. 

Bu çalışma ile görüşlerini ifade etme olanağı bulan çalışan kadınların da duygu ve 

istekleri dikkate alınsın. Yapılacak olan “kadın” çalışmaları için yeni konu başlıklarına 

kaynaklık edebilsin. Birilerinin çalışmalarına esin kaynağı teşkil edebilsin. Bu çalışmayı 

yaptığım dönem boyunca “Bu çalışmada ‘çalışan kadın’ yerine, yeni bir bireyin 

dünyaya gelmesinde en az kadın kadar söz sahibi olan erkeğin görüşlerine de yer 

verilebilir miydi?” sorusu zihnimi hep meşgul etmiştir. 

Bu çalışma için okumalar yaptığım dönemde, çalışma konum birçok kadında ilgi 

ve merak uyandırdı. Ve herkesin “Üç Çocuk” söylemi hakkında söyleyecek bir şeyleri 

vardı. Hem de çocuk sahibi olsun ya da olmasın, muhakkak bu söyleme karşı olumlu ya 

da olumsuz bir tepki geliştirmişlerdi. 

Biyoloji öğretmenliği 4. sınıfta okuyan M.A. kendisi on bir kardeşli bir ailenin 

ikinci çocuğudur. Ve diğer kardeşlerinin bakımında belki de annesinden çok daha fazla 

sorumluluk aldığını belirtiyor. Kardeşlerini çok sevdiğini fakat onların bakımında 

annesine yardımcı olduğu dönemde eğitimini tamamlayamadığını üzgün bir şekilde 

vurgulamaktadır.  
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35 yaşında olan M.A. bugün kendisi çocuk sahibi olmayı düşünmüyor. “Üç 

Çocuk” söylemi için de, nüfusun artırılması taraftarı değil. Bunun yerine mevcut 

nüfusun şartlarının iyileştirilmeye çalışılması gerektiğini söylemektedir.  

Çalışan bir kadın olmadığı için onu hiçbir kategori içinde değerlendiremedim. 

Fakat ileride çalışan bir kadın olacağı için de görüşlerine bu çalışma kapsamında yer 

vermeyi doğru buldum. 

Katılımcılardan K.Ş. 3 çocuğunu aile büyüklerinin de yardımıyla çok rahat 

büyüttüğü için yeni çocuk fikri ona zor gelmemektedir. Oysa ki katılımcılardan F.A. 11 

aylık tek çocuğuna bakıcı bulma sıkıntısı yaşadığı için yeni bir çocuk fikrine hiç sıcak 

bakamamaktadır. Çalışan kadının yeni bir doğum yapma kararını önceki çocuk 

tecrübeleri daha çok etkilemektedir. Çünkü herkes yaşamı kendi tecrübeleri üzerinden 

değerlendirmektedir. 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu tez konusu yeni bir kadın çalışması gibi görünmekle beraber aslında, 

Türkiye’de çalışan kadın başta olmak üzere evde ev hanımlığı yapan kadınlara da 

devletin tanıdığı hakların ne derece yeterli olduğu hususunda bir araştırmadır. 

Geleneksel beklentiler ile yeni feminist söylemler arasında ne yapacağını şaşırıp kalmış 

kadının durumunu yansıtmaktır çalışmanın amacı. Bir yandan özgürlüğü körükleyen 

feminist söylemler, bir yandan evinin kadını olması gerektiğini aşılayan gelenekçi 

zihniyet, kadının çalışma hayatında çoğu zaman bocalamasına neden olmaktadır. 

Kariyerinin zirvesine ulaşmak üzere olan bir kadın, hamile kaldığında bütün planları 

değişmekle beraber neyi neye tercih ettiğinin de karmaşasını yaşamaktadır. Kadınlarda 

annelik duygusu baskınken, onun çalışma hayatına girmesiyle artık tercihlerindeki 

öncelik sırası değişmektedir. Kadın işyerinde de başarılı olmayı hedeflerken 

planlamadığı bir dönemde anne olması, omuzundaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, tam da kadının omuzundaki bu yükleri ifade ederek, çıkarılan 

yasaların hangi ölçüde bu yükü hafifletmeye yönelik olduğunun tartışılmasıdır. Çok 

yavaş olarak da ilerlese yapılan bazı kanunlar kadının lehine gibi görünse de kadının 

derdine merhem olamamaktadır. Bugün çalışan kadın çok yorulmuştur. Ve hükümetten 

ciddi anlamda yükü hafifletecek uygulamalar beklemektedir. Önceden 12 haftalık olan 



8 

doğum izninin 16 haftaya çıkarılmış olmasının çalışan kadın için çok büyük anlam ifade 

etmediğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, hele ki çalışan kadın için çok 

daha etkili olacak başka uygulamaların getirilmesi gerekmektedir. Yapılan 

görüşmelerde ortaya çıkan sonuç: şimdiye kadar yapılan iyileştirmelerin hiçbiri çalışan 

kadın için ikna edici bir unsur olarak değerlendirilmemektedir. 

Çalışan kadınların isteklerini ifade etme olanağı buldukları bu çalışma aracılığı 

ile, umulur ki hükümet yeni politikalarını bu istekleri de dikkate alarak şekillendirsin.   

1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışma için görüşme yapılan kişiler yaş, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, 

medeni durumu gibi özellikleri bakımından heterojen bir yapı teşkil etmektedirler. Hatta 

ulaşabildiğim ölçüde Konya dışında yaşayan çalışan kadınların da görüşlerine yer 

vermeye çalıştım. Amacım bir farklılık yaratmaktan ziyade ulaşabildiğim kadar çok 

çalışan kadına ulaşıp, onların da kendince kanayan yaralarını dile getirmek, farklı bakış 

açıları ile çözüm önerileri sunmalarına fırsat tanımaktı. Her ne kadar çalışmayan 

kadınların görüşlerine yer vermek istemesem de, bugün bir işleri olmayan kimi 

kadınların da hayatlarının bir döneminde çalışma deneyimi bulunmaktadır. Biyoloji 

öğretmenliği bölümünde öğrenci olan 35 yaşındaki M.A., eğitim masraflarını 

karşılayabilmek için yaz aylarını çalışarak geçirmektedir. Hatta burada çalışan kadın 

olarak değerlendirdiğim kimi kadınlardan çok daha fazla çalışmaktadır. M.A. ile 

yaptığımız uzun soluklu görüşmelerden alıntı yapmamak haksızlık olacaktı. 

Çalışmada bir hipotezin gerçekliği sınanmaya çalışılmamıştır. Aksine mevcut bir 

durumu tanımlamaya çalışan betimleyici bir çalışma olmakla beraber, çalışan kadınların 

kendi ağızlarından çözüm önerilerinin yer aldığı ve bu kapsamda yasaların yeterliliğinin 

de incelendiği bir çalışma olmuştur.  

Bu çalışmada niteliksel araştırma yöntemi olan “derinlemesine görüşme” tekniği 

kullanılmıştır. Bunun yanında zaman zaman, toplumdaki çocuk algısına dair gözlem ve 

mülakat tekniklerinden de faydalanılmıştır. Çok kısa da olsa sohbet etmek fırsatı 

bulduğum kadınlarla hemen “üç çocuk” söylemi hakkında ne düşündükleri 

konuşulmuştur. Hatta evlilik planları çok uzaklarda olan üniversite öğrencileri genç 
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kızlara bile ileride kaç çocuk doğurmayı düşündükleri bu konu kapsamında sorularak 

görüşleri alınmıştır. 

Görüşme yaptığım çalışan kadınlar içinde aile yaşantısına yakından tanık 

olduklarım da mevcuttur. Ve yapılan görüşmeler sonucunda şunun farkına vardım ki; 

herkes kendisine en çok sıkıntı veren sorun üzerinden durumu değerlendirip bir çözüm 

üretmeye çalışmaktadırlar.  

Kimi katılımcılarla bir çay sohbeti sırasında konuşurken, kimi katılımcılarla da 

kendi işyerlerinde görüşme yapmak zorunda kalınmıştır. İşyerlerinde görüştüğüm 

katılımcılarla yapılan görüşmeleri çok sağlıklı bulmamakla birlikte kendilerine başka 

türlü ulaşmak da mümkün olmamıştır. Gerek işverenlerinin tepkisinden çekindiğim için 

gerekse işyerindeki yoğun çalışma temposundan ötürü yapılan bu görüşmeler yetersiz 

olarak değerlendirilebilir. Ancak kanaatim o ki, tam da çalışan kadının durumunu 

yansıtan görüşmeler olmuştur. Çalışırken görüşme yapmaya vakit bulamayan kadın 

çocuğu ile ilgilenecek vakti nasıl bulabilir? Ya da bu kadar yoğun çalışan bir anne 

akşam eve gittiğinde çocuğuna nasıl bakım verebilir? Sorularıma çok rahat cevap 

veremeyen katılımcılarla yapılan görüşmeler kısa tutulmuştur. Bu konuda görüş 

bildirmekten en çok çekinen katılımcı da N.Ö. olmuştur. 

1.4. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ 

Katılımcılarla derinlemesine görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğim bilgi 

paylaşımında en rahat cevapladıkları sorular deneyim/davranış soruları olmuştur. 

Sadece yaşadıkları deneyimler üzerinden cevapladıkları bu sorularda sıkıntı 

yaşanmamıştır. Ancak “yapılan teşvikler nelerdir?” gibi bilgi sorularında, onların ne 

kadar bildiklerini sınıyormuş gibi bir hava oluştuğundan biraz tedirgin cevaplar 

vermişlerdir. Yanlış bir şey söyleme, ya da herkesin bildiği bir şeyden haberdar olmama 

endişesiyle bu tür  bilgi sorularına rahat cevap vermedikleri gözlemlenmiştir. 

Derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yapılan bu çalışmada katılımcılara 

açık uçlu sorular sorulmuştur. Etkin dinlemenin yapılması ve cevapların kaydedilmesi 

ve ilişkili ek sorularla araştırma konusunun detaylı bir şekilde incelenmesi mümkün 

olmuştur. Derinlemesine görüşme yoluyla sosyal dünyada görünür halde bulunan birçok 
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olgunun ve ilişkilerin aslında özüne inilerek, ayrıntılarıyla kavranması 

hedeflenmektedir. Derinlemesine görüşmede günlük konuşmalardan farklı olarak 

araştırmacının görüşmeyi yönlendirdiği, zaman zaman konuya uygun ilave sorularla 

zenginleştirdiği ve görüşülen kişinin kendini rahatça ifade edebildiği bir süreç 

yaşanması esastır.  

Bu çalışma için yapılan görüşmelerde ses kaydı yapılması istenilen durumlarda, 

katılımcıların rahatsız olduğu hatta kimi katılımcıların buna kesinlikle izin vermediği 

görülmüştür. Kimi katılımcılar için de ilgi dağıtıcı unsur olmuştur. Bu sebeplerden ötürü 

görüşmelerin çoğunda ses kaydı alınamamıştır. 

 “Devlet çalışan kadından üç çocuk istiyorsa, buna teşvik etmek için ne 

vadetmeli?” sorusu da çalışan kadından uç noktalarda yeni fikirler çıkabilir mi? 

sorusunun karşılığı olarak sorulmuştur.  

“Bir aile için ideal çocuk sayısı ne olmalı?” sorusunun cevabı ise, bizlere zihniyet 

hakkında bir fikir edinebilmemiz için yardımcı olacaktır. Çünkü, köyde kırsal kesimde 

makbul olan çok çocuk algısı, şehirde yaşam şartlarının zorlamasıyla iki çocuk yeterli 

algısına dönüşmüştür. 

“Üç çocuk teşviki için yapılan çalışmalara dair bir bilginiz var mı?” sorusu, bu 

konunun kamu tarafından ne kadar takip edildiğini kısmen ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Ancak bu soru, nitel araştırmadaki soru türlerinden bilgi sorusuna 

örnek teşkil ettiği için, katılımcılar kimi zaman kendilerini sınadığımı düşünerek 

gerçeklik içermeyen cevaplar vermişlerdir.  

“Çocuğa bakabilmenin anlamı nedir?” sorusu, bir dönemin sloganı olan 

“bakabileceğin kadar çocuk” söyleminin çalışan kadındaki karşılığı nedir sorusuna 

cevap teşkil edebilmek içindir. Sabahaddin Zaim’in de vurguladığı gibi bakabilmenin 

kriterlerini kim belirliyor. Nazife Şişman’ın kitabında yer verdiği üzere, marka spor 

ayakkabısı olmayan çocuk iyi bakılmıyor mu demektir.  

“Nüfus artış hızının azaldığını düşünüyor musunuz?” sorusu, çalışan kadınların bu 

konudaki farkındalıklarını ortaya koyabilmek için sorulmuştur. Bu sorunun cevabı 

olarak, nüfusun azaldığı gerekçesiyle nüfusun çoğaltılmaya gidilemeyeceği olmuştur. 
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Ayrıca Doğu’daki Kürt nüfusunun artışı karşısında Türk nüfusunun azaldığını iddia 

ederek kendilerinden yeni doğum yapmalarının beklenmesinden rahatsız olan çalışan 

kadınlar olduğu gibi, bu durumun gerçekliğine vurgu yaparak, gerçekten de Türk 

nüfusunun artırılması için yeni doğumların yapılması gerektiğine inanan çalışan 

kadınlar da katılımcılar arasında mevcuttur. Verilen cevaplarda, hale hazırdaki nüfusun 

şartlarının iyileştirilmesi daha öncelikli konu olması gerektiği vurgusu yapılmaktadır. 

“Kardeş sayısı ve eşinin ne iş yaptığı” gibi sorular, artalan demografik sorular 

içinde yer almaktadır. Çalışan kadının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayıp 

yorumlanmasına yardımcı olacağı umularak sorulmuştur. 

“Her çocuk için maaş bağlanacağı söylense çalışan kadın için ikna edici olur mu?” 

sorusu varsayım sorusuna örnektir. Ve çalışan kadının bu konu üzerinde daha da 

yoğunlaşarak düşünmesini sağlar. 

“Çocuklarınıza, eşinize ve kendinize yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz?” 

sorusu, deneyim/davranış sorularına örnektir. Katılımcıların en rahat cevap verdikleri 

sorulardır. Çünkü sadece yaşam deneyimlerini esas alarak cevaplandırmışlardır. 

“Çocuklarınızı büyütürken kimlerden yardım aldınız?” sorusu, biraz da çalışan 

kadının çocuk bakma işini tek başına yapamayacağını ispatlamaya yönelik bir soru 

olmuştur. Hiç kimseden yardım almadığını söyleyen katılımcılar da, zaten çocuklarının 

bebeklik dönemini evde geçiren kadınlar olmuşlardır. 

1.5. SINIRLILIKLAR 

Tezin konusundan ötürü sadece çalışan kadınlar ile birebir görüşme yapılmıştır. 

Bunun dışında çalışmayan kadınların görüşlerine sadece aralarda yer verilmiştir. 

Konya’da yaşayan çalışan kadınlara ulaşabildiğim için çalışma, işyeri Konya merkezde 

yer alan katılımcıları kapsamaktadır. Buna ilaveten Konya’ya misafir olarak geldiği 

dönem içinde tanıştığım A.Ç. istisnai bir durum teşkil etmektedir. A.Ç. Yozgat’ta 

doktor olarak çalışmaktadır. Ve çeşitli mağduriyetler yaşamaktadır. Diğer 

katılımcılardan farklı bir duruma sahip olduğu için çalışma kapsamında onunla da 

görüşme yapılmıştır. 
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Yine bu çalışma kapsamında doğum yapma yaş aralığını geçmiş kişilerle de 

görüşülmemiştir. Çünkü yaşları itibariyle artık Başbakan’ın söyleminin muhatabı 

değillerdir. Buradaki istisnai katılımcı ise mimar C.B.’dir. doğum yapma yaşını 

geçmesine karşın, senelerce çalıştığı ve bu dönem zarfında iki çocuğa annlik yaptığı için 

geçmiş deneyimleri üzerinden çalışan kadının çocuk büyütmesinin zorlukları üzerinden 

bir görüşme yapılmıştır. 

Aslında “üç çocuk” meselesinde erkek eşlerin de görüşlerinin alınması 

gerekmektedir. Ancak çalışmanın konusu “çalışan kadın” olunca bu konunun erkeklerle 

görüşülmesine gerek  kalmamıştır. 

Yine, bir çok çocuğa sahip olmasına rağmen çalışan kadın olmadığı için, ve 

hükümetin çıkardığı yasaların muhatabı olamadığı için ev hanımları görüşme kapsamı 

dışında bırakılmışlardır. Hükümet sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışan 

kadına ihtiyaç duymaktadır. Ve isteği odur ki; kadın hem doğursun nüfus artış hızımız 

yeniden yükselsin, hem de iş hayatında yerini alsın ki kalkınma hızımız gerilemesin. 

Bunu da başarmak için çalışan kadına yeni kolaylıklar sağlamaya çalışmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

NÜFUS MESELESİ VE “ÜÇ ÇOCUK” SİYASAL SÖYLEMİ 

 

2.1. NÜFUS MESELESİ 

Dünya nüfus siyasetinde halen doğu ve batının sanayileşmiş ülkeleri gelişen 

ülkelerde nüfus kontrolü hususunda ittifaka varmış bulunmaktadır. Hatta gelişen 

ülkelerde görülen “şehirlerdeki şiddet hareketleri, siyasi istikrarsızlıklar, cürüm, sefalet, 

komünizm ve çevre kirlenmesi” gibi çeşitli konular nüfus artışıyla 

irtibatlandırılmaktadır (Zaim, 1973:33). Dünyadaki zengin ülkeler, bu zenginliği 

paylaşmama adına fakir ülkelerin nüfusunun artmasını istememektedirler. Sabahaddin 

Zaim, “Türkiye’de Nüfus Meselesi” adlı kitabında baştan sona kadar bu tezi savunmuş 

ve ispatlamaya çalışmıştır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun 

fazlalığından ve önlem alınması gerekliliğinden bahseden Batılı ülkeler, kendi nüfus 

politikalarında ise sürekli olarak çoğalmayı hedef almaktadırlar. Çünkü bugün Batılı 

ülkeler, nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.10’un altına çoktan inmiş vaziyettedirler. 

Bu durum onlar için tehlike arz etmektedir.  

Rusya nüfusun çoğaltılması konusunda tedbir almaya başlayan ülkeler 

arasındadır. Kuznetsova yazılarında bu durumu şöyle dile getirmektedir: “Doğum 

hadlerinin düşük olduğu bölgelerde bunu artırmak için bir şeyler yapmak gerekir. Belki 

çocuksuz ailelere nazaran çocuklu ailelerin maaşları artırılabilir. Kadınlar, 

hayatlarının belli devrelerinde daha az saatle çalıştırılmalıdır.” Bu yaklaşımda 

kadınları tamamen çalışma hayatının dışında tutmaya çalışmak değil de onların 

doğurganlık şansının yüksek olduğu dönemlerde daha az saatle çalıştırılması 

anlatılmaktadır.  

Evlenme arzusunun azalmaması gibi çocuk sahibi olma arzusu da değişmedi. 

Değişen, müstakbel ebeveynlerin karar alma biçimleri (Andersen, 2011:42). Elbette ki 

insanlar daha önce de olduğu gibi evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ancak 

zamanın değişmesi ve teknolojinin de ilerlemesiyle eşler artık bu kararlarını daha farklı 

kriterleri göz önünde bulundurarak alıyorlar. Evlenmek, ama daha ileriki bir yaşta; 
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çocuk sahibi olmak, kendilerini anne-baba olmaya daha hazır hissettikleri bir vakitte. 

Çocuk sayısını da belirlerken, onlara daha güzel bir gelecek hazırlayabileceği oranda bir 

sayıya karar vermek istiyorlar. 

Bu bölümde, konunun daha iyi kavranmasını sağlamak için nüfusa dair bazı 

kavramların açıklaması yapılacaktır. Bu kavramlar ile nüfus arasındaki bağlantının nasıl 

kurulduğu gösterilmeye çalışılacaktır. 

2.1.1. Nüfus Nedir? 

Nüfus, bir ülkede yaşayan insanların toplamıdır. 

TÜİK tarafından 2013 yılında yapılan uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre, 

tedbir alınmaması halinde, toplam nüfusun 2023, 2050, 2075 yıllarında sırasıyla 84,2 

milyon, 93,5 milyon ve 89,2 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir (10. Kalkınma 

Planı/s.54). Bu da nüfusun yaşlanmış olması anlamına gelmektedir.  

Doğurganlıktaki azalışın bir göstergesi de, çocuk kadın oranlarındaki devamlı 

düşmedir. Bu oran, (0-4) yaş grubundaki çocuk sayısının (15-49) yaş grubundaki kadın 

sayısına oranıdır (Zaim, 1973:122). Çocuk sayısının azalıp, diğer tarafta doğum yapacak 

yaş aralığındaki kadın sayısının yükselmesi, nüfus artış oranındaki düşüşün en bariz 

görüldüğü göstergelerden biridir.  

Kadınların ölüm düzeyi, göç ve ekonomik özelliklerine ilişkin değişmeleri 

değerlendirmek ve karşılaştırmak üzere erkeklere ait veriler kullanılmıştır. Ancak, 

demograflar tarafından büyük ölçüde kadınların meselesi olarak kabul edilen 

doğurganlık, yalnız kadınlar çapında bırakılmıştır. Oysa çocuk doğurma eylemindeki 

değişmeler hakkında ileri sürülen sorular aslında kadınla erkeğin beraberliği üzerinde de 

düşünmeyi gerektirmektedir (Erder, 1982:41). Çocuğun dünyaya getirilmesi tek başına 

bir kadının eylemi değildir. Çoğu zaman bu karar kadına bile bırakılmamıştır. Kadına 

doğuracaksın denilmiştir. O da sadık bir köle gibi, güçsüzlüğünden ötürü, söz hakkı 

olmadığından denileni yapmıştır. Bundan ötürü, böyle bir araştırma yapılırken erkeğin 

de bir şekilde dahil olması gerekmektedir.  
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Değişme, toplumun yapısını oluşturan nüfusun nitelik ve niceliğinde sosyal 

tabakalaşma ve yerleşme şekillerinde görülebilir. Örneğin, sosyal tabakalaşma 

piramidinin üst basamaklarına, hem gelirdeki artış; hem de eğitim ve kültürel açıdan 

geliştiği için çıkan bir kimsenin fazla çocuk yapma eğilimi zayıflamaktadır. Bu eğilimin 

yaygınlaşması nüfusun artış oranını düşürmektedir (Erkal 1985, Aktaran Erkan, 

2004:244). Nüfusun, gelirinin artması ve eğitim durumundaki iyileşmeler insanlarda 

doğum yapma eğilimini azaltmıştır. 

Türkiye’de ideal aile büyüklüğü hususunda yapılan araştırmalarda, küçük aile 

normu fikrinin kuvvetle teessüs etmiş olduğu görülmüştür. Kadın erkekten, tahsilli 

tahsilsizden daha az çocuk istemektedir. Bir araştırmaya göre aile hacmini sınırlama 

arzusu çok yüksektir ve bütün cemiyette yaygındır (Zaim, 1973:119). Görülen o ki, 10 

Nisan 1965’te yürürlüğe giren Nüfus Planlaması Kanunu, diğer çevre şartlarının da 

tesiri ile etkisini göstermeye başlamıştır. Kadının erkeğe kıyasla daha az çocuk isteme 

nedenini, çocuğun bütün bakımından kadının sorumlu olmasına bağlayabiliriz. Ancak 

tahsillinin, tahsilsize nazaran daha az çocuk isteme nedeni belirsiz.  

Nüfus artışı köylerde daha yüksektir. Çünkü köyde yapılacak birçok iş vardır ve 

bunun için ailenin çoğalması gerekmektedir. Şehirlerde ise nüfus artışı, birçok nedene 

bağlı olarak azdır. Şehirlerde de şöyle bir ayrım yapılabilir. Servetli ve kültür seviyesi 

iyi olan ailelerde nüfus artışı az, serveti olmayan ve kültür seviyesi düşük olan ailelerde 

nüfus artışı daha yüksektir. 

Aile planlaması ve doğum kontrol prensiplerinin tatbikine başlanınca, bu 

tedbirlerin esasen nüfus artışı az olan münevver şehirli nüfus tarafından daha çok 

benimsendiği görülmektedir. Bu durum maddi ve manevi yönden iyi bakılma ve 

yetiştirilme imkanı olan çocukların nisbetini azaltmakta, nüfusun bünyesini daha da 

bozmakta, neslin dejenerasyonuna yol açmaktadır (Zaim, 1973:119). Çocuklarını çok 

iyi şartlar içinde yetiştirebilecek olan aileler dünyaya yeni çocuk getirmekten 

vazgeçerek bir dengesizliğe sebep olmaktadırlar. Bu konuya görüşme yaptığım C.B.’de 

konuşmasında değinmiştir. Bugün baktığımızda, çocuklarına eğitim olanakları gibi çok 

iyi imkanlar sunabilecek aileler az çocuk doğurmakta. Çocuklarının eğitim de dahil 

hiçbir ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremeyecek düzeyde olan aileler çok çocuk 

sahibi olmakta. Bu da yorumlanması zor bir durum teşkil etmektedir. 
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2.1.2. Yaşlanma Sorunu 

“Nüfus artış hızı 1.35’ten 1.2’ye düştü. Nüfus artış hızında azalma var. 0-14 yaş 

grubunun payı toplam nüfusta payı yüzde 25’in altına düştü. 65 yaş üstünün de payı 

artıyor, 7.5’a çıktı. Ortalama yaşımız ilk defa 29.7’den 30.1’e çıktı. Bu illere göre 

değişiyor. Batıda daha yüksek, Doğu’da daha düşük. Türkiye nüfusu yaşlanıyor.” 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz TÜİK’in açıkladığı nüfus rakamlarını bu şekilde 

yorumlamıştır. Sonuç Türkiye nüfusunun yaşlandığı gerçeğidir.  

Doğurganlık düzeyindeki bölgesel farklılaşma çok belirgindir. En yüksek toplam 

doğurganlık hızı 3.27 ile Doğu Bölgesi için gözlenirken en düşük doğurganlık hızı 1.73 

ile Batı Bölgesi’ne aittir. Türkiye’de Doğu ve Orta bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde 

toplam doğurganlık hızı (TDH) yenilenme düzeyi olarak bilinen 2.10’un altındadır 

(Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın Raporu,2013). Bu durumun 

kadının eğitim durumuyla da bağlantısı vardır. Eğitim düzeyi yükseldikçe doğum oranı 

düşmektedir. Kıyı bölgelerinde kadının eğitim durumu iç bölgelere nisbeten daha 

yüksek durumdadır. 

Tahminler yaşlanan nüfusun gereksineceği fazladan sosyal harcamanın, refah 

devletini sürdürülemez kılacak kadar büyük miktarlarda olacağını belirtiyor (Esping-

Andersen, 2011:192). Geriden genç nüfus de gelmediği için devletin bu harcamaları tek 

başına karşılaması imkansız görünmektedir. Eaping-Andersen kitabında, bilhassa sosyal 

güvenlik sistemlerinin bu soruna çözüm bulmakta yetersiz kalacağını vurgulamaktadır. 

Yaşlanma sorununun çıkış noktası Avrupa’dır. Ve Avrupa ülkeleri bu sıkıntıyı 

çok bariz bir şekilde yaşamaktadırlar. Hükümet politikalarını da önlem alma olarak 

belirlemektedirler. 

Avrupa genelinde doğurganlık oranı görünüşe bakılırsa 1.5’te sabitlendi ve bunun 

ekonomimiz için ne anlama geldiğine dair oldukça somut bir öngörümüz var. Hem 

OECD hem de ECOFIN iktisatçıları, AB ekonomisinin büyümesinin, sırf elverişsiz 

demografimiz yüzünden her yıl %0.7 oranında azalacağını tahmin ediyor (Esping-

Andersen, 2011:193). Yaşlanmış nüfus, artık üretim yapamayan daha da kötüsü sırf 
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tüketen bir toplumun habercisidir. Tüketici konumunda bunca insan varken, üretici 

nüfus ürettikleriyle yeterli olmayacaktır. 

Emekli nüfusun çoğalmasıyla birlikte, yalnızca aşırı yaşlıların sayısı hızla arttığı 

için değil, geleneksel olarak ailede enformel bakım emeği sağlayan kişiler de ortadan 

kalkmakta olduğundan, yaşlı bakımına olan talepte de ani bir yükseliş beklemeliyiz 

(Esping-Andersen, 2011:195). Nüfusun yaşlanması çok ciddi bir problem olmakla 

beraber, henüz ülkemizde ciddiyetinin yeterince algılanabildiğini düşünmüyorum. 

Nüfusun yaşlanıyor olmasının mevcut nüfusun imkanlarının iyileştirilmediği müddetçe 

kimse için bir anlam ifade etmediği yaptığım görüşmelerde genel bir kanaat olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

2.1.3. Nüfus ve Kalkınma 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında kalkınmanın tanımı şöyle 

yer almaktadır: 

“Kalkınmanın amacı, insanların refahını artırmak, hayat standartlarını 

yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve huzurlu bir 

yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmaktır.” 

En hızlı kalkınan ülkelerin büyük bir çoğunluğu nüfus artış oranı yüksek 

olanlardır. İktisadi bulgulara göre, nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında tersine bir 

korelasyon yoktur (Zaim, 1973:10). İddia edildiği üzere, geri kalmış ülkelerin 

kalkınmaya engel tek sebepleri, nüfuslarının fazla oluşu değildir. Birbirini destekleyen 

daha birçok neden kalkınmaya engel teşkil eder bu ülkelerde. 

Gelişme için kaynaklarda ve diğer imkanlarda görülen inkişaflar, bütün ülkelerde, 

milli gelirin nüfustan daha hızlı artmasını sağlayacak durumdadır. Gelişmek için doğum 

oranını düşürmekte zaruret ve ihtiyaç yoktur (Zaim, 1973:9). Nüfus kalkınmaya mani 

değildir aksine onu tetikleyecek, hızlandıracak bir unsur olarak da kullanılabilir. Önemli 

olan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onu kalkınmanın itici kuvveti olacak şekilde 

donatabilmek.  
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Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı (Ekim 1994), her hangi bir kalkınma ve 

nüfus programı için dört şeyin gerekli olduğunu vurgulamaktadır: 

● Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyeti 

● Kadınların güçlendirilmesi 

● Kadınların kendi doğurganlıklarını kontrol edebilmeleri 

● Kadınlara karşı şiddetin sona ermesi 

BM, kalkınma ve nüfus programı için gerekli olan şeylerin temelinde kadını esas 

almıştır. Çünkü kadın, iktisadi hayatı etkileyen pek çok konuda etkindir. 

BM, hedeflediği global değişimi, yani özellikle az gelişmiş ülke nüfuslarının 

kontrol edilmesi ve bu ülkelerin kadınlar aracılığı ile global ekonomiye dahil edilmeleri 

şeklindeki bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek için, kadın meselesine büyük 

önem vermektedir (Şişman, 2006:103). Bu bağlamda 1995’te yapılan Dördüncü Dünya 

Kadın Konferansı’nın sloganı ise “eşitlik, kalkınma ve barış”tır. 

“75 yıllık hayatımın sonunda, şu kalkınma felsefesine ulaşmış bulunuyorum: 

Kalkınma bir ağaca benzer. Kalkınma ağacının kökleri, dil, din ve sanattır; gövdesi 

nüfus ve nüfus kesafetidir. Dallar ise kalkınmayı tamamlayan iktisadi faaliyet 

sahalarıdır. Nüfus kesafeti olmayan bir ülkede kalkınma ağacının gövdesi gelişemez. 

Kalkınmak için dallardan önce, kökleri ve gövdeyi kuvvetlendirmek gerekir” (Zaim, 

1973:11). Bugün birçok genç, nüfusun çoğalmasını isteyen yaklaşımlara: “Nüfusun 

fazlalaşması, işgücünün piyasada değer kaybederek ucuzlaşması anlamına gelmektedir. 

Bundan ötürü nüfus artışı devletlerin işine gelmektedir.” Şeklinde bir bakış 

geliştirmişlerdir.  

Türkiye kalkınmanın itici ve sürükleyici unsuru olan insan unsurunu asla 

değerlendirememektedir. Güçlü bir iç pazar olmadan sanayi sektörünün, ticaret ve 

hizmet sektörlerinin gelişmesi düşünülemez. Ancak nüfus artışı ve buna bağlı olan talep 

iç pazarı geliştirebilir (Güner 1975, Aktaran Tekin, 1977:88).  
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Dünyada kalkınma hızları en yüksek olan (yıllık reel GSMH artışı %5’ten yukarı) 

36 ülkeden 25’inin, yani %70’inin nüfus artışları hızlıdır (%2’den yukarı). 6 ülkenin, 

yani %17’sinin nüfus artış hızları ortadır (%1-2 arası). Ancak hızlı kalkınan ülkelerin 

4’ünde yani %11’inde nüfus artış hızı yavaş olup %1’den azdır (Zaim, 1973:51). Prof. 

Dr. Sabahaddin Zaim, kitabında nüfus artışının ilerlemeye ve kalkınmaya engel bir 

durum teşkil etmediğini ısrarla savunmaktadır. Nüfus kontrol sistemlerinin tamamen 

Batı’nın dayatması olduğunu iddia ederken bizim aydınlarımıza da konunun siyasi 

yönleri üzerinde düşünmelerini tavsiye eder. 

2.1.4. Aile Politikaları 

Aile politikaları, ekonomik ve sosyal yapı olarak modern ve modernleşmekte olan 

bütün toplumların gündeminde bulunan bir konudur. Bir yönüyle nüfus ve istihdam 

politikalarını ilgilendiren, diğer yönüyle de kültürün üretilmesi ve aktarılmasında 

ailenin bir kanal olmasından dolayı ulusal ve yerel kimlik ve kültürlerin korunmasıyla 

ilişkili olan aile politikaları giderek hemen her toplum için önem kazanmaktadır. Aile 

politikalarını ülkeler açısından önemli kılan bir başka faktör de güçlü aile yapısının 

güçlü toplum olgusunu da beraberinde getirdiği gerçeğidir (T.C. Başbakanlık Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi-Finlandiya 

Raporu, 2006). Aile toplumun en küçük birimi olmasından dolayı, aile için yapılan en 

ufak bir iyileştirmenin sonuçlarını toplumun yapısındaki olumlu gelişmelerden 

görebiliriz. Artık devletler de ailenin gerekliliğinin farkına varmış durumdalar. Ve 

politikalarını ailenin devamlılığı üzerinden şekillendirmekteler. 

Aile politikaları her ülkede farklı uygulamaları kapsamakla beraber, asıl amacı 

ailenin devamlılığını sağlamak için ona destek vererek güçlendirmeyi kapsamaktadır. 

Aile politikalarında söz konusu uygulamalar çok geniş bir alana yayılmaktadır. 

Evlilikte, çocuk sahibi olma konusunda, çocuk doğumunda yardımlar, eş ve çocuk 

yardımı, eğitim hizmetleri, aile danışmanlığı gibi konularda çeşitlilik gösterir. Aile 

politikaları sosyal politikaların bir parçasını teşkil etmektedir. Her toplumun yapısına 

göre ihtiyaçları da değişiklik gösterdiğinden her ülkenin aile politikaları farklılık 

arzetmektedir. Örneğin bugün Batı ülkeleri için düzenlenen aile politikalarında tek 

ebeveynli aileyi gözeten yardımlar söz konusudur. Çünkü tek ebeveynli aile sayısı 

Batı’da ciddi rakamlara ulaşmıştır. 
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Türkiye’de 1982 Anayasası döneminden sonra kalkınma planlarında aile konusu 

sıkça yer almıştır. Bu kalkınma planlarında yer alan ilkelerin uygulamaya konulabilmesi 

için kurumsallaşmaya gidilerek 1989 yılında Başbakanlık’a bağlı ‘Aile Araştırma 

Kurumu Başkanlığı’, 2004 yılında ise ‘Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ 

bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. 2011 yılından bu yana da aile politikalarını 

yöneten kurum ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ olmuştur.  

Türkiye’de aileye yönelik yasal düzenlemeleri barındıran İş Kanunu çerçevesinde 

kadının hem aile içinde anne rolünü hem de çalışan birey rolünü gerçekleştirmesi adına 

bir takım düzenlemeler yer almaktadır. Bunların başında 16 hafta olan doğum izninde 

çalıştırılmalarının yasak olması ve çalışmadığı günlerin çalışmış olarak kabul edilmesi, 

süt izni, gece süresinde fazla saatlerde çalıştırılmaması gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Ülkemizdeki diğer yasal düzenlemelerin ise güçlendirici ve koruyucu bir niteliğe sahip 

olmamakla birlikte daha çok aile ile ilgili devlet kurumlarının kurulmasıyla ilgili yasal 

hükümleri kapsadığı söylenebilir (Acar’dan Aktaran Aslan, 2012:269). Aile Araştırma 

Kurumu’nun kurulmasındaki amaç; Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, 

güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için gerekli araştırmaların yapılması ve 

projelerin geliştirilmesidir.  

Ülkemizde aile politikalarının uygulamalarına genel olarak bakıldığında Türk 

toplumu için büyük önem taşıyan ailenin ciddi, bütüncül, kapsamlı, farklı disiplinleri bir 

araya getirerek sorumlu kılan bir aile politikasına sahip olmadığını söylemek 

mümkündür. Son yıllarda önemli yasal değişiklikler ile önemli adımlar atılmıştır ancak 

uygulamalar ile bütünleşerek aileye etkin yarar sağlaması açısından gerekli kurumsal 

yapıların yoksunluğu nedeniyle istenilen sonuç alınamamıştır (Çoban’dan Aktaran 

Aslan,2012:271). Katılımcılardan ebe S.U.’nun tam da anlatmaya çalıştığı durum budur. 

“Başbakan’dan yeni bir şey istemiyorum, şimdiye kadar söylenilenler gerçekleşsin 

yeter.” derken, söylenilenlerin icraatlarla uyumlaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Aile politikaları bir çok kanunla (iş kanunu, medeni kanun, devlet memurları 

kanunu gibi) uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır. Ancak 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda geçen maddeler ile işçi kadına uygulanan maddeler farklılık 

gösterdiğinden eşitliğe aykırı olarak yorumlanmaya açıktır. Yani annesi devlet memuru 

olan bebek günde 3 saat süt emme hakkına sahipken, annesi işçi olan bir bebek neden 
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günde 1 buçuk saat süt  emmekle yetinmek zorunda kalsın. Bu durumun eşitliğe aykırı 

olduğu gayet net görünmektedir. Şimdi bu kanunlarda kadının korunan haklarına 

bakalım. 

  10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu’nun getirdiği en 

önemli ilerleme işveren-işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları 

bakımından ayrım yapılamayacağıdır. Bu kapsamda; 

İş sözleşmesinin yapılmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde cinsiyet 

veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılamayacağı, 

Cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş akdinin 

feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı, 

“Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde 

doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, 

sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan 

önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler 

doğum sonrası sürelere eklenir” hükmüne “Kadın işçinin erken doğum yapması halinde 

ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere 

eklenmek suretiyle kullandırılır.” cümlesi eklenmiştir. Toplamda on iki hafta olan 

doğum izni on altı haftaya çıkarılmıştır. Çok büyük bir anlam ifade etmemekle beraber 

yine de anneyle bebeğin başbaşa geçireceği zaman diliminin uzaması demektir. Bu da 

bir iyileştirme sayılmaktadır. Ama hiçbir kadın dört hafta daha fazla izinli olabileceğini 

düşünerek yeni doğum yapma kararı almıyor. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, kadının hakkını 

savunan devrim niteliğinde bir madde oluşturmuştur.  Maddede evli olsun veya olmasın 

gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çaresiz 

durumda terk eden, yani ona her türlü yardımı yapmaksızın ortada bırakan kişi 

cezalandırılmaktadır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’a göre: Ancak, kadın memurlara; tabip 

raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde 
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hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle 

gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 

Doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er hafta olmak üzere 16 haftalık “aylıklı 

izin” kavramı değiştirilerek “analık izni” olarak adlandırılmıştır. Türk Medeni 

Kanununda erken doğum ile ilgili bir hüküm bulunmaz iken; “Doğumun erken 

gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de 

doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık 

izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için 

öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü eklenerek bu hususta yeni bir düzenleme 

yapılmıştır. 

“Memurun eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni 

verilir.” hükmü getirilerek önceki yasada “Erkek memura, karısının doğum yapması 

sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.” hükmü değiştirilmiştir. 

Doğum yapan memura, 104’üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık 

izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren 

istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü getirilmiştir. 

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda 

kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma 

hedefine ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret 

imkanının sağlanması amacıyla “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin 

Sağlanması” konulu 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi 25.05.2010 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık 

olanağı sağlayan uygulama ise primlerin yüksekliği, prim ödemede eşe bağımlı olma ve 

yeterli bilgi sahibi olmama gibi nedenlerle sınırlı kalmaktadır. Bir takım çalışmaların 

yapıldığı elbette inkar edilemez. Ancak onu destekleyecek çalışmaların yapılmaması tek 

başına bir uygulamayı anlamsız kılmaktadır. Ev kadınları için isteğe bağlı sigortalılık 

olanağının sağlanması çok olumlu karşılanan bir çalışmadır. Ancak primlerin yüksek 

olması, tabiri caizse kocasının eline bakan kadın için hiçbir anlam ifade etmemektedir. 
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Son olarak, 61. Hükümet Programında, istihdamın artırılması ve kayıt dışılığın 

azaltılması amacıyla güvenceli esneklik anlayışı ve “işi değil insanı koruma” ilkesi 

çerçevesinde işgücü piyasasının katılıklarının giderilerek başta genç, kadın ve vasıfsız 

işgücü olmak üzere işsizlere nitelik kazandırılarak işe girişi kolaylaştırmak ve kadınların 

çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla, çocuk bakımevleri ve kreş hizmetleri için 

teşvik uygulamalarını hayata geçirme hedeflerine yer verilmiştir. Ancak çalışan kadın 

artık vaat dinlemekten usanmıştır. Somut icraatler beklemektedir. Katılımcılardan 

güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. 11 aylık bebeği için kreş yardımı alabilmesinin, 

onun kendi hayatını ciddi anlamda kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. 

Kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması, çocuk/yaşlı bakım 

hizmetlerinin geliştirilmesi ki kadını evde bağlayıcı unsurların azaltılması, kadınların 

işgücüne katılımlarını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda farkındalığın ve 

duyarlılığın artırılması gerekmektedir. 

2.1.5. Nüfus Politikaları 

Atatürk devrinde nüfusun süratle arttırılmasına çalışılmış, memurlara çocuk 

zammı, 6 çocuklu ailelere ikramiye ve madalya verilerek doğumlar teşvik edilmiş, 

“Büyük Türkiye” idealine doğru yürünmüştür. 1957-1960 arasında nüfus artışı 

aleyhinde başlayan fikirler, ihtilali müteakip, planlama faaliyeti içinde kuvvetlenerek, 

Atatürk devrindeki nüfus siyasetinin tam zıddı bir istikamete çevrilmiş, 1965’te nüfus 

artışının azaltılması ve doğum kontrolü prensibi benimsenmiştir (Zaim, 1973:108). 

Türkiye için işleyen süreç, 1965’te değişip farklı bir yol haritası ile devam edilmiştir. 

Bugün gelinen noktada tekrar “Büyük Türkiye” fikri oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Nüfus kontrolü ve nüfus politikaları doğrudan doğruya kadının doğurganlığı ile 

ilgili olduğu için, doğum kontrol araçlarının yaygınlaştırılması, kürtaj serbestisi ve bu 

konuda kadınların biliçlendirilmesi, bu politikaların odak noktasını oluşturur (Şişman, 

2006:103). Bu konuda yapılan çalışmaların verimliliği kadının ikna edilmesiyle doğru 

orantılı olarak sonuç vermektedir. 

Genç ve dinamik nüfus yapısının korunması ve doğurganlıktaki hızlı düşüşün 

önüne geçilebilmesi için kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı nitelikte 
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uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik 

edilecek, esnek çalışma imkanları sağlanacaktır (10. Kalkınma Planı/s.55). Artık 

kadının çalışma hayatında aldığı yerden vazgeçilemeyeceği için ev ve iş hayatını 

uyumlaştırma çalışmaları önem kazanmaktadır.  

Nüfus artışının azaltılması ve doğum kontrolü fikri İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra gelişen Üçüncü Dünya ülkelerinde bir kampanya halinde telkin edilmektedir. Bu 

telkin dünya hakimiyetine sahip, gelişmiş ülkeler tarafından yapılmaktadır. Sebebi, 

askeri, siyasi, ideolojik ve en hafif olarak iktisadidir. Fakat nüfus artışı aleyhindeki 

kampanya ilk üç temel sebebi perdeleyen iktisadi cepheleriyle takdim edilmektedir 

(Zaim, 1973:22). Nüfusun yaratacağı olumsuzluklar üzerinde o kadar çok durulmuş ki, 

kimse nüfus artışının iyi bir şey olabileceğini düşünememiştir. Doğan her çocuk, ileride 

aç kalacak düşüncesiyle yeni doğumların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

1969’da kurulan UNPFA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), özellikle az gelişmiş 

ülkelerde aile ve nüfus planlamasına yardım etmek üzere, tamamen bağıştan oluşan bir 

fona sahiptir. Faaliyetleri doğum kontrol araçlarının geliştirilmesi projelerine destek 

vermekten, nüfus istatistikleri hazırlamak, nüfus planlaması ile ilgili eğitim programları 

geliştirmek ve kadınların durumunu iyileştirmeye dönük programlar hazırlamaya dek 

çeşitlilik gösterir (Şişman, 2006:102). Birleşmiş Milletler, özellikle az gelişmiş ülke 

nüfuslarının artışını önlemek için büyük bir çaba sarfetmektedir. 

Yakın zamanda yapılan doğurganlık analizleri, yüksek doğum oranlarına geri 

dönüş için toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir refah devletinin elzem olduğunun 

altını çiziyor (McDonald 2002, Aktaran Esping-Andersen, 2011:28).  

Dünya nüfus artışında siyasi, iktisadi ve sosyal sebeplerle endişeye kapılan 

gelişmiş ülkeler Türkiye’yi de nüfusu azaltılması gereken dünyanın kalabalık ülkeleri 

arasında mütalaa ederek, tutumlarını buna göre düzenlemişlerdir. Bu strateji ile 

Türkiye’de nüfusa karşı bir korku, çoğalmadan endişe duygusu ve atmosferi meydana 

gelmiş, kamu efkarı bu istikamette yönetilmiştir. Neşir organları bu fikrin yayıcısı 

haline gelmiştir (Zaim, 1973:133). Bu fikrin başarıyla yayıldığı görülmektedir. 

Ülkemizde belirgin bir kıtlığın görülmemesiyle beraber, beyinlere işlenmeye çalışılan 
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fikir “kalabalık bir nüfusa sahip olursanız, bu nüfusu besleyemez ve aç kalırsınız” 

şeklinde olmuştur. 

Bu beslenmeyle ilgili meseleye Sabahaddin Zaim kitabında geniş bir açıklama ile 

yer vermiştir. “Türkiye, şimdiye kadar doğum kontrolünü gerektirecek ciddi bir 

beslenme problemiyle karşılaşmış değildir.”  

Doğurganlık hızlarında belirgin bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Doğu 

bölgesinde en yüksek (kadın başına 3.3 çocuk) ve Batı bölgesinde en düşük (kadın 

başına 1.7 çocuk) düzeydedir (Aktoprak, 2012:26). Türkiye’de orta ve doğu kısımlar 

hariç diğer bölgelerde nüfus kendini yenileme rakamlarının altında seyretmektedir. 

Türkiye nüfus yapısı itibariyle tepe noktayı dönmüş, nüfus artış hızı azalmaya 

başlamıştır. Bundan böyle nüfus kontrolü siyasetinden vazgeçmek lazımdır (Zaim, 

1973:149). Türkiye’de bu sözlerin üzerinden 40 küsür yıl geçmesine rağmen hala 

politika anlamında bir değişiklik sergilenmemektedir. 2008 yılında Başbakan R. Tayyib 

Erdoğan’ın “Üç Çocuk” söylemi yeni bir açılım getirebilir.  

Çok çocuklulara ek vergi konarak ve başka (hatta) antidemokratik yollarla çocuk 

sayısının sınırlanması öneriliyor (Fincancıoğlu, 1993:70). Türkiye ciddi anlamda 

“nereden nereye” dedirtecek kadar nüfus politikalarında bir değişim süreci içine 

girmiştir. 1960’larda aile planlaması adı altında yapılan uygulmalar ile nüfus artışı 

azaltılmak istenirken bugün acil olarak yeni nüfusa ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.   

2.1.6. Aile Planlaması 

İktisadi bakımdan, kalkınma hızını arttırmak, sosyal yönden refah seviyesini 

(nüfus başına geliri) yükseltmek, tıbbi bakımdan ana sağlığını korumak ve hukuken 

devletin bu işte yardımcı olmasını temin etmek prensipleriyle süslenen bu akım sonunda 

Nüfus Planlaması Kanununun çıkmasını sağlamıştır (Zaim, 1973:111). Bu kanun 

Türkiye’de 10 Nisan 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Nüfusun çoğalmasının 

önlenmesi için doğum kontrolü fikri dünya hakimiyetine sahip gelişmiş ülkelerce, 

gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine telkin edilmiştir. Sabahaddin Zaim’e göre dört 

temel sebebi vardır. Bunlar; askeri, siyasi, ideolojik ve en hafif olarak iktisadidir. Ve 

vurgu, ilk üç sebebi perdeleyen iktisadi sebepler üzerine yapılmaktadır. 
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Nuray Fincancıoğlu,  “Kadın ve Cinsellik” adlı (1993) kitabın içerisinde yer alan 

makalesinde, o günün eldeki verilerine dayanarak aile planlamasına dair ortaya çıkan 

sonuçlara yer vermiştir. 

Otuz yıla yakın bir süredir devlet hizmeti olarak uygulanan aile planlaması 

programına karşın nüfus artış hızında önemli bir azalma olmayışının nedeni, genelde 

halkın aile planlamasına karşı ya da bu konuda bilinçsiz oluşuna bağlanıyor. Halkın çok 

çocuk istediği için çok çocuk yaptığına inanılıyor ve az çocuğun ailelere ve topluma 

yararları konusunda eğitilmesi gerektiği söyleniyor (Fincancıoğlu, 1993:70). Aile 

planlaması hedefine ulaşamamıştır. İstenilen düzeyde sonuç alınmadığından farklı 

alternatifler üzerinde düşünülmüştür. Çok çocuklara ek vergi konması gibi bir baskı 

unsuru yaratmak o dönem için yeni bir çözüm yolu olarak görülmüştür. 

Modern devletler de nüfus politikaları adı altında beden üzerinden siyaset 

yürütürler. Mesela bugün pek çok ülkede doğum kontrol uygulatılıyor. Pek çok üçüncü 

dünya ülkesinde kadınlar, uluslararası finansmanla kendi izinleri olmaksızın 

kısırlaştırılıyor. Bu manada doğum kontrolden ziyade nüfus planlamasına, yani doğum 

kontrolün bir ideolojik baskı aracı haline getirilmesine karşıyım (Şişman, 2006:183).  

“Modern gebelikten korunma yöntemlerinin ve yeni üreme teknolojilerinin 

gelişmesi, sadece feminizme ivme kazandırmakla kalmamış, ayrıca Batı’da son kırk 

yıldır yaşanan cinsel devrimin de ön şartları hazırlanmıştır.” Giddens’in tabiriyle, 

modern gebelikten korunma yöntemlerinin gelişmesi, üreme, akrabalık ve neslin 

devamıyla arasındaki asırlık bütünleşmişlikten kurtulmuş bir plastik cinselliğin 

yaratılması… (Şişman, 2006:88). Teknolojinin de ilerlemesiyle, üreme konusunda 

insanoğlu akıl almaz boyutlara gelmiştir. Birçok şey artık teknolojik olarak mümkün, 

yalnız ahlaki ve insani boyutu tartışma konusu teşkil etmektedir.  

Doğurma zamanlamasına ve çocuk sayısına yönelik kararlar artık öncelikle 

kariyer gelişimi, gelir miktarı, mesleki koşullar ve aile dostu refah devleti politikalarının 

varlığı gibi kadınlara dair özelliklere bağlı olarak alınıyor (Esping-Andersen, 2011:43). 

Günümüzde doğum kararını etkileyen birçok etken mevcuttur. Devletin de çalışan 

kadının şartlarını kolaylaştırarak doğuma teşvik etmesi gerekmektedir.  
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Hindistan’da nüfusun artmasını önlemeye yönelik farklı bir uygulama mevcuttur. 

Güney Hindistan’da bir çay şirketi, şirkette çalışan kadınlar için bir müşterek 

hesap açmıştır. Şirket her ay kadın için hesaba bir para öder. Bu ödeme kadın hamile 

kalmadığı sürece devam eder. Kadın doğurganlık yaşını doldurmadıkça hesaptan para 

çekemez. Şayet kadın hamile olursa fondan önemli bir ceza öder (Zaim, 1973:103). Bu 

da Hindistan’da aşırı nüfustan korunmanın farklı bir yoludur. 

Farklı uygulamalara örnek teşkil etmesi bakımından bir de Çin’deki duruma 

bakalım. 

Çin’de, doğum kontrolü bilhassa geç evlenme yaşı ile uygulanır. Resmi evlenme 

yaşı 18 olmakla beraber Mao’nun ricası ile bu yaşın kadında 23’e, erkekte 26’ya 

ertelenmesi özel olarak istenmiştir (Zaim, 1973:105). Mao, aile hacminin küçültülüp, 

nüfus artış oranının da nispeten azaltılmasını istemiştir.  

Ülkemizde nüfus planlaması gürültülerini çıkaran iç ve dış mihraklar, 

propagandalarını yaparken, hesabı sadece 1950 ile 1960 yılları arasındaki nüfus artışına 

göre yapmaktadırlar. Bu on yıllık devrenin dışındaki nüfus artış hızına bakmamaları ve 

hiç söz konusu etmemeleri ise son derece dikkat çekicidir (Tekin, 1977:49).  

Aile planlamasının başarıya ulaşması için üç koldan eğitim programları 

düzenlenmiştir.  

1-Personel eğitimi, 

2-Halk eğitimi,  

3-Kitle haberleşme materyallerinin geliştirilmesi ile daha fazla insana ulaşmak 

hedeflenmiştir. 

Müzeyyen Aktoprak’ın hazırladığı yüksek lisans tezi için yaptığı anket 

çalışmasının sonuçlarına göre; “Kadınlar ve eşlerinin AP (Aile Planlaması) 

yöntemlerine ilişkin bilgi ve düşüncelerinin dağılımıincelendiğinde; çiftlerin tamamına 

yakını en çok kondom yöntemini bilmektedir. Kadınların (%92.7) ve eşlerin (%74.1) 

çoğunun bilgi kaynağının sağlık personeli olduğu ve danışmanlık hizmetini alan 
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kadınlar (%77.1) ve eşlerinin (%62) çoğunun aldığı danışmanlık hizmetini yeterli 

bulduğu saptanmıştır. Çiftlerin çoğunluğunun sağlıklı bir gebelik için yaş sınırları ve iki 

gebelik arasındaki uygun aralıkla ilgili bilgi sahibi olduğu AP yöntemi kullanma 

kararının ve sorumluluğunun ortak alınması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır.” 

(Aktoprak, 2012:78). Burada AP yöntemi kullanma bilincinin bu kadar yüksek olması, 

Aktoprak’ın anket katılımcılarının eğitim seviyesinin yüksek olmasıyla yakından ilişkisi 

vardır.  

‘Beden bana ait, istediğim kadar çocuk yaparım, kimse benim bedenime ve 

doğuracağım çocuğa karışamaz, kendi bedenim hakkında tek söz sahibi benim’ 

söylemleriyle ‘kürtaj’ aile planlaması içine yedirilmeye çalışılmaktadır. Aile planlaması 

ne zaman çocuk doğurmaya karar vermeye yardımcı olacak bir planlama iken, 

doğmamış bebeğin yaşam hakkının elinden alınmasının da kapsatılmaya çalışılmaktadır 

(Duman, 2014:185). Kadın bu söylemler ile daha da cesaret toplayarak bencil bir yapıya 

bürünmüştür. Öyle ki, kadın bu çok önemli kararda eşine dahi söz hakkı 

tanımamaktadır.  

2.1.7. Nüfus Patlaması  

Dünyada “Nüfus Patlaması” denen hadise esasında, sanayileşme ve iktisadi 

gelişme ile ortaya çıkan devrevi bir gelişmenin normal seyridir. Kendi ülkeleri için bu 

seyri tabii karşılayan bugünün zengin ülkeleri, diğer ülkelerdeki aynı oluşumu dünya 

için tehlikeli ve anormal gösterme gayreti içindedir (Zaim, 1973:8). Nüfusun süratle 

arttığına sürekli vurgu yaparak dünyayı bir dehşet tablosu karşısında bırakan zengin 

milletler, aynı zamanda kendi nüfuslarını yeteri kadar artıramayışının endişesini 

yaşamakta ve çözüm yolları aramaktadırlar. Görüldüğü gibi ikili bir siyaset 

izlenmektedir. Dünya gelirinin %75’ine sahip olan, ancak nüfusları sadece dünyanın 

%25’ine tekabül den bu zengin devletler, dünya güç dağılımındaki dengenin kendi 

aleyhlerine bozulmasından endişelenmektedirler. Bu endişe dünya nüfus siyasetine yön 

ve şekil vermektedir. 

Nüfusun yaşlanması, basitçe ortaya koymak gerekirse, daha az bebek doğmasının 

ve yaşam sürelerinin uzamasının sonucudur. Düşük doğurganlık, yaşlı kontenjanının 

artması anlamına gelir; uzunluk ise yaşlıların epey yaşlı olduğu anlamına. Düşük 
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doğurganlık itici güç olduğundan, yaşlanma nüfusun azalmasıyla el ele gider. Ve eğer 

nüfus hızla düşüyorsa bu, toplam talebin düşmesine ve verimliliğin azalmasına sebep 

olur (Esping-Andersen, 2011:192).  

Son beş yıldan beri ülkemizde bir nüfus meselesinden bahsedilmektedir. Bu konu 

1950’lerden sonra ABD tarafından “Nüfus Patlaması” adıyla dünya efkarına takdim 

edilmiştir. Dünya kamu efkarının alakasını çekebilmek için nüfus konusu 6 yönlü bir 

mesele olarak vazedilmiştir (Zaim, 1973:5). Ve beklenen tesir görülmüştür. Nüfus 

meselesi dünyanın sorunu haline gelmiş ve istenen korku ve endişe yaratılmıştır. Bu 

korkuyu destekleyecek 6 madde halinde özetlenen nüfusun durumu ise şöyledir: 

1. Yeryüzünde çok hızlı bir nüfus artışı, nüfus patlamasına sebep olmuştur. 

2. Nüfusun çok hızlı artışı, açlık ve kıtlık tehlikesi doğuracaktır. 

3. Nüfusun hızlı artışı, işsiz insanların sayısını artıracaktır. 

4. Nüfusun hızlı artışı, fakirlik ve sefaleti çoğaltacaktır. 

5. Nüfusun hızlı artışı, iktisadi gelişme hızını azaltacaktır. 

6. Nüfusun hızlı artışı, hastalık ve ölümlere sebebiyet verecektir. 

Bu altı madde gerçek anlamda, dünya üzerinde yaşayan insanların 

endişelenmesine neden olmuştur. Ülkelerde artık Batılı ülkelerin dayatmasıyla birtakım 

önlemler almaya başlamışlardır. 

Son beş yıldan beri ülkemizde bir nüfus meselesinden bahsedilmektedir. Bu 

“mesele” de diğer birçokları gibi kendimize ait zaruretlerin ortaya çıkarttığı bir konu 

olmayıp, dış ülkelerde imal edilip ülkemize ithal edilmiş bulunmaktadır (Zaim, 1973:5). 

Bu akım Cumhuriyet’ten bu yana takip edilen nüfus taraftarı siyasete ters düştüğü için 

başlarda pek itibar edilmemiştir. Ancak yukarıda bahsi geçen 6 madde Türkiye’de planlı 

kalkınma dönemindeki aksaklıkların nedeni olarak ileri sürülmüştür. Bundan sonraki 

süreçte Türkiye de nüfus politikasını değiştirmiştir.  
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Modern toplumlarda nüfus kontrolü politikasının varlığı ve bunun, kadın bedeni 

üzerinden yapıldığı bilinen bir husustur. ‘Nüfus kontrolüne yatırılan beş dolar, 

ekonomik büyüme için yatırılan yüz dolara denktir.’ sloganının yaygınlaştığı 1970’li 

yıllarla birlikte, kadınların nüfus politikalarında oynadığı önemli rol daha da belirgin 

hale gelmiştir. 1974 Nüfus konferansı ile birlikte nüfus planlaması, global bir problem 

olarak kabul edilmiş ve özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 

problemlerinin temelinde, nüfus problemlerinin yattığı inancı yaygınlaşmıştır (Şişman, 

2006:101).  

2.1.8. “Çok Çocuğa Bakamazsın!” 

Bir çocuk daha istemek ya da istememek için gösterilen en önemli iki neden 

kadının aile içindeki yeri ve çocuk yetiştirme rolü ile ilgili bulguları desteklemektedir. 

Bir kere, kadınların çocuk istememek için gösterdikleri nedenler, onların algıladıkları 

çocukların olumsuz tarafları ile uyuşmaktadır. Şöyle ki, bir fazla çocuğun beraberinde 

bir yığın iş ve dert getirmesi ve ana-babanın –özgürlüğünü kısıtlaması- gibi cevaplar 

babalardan çok anneler tarafından verilmektedir. Diğer yandan, hem kadınlar hem 

erkekler için en önemli nedenin maddi sorun olduğu anlaşılmaktadır. Maddi sorun 

kadınlar tarafından göreceli olarak daha fazla vurgulanmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1982:82). 

Aileye katılan bir çocuk daha yeni sorumlulukların habercisidir. Belki de o oranda eski 

alışkanlıkların terkedilmesini ifade etmektedir. Yeni bir düzen kurmaktır aileye yeni bir 

bireyin katılması.  

Nazife Şişman kendisi ile yapılan bir röportajda “Bakmak” ile ilgili şu ifadeyi 

kullanıyor: 

“Bakabileceğiniz kadar çocuk sahibi olmalısınız” söylemi, başlı başına bir 

ideolojidir. Bakabilmek ne demek? Bunu kim belirliyor. Bir çocuğa marka kıyafet, son 

model cep telefonu almakla daha iyi mi bakmış oluyorsunuz? Daha mütevazi şartlarda 

dört çocuk büyüttüğünüzde, bu çocuklar daha “az insan” ya da toplum için daha az mı 

faydalı oluyor? (Şişman, 2006:183). Sabahaddin Zaim’in de belirttiği gibi “annenin 

bakabileceği kadar çocuk sahibi olması”. Esas olan budur. Yalnız, “bakabilmek”ten 

kastedilen nedir? Bunun çerçevesini kim belirliyor? Bu soruların cevabının çok hassas 

bir zeminde tartışılması gerekmektedir. “İyi Bakabilmek”, her kişi için ayrı bir tanım 
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geliştirilebilir. Araştırma için konuştuğum görüşmecilerden biri, benim bugüne değin 

aklıma gelmeyen bir hususa vurgu yaptı. Bu da “annenin psikolojik durumu”. Gerçekten 

de bir kadın biyolojik olarak doğum yapmaya müsait olabilir. Ancak doğurduğu 

çocuğun bütün sorumluluklarını alacak kadar sağlam bir psikolojiye sahip midir 

bakmak gerekir. Belki de hiç sevmediği bir adamdan hamile kalan kadın, bu çocuğa her 

şeyden önce sevgisini vermek istemeyecektir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüyen çocukların 

gelişimlerinde çok büyük sıkıntılar ortaya çıktığı çeşitli araştırmalarla ispatlanmıştır. Bu 

araştırmaların çoğu, çocuk yuvalarında kalan kimsesiz çocuklar üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

2.1.9. Yeni Doğumları Teşvik İçin Yapılan Örnek Uygulamalar  

Bu başlık altında, yabancı ülkelerde önceden uygulanmış ve bugün de çeşitli 

şekillerde uygulanmaya devam eden aile politikalarına değinilecektir. Bilhassa Batı 

ülkelerinde yapılan teşviklerin ciddi anlamda nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik 

olduğu iddia edilebilir. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 2006 yılında 

gerçekleştirdiği “Yerinde Bilgi Edinme Projesi” kapsamında ziyaret ettiği ülkelerdeki 

uygulamaları gözlemleyerek ülkemiz için de neler yapılabileceği hususunda bir fikir 

oluşması bakımından faydalı olmuştur. Burada, bu ülkelerdeki uygulamalara örnek 

teşkil etmesi bakımından değinilmiştir. Birinci kısımda geçen “Aile Tazminatı” bilhassa 

Fransa’da uygulanan bir model olmuştur. Ve her doğan çocuk sayısı ile orantılı olarak 

artan bir ödemeyi kapsamaktadır. İkinci kısımdaki “Refah Bakanlığı” Danimarka’daki 

uygulamayı ifade etmektedir. Bu başlık içerisinde Avusturya, İspanya, Finlandiya, 

İrlanda ve farklı bir örnek teşkil etmesi bakımından Japonya da yer almaktadır. Son 

olarak üçüncü kısımda yer alan “Doğmamış Çocukları Koruma Derneği” başlığının 

içerisinde İngiltere’deki uygulamalar anlatılmaktadır. Bu ülkelerde sağlanan imkanların 

bir kısmı bizim ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. Ancak uygulanan politikalar 

çerçevesinde yapılanlar çok küçük miktarlarda kaldığı için beklenen sonuçlar elde 

edilememiştir. Bizim ülkemizde de Fransa’da olduğu gibi her çocuk için artan oranlarda 

para yardımının yapılabilmesi için refah düzeyimizin çok yükselmesi gerekmektedir.  
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2.1.9.1. Aile Tazminatı 

Aile tazminatı uygulaması asgari ücret gibi sosyal ücret denen ihtiyaca göre ücret 

kavramından hareket eder. Fakat bu ihtiyacı sadece çalışan işçinin şahsına veya teorik 

ortalama aile büyüklüğüne göre tek bir rakamla değil, fiili aile büyüklüğüne göre 

değişken seviyelerde tespit etmek amacını güder (Zaim, 1973:82). Tazminat yönteminin 

çok farklı alanlarda uygulaması vardır. Örneğin Fransa’da, aile tazminatları, tek gelir 

tazminatı, doğum öncesi tazminatı, analık yardımı, ev yardımı, özel eğitim tazminatı, 

yetimlik tazminatı ve çocukların bakım tazminatı gibi gerçekten de nüfusun artışını 

teşvik edici olmuştur. Özellikle analık yardımı kapsamında, aranan şartlar içerisinde 25 

yaşından küçük anne olmak ve iki doğum arasının 3 yıldan fazla olmaması yer 

almaktadır. Böylece doğumu, nüfus artışını ve genç yaşta evlenmeyi teşvik edici 

olmuştur.  

Standart “anne dostu” politikalar tarafsız, bireysel bir vergi rejimi, paralı ve iş 

güvenlikli annelik ve ebeveynlik izni ve devlet destekli çocuk bakım hizmetini içerir 

(Esping-Andersen, 2011:121). Devlet doğurganlık hızını yükseltmek istiyorsa anneye 

de gereken kolaylıkları sağlaması gerekir. Yoksa mevcut şartlar devam ettiği müddetçe 

kimsenin dünyaya yeni bir birey getirme düşüncesi bulunmamakta. 

Bu sistemde amaç, nüfus artışını hızlandırmak, aile düzenini muhafaza etmek, 

çocuk sağlığını korumak, gelir dağılımına tesir ederek, sosyal adaleti gerçekleştirmek 

şeklinde ifade edilebilir. Yani amaç, hem aile büyüklüğünü artırmak, hem de orantılı 

olarak refah seviyesini yükseltmek (Zaim, 1973:94). Her yeni doğan çocuk için miktarı 

daha da yükseltilen tazminatlar doğumu teşvik edici olmuştur. 

Aile tazminatının ödenmesini gerektiren durumlar, sosyal adalet çerçevesinde 

nüfus artışını sağlayabilmektir. Bugün devlet nüfus artış hızını artırmayı hedefliyorsa, 

Batıdaki uygulamaları örnek alarak ciddi rakamlarla ailelere destek olmalıdır. Ki 

insanların o çocuğun geleceğine dair endişeleri minimum düzeyde kalsın. 

Aile tazminatı müessesesi, Türkiye’de yoktur. Maaşlılar için ve İktisadi Devlet 

Teşekkülleri Ücretlileri için çocuk başına ayda 10 lira gibi tesiri olmayan bir tatbikat 

görülür. Aynı tatbikat, işçi ücretlerine de toplu sözleşmelerle intikal ettirilmiştir (Zaim, 
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1973:128). Yine bu uygulamalar kapsamında o dönem için, çocuğu olanlara tahsil 

parası adı altında ödemeler de yapılmıştır. Ancak vurgulanmaya çalışılan, yapılan bu 

yardımların sosyal güvenlik sistemi içinde aile refahını yükseltici hiçbir tesiri 

bulunmamaktadır. Onun için, daha kesin sonuçların alınabileceği, aileye gerçekten 

destek çıkıldığının hissedileceği köklü çözümler getirilmelidir. 

2.1.9.2. Refah Bakanlığı 

Başka ülkelerde eşine pek rastlanmayan uygulama, Danimarka’da bir bakanlık 

teşkil etmektedir. 

Refah Bakanlığının görevi, anaları-babaları tarafından gerektiği gibi bakılmayan 

çocukları alarak, bunları devlet bakımevlerinde yetiştirmektir (Tekin, 1977:83). 

Görülüyor ki: Batılı ülkeler, doğumları artırıcı bir dizi tedbiri alırken, çocukların 

en iyi şekilde bakılıp büyütülmesine de büyük dikkat ve zaman ayırmakta… anne ve 

babalarının iyi bakamayacağını tespit ettiği çocukları, devlet, himayesine almaktadır. 

Üstüne üstlük, “Refah Bakanlığı” ismiyle bakanlık kuracak kadar da bu meseleye önem 

vermektedir (Tekin, 1977:83). Bugün Danimarka’da aileden sorumlu bakanlık, “Aile ve 

Tüketiciden Sorumlu Bakanlık” adını almıştır. Biz de ise bu işleyiş sıkıntılı olmaktadır. 

Devlet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı yeni kurmuş, senelerce ailenin sorumlu 

olduğu bakanlık ismi de sürekli değişmiştir. Tüm bunlar devletin insanımıza ve ülke 

nüfusuna ne kadar önem verdiğini göstermektedir.  

Avrupa, Amerika ve Yakındoğu ülkelerinin birçoğunda doğum kontrolüne 

gidilmek şöyle dursun, aksine nüfus arttırma kampanyasına girişildiğini görürüz. Bu 

hususta mesela İsrail canlı bir örnektir. Diğer taraftan o kadar kalabalık nüfusa sahip 

olduğu halde Rusya’da çok çocuklu aileler çeşitli yollarla mükafatlandırılmaktadır 

(Zaim, 1973:24). Batı, nüfusunun kalabalıklaşmasını istemediği Üçüncü Dünya 

ülkelerinde doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşması için, tamamen bağışlardan 

oluşan bir fon meydana getirirken, kendi nüfusunu artırmak için de her türlü teşvik 

yöntemini kullanmaktadır. 

Bu bağlamda Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 2006 yılında 

gerçekleştirdiği “Yerinde Bilgi Edinme Projesi” kapsamında Avusturya, Japonya, 
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İngiltere, İspanya, Finlandiya ve İrlanda’da bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu ülkelerde 

yapılan araştırmaların sonuçlarına dair burada bilgi verilecektir. Ancak İngiltere’ye ait 

rapordan bir sonraki başlık altında bahsedilecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

üyelik sürecinde, üye ülkelerde uygulanan aile politikaları hakkında bilgi almak, 

uygulamaları yerinde görmek ve ileriye dönük işbirliği çalışmalarına zemin oluşturmak 

ve Dünya’nın başka ülkelerinde neler yapıldığına dair bilgilenmek için bu çalışmalar 

yapılmıştır. Hem Batı’da, hem de Doğu’da Japonya örneği ile gelişmiş ülkelerin nüfus 

politikalarını nasıl yapılandırdıklarını görebilmek açısından bu çalışmalar faydalı 

olmuştur. 

Burada ilk ele alacağımız ülke Avusturya’dır. ‘Aile Yükünü Dengeleme Fonu’ ve 

‘Aile ve Meslek Yönetim Limited Şirketi’ ilgi çeken kurumlar arasındadır. Aile ile ilgili 

bakanlık, ‘Federal Sağlık ve Kadın İşleri Bakanlığı’dır. 

Aile konusunda yürütülen politika gereği olarak da ailelere, doğrudan ya da 

dolaylı olarak çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Aileler için çocuk sahibi olmak mali bir 

yük getirmektedir. Dolayısıyla Aile Yükünü Dengeleme Fonu çocuk başına yılda 3800  €  

vererek bu mali yükü azaltmaya çalışmaktadır. Bu parayla birlikte aile yardımı, okul 

kitapları ve okula ücretsiz taşıma şeklinde başka yardımlar da AYDF’den( Aile Yükünü 

Dengeleme Fonu) karşılanmaktadır. Aile yardımı ve çocuk bakım parasını kapsayan 

nakdi yardımlar ile, okula toplu taşıma ile ücretsiz ulaşım ve ücretsiz okul kitabı 

sağlanması şeklinde ayni yardımlar da gerçekleştirilmektedir. Çocuk bakım parası,  aile 

yardımına ek olarak,  çocuğun aileye yükünü azaltmak için AYDF’den yapılan ikinci 

büyük yardımdır.  Doğumdan önce kadınının çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın 

(2002’den önce ev kadınlarına verilmeyen) bu yardım verilmektedir. Aile ve Meslek 

hayatını birlikte yürütebilmek giderek önemi artan bir konu olmaktadır. Avusturya’da 

20–45 yaş arası çalışan kadın oranı %72’dir. Bu oran %62 olan Avrupa ortalamasının 

da üzerinde bulunmaktadır. Avrupa’da nüfus sorunu kadınların çalışmasını 

gerektirmektedir. Firmaların kadın çalışana ihtiyacı olması çalışan kadınların çocuk 

bakımı sorununu gündeme getirmektedir. Aile ve Meslek hayatını birlikte yürütebilmek 

giderek önemi artan bir konu olmaktadır. Ayrıca çocuk doğum oranının artması 

gerekmektedir.bunun için önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin neler olması 

gerektiği hususunda çalışmalar yapan Die Famillienallianz firması kurulmuştur. 
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Avusturya’da dâhili ve harici çocuk bakımı çok önemsenmektedir. Çocuk bakımı üç 

yaşı sınır alınarak yapılmaktadır. Üç yaş altı çocuklar için hemen hemen bütün 

şehirlerde kreşler mevcuttur. Üç yaş üstü çocuklar için de okulların bünyesinde 

anaokulları bulunmaktadır. Bunlar dışında gündüz bakım yuvaları da mevcuttur. 

Gündüz bakım yuvalarında anneleri çalışan çocuklar için esnek bir program 

izlenmektedir. Çocuk grupları var ve isteyen aileler çocuğunun hangi grupta olmasını 

istiyorsa çocuk o grupta oluyor. Die Famillienallianz (Aile ve Meslek Yönetim Limited 

Şirketi) çocuk bakım yuvalarındaki esnek program uygulamalarını annelerin iş 

yaşamlarından geri kalmamaları adına desteklemektedir (T.C. Başbakanlık Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi-Avusturya 

Raporu, 2006). 

İkinci örnek olarak incelenecek ülke Finlandiya’dır. Bu ülkede aileye yapılan 

ödeneklerin daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Bu ülkede ki aileyle ilgilenen 

bakanlık, ‘Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’ adını almıştır. 

Ailelerin refahını sağlamak için oluşturulmuş temel görevler üç başlık olarak 

sayılabilir. 1) Aile izni, 2) Aile hizmetleri, 3) Aile yardımları şeklindedir. Aile izni, her 

iki eşe de çocuk bakımında eşit fırsatlar oluşturulmasını hedefler. Aile hizmetleri, 

annelik ve çocuk bakım klinikleri, gündüz bakım ve okul öncesi eğitimi, okul, aile 

danışmanlığı, çocukların korunması gibi konuları kapsamaktadır. Aile yardımları, üç 

ödenekten oluşmaktadır. Aile ödeneği, çocuk bakımı ödeneği ve barınma ödeneği 

şeklindedir. Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlıklı bir çevre, iyi bir 

sağlık ve fonksiyonel kapasite ile yaşamın çeşitli evrelerinde yeterli bir gelir ve sosyal 

korumayı sağlamayı amaçlar.  Finlandiya’da önleyici sağlık bakımı çok önemlidir. 

Doğum öncesi klinikleri ve çocuk sağlığı klinikleri hizmetleri bütün ailelere ücretsizdir. 

Yeni çocuk doğuran bütün anneler doğum paketi veya bunun parasal karşılığını 

almaktadırlar. Ebeveyn izni sonrasında ebeveynlere en küçük çocukları 3 yaşına 

ulaşıncaya kadar ücretsiz evde bakım izni verilebilmektedir. Aile Federasyonu, 

Finlandiya’nın daha önce yaşadığı nüfus sorunları ve Finlandiya toplumunun devamı 

için dengeli bir nüfus gelişimi üzerinde durmaktadır. Federasyonun hadeflerinden biri, 

doğurganlık oranını 1,8 den 1,9’a çıkarmak. Bir diğer hedefi de, ortalama 28 olan ilk 
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çocuk sahibi olma yaşını 26’ya indirmek (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi-Finlandiya Raporu, 2006). 

Burada örnek olarak değerlendirilecek üçüncü ülke, artan yaşlı nüfusuyla ciddi 

bakım sıkıntıları yaşayan İspanya’dır. Gençlerin sayısı azalırken yaşlıların sayısının 

gittikçe artması yaşlıların bakım ve hastane masraflarının artması gibi ciddi sorunları 

meydana getirmiştir. Aile ile ilgilenen kurum, ‘Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı- 

Sosyal Hizmetler, Aile ve Özürlüler Devlet Sekreteri’ adını taşımaktadır. 

Farklı aile modelleri ortaya çıktıkça bu ailelerin korunması için yeni kanunlar 

çıkarılmaktadır. Ailenin korunması ve sorunlarının çözülmesi yolundaki girişimler 

ağırlıklı olarak kadın hakları, yaşlı ve çocuklar üzerinde yoğunlaşmıştır. 1995’lerde 

nüfus artış oranı en alt düzeye inmiş ancak ülkeye gelen göçmen nüfusun artışı ile bu 

durum bir ölçüye kadar telafi edilmiştir. Aile Bakım Sistemi mevcuttur. Bu sistemde 

yardımların % 84’ü kadınlara verilmektedir, çünkü yaşlılara bakanlar genelde 

kadınlardır. İspanya’da yaşlı nüfus ciddi oranda artmıştır, şu anda toplam nüfusun  

%17’si 65 yaş üzerinde olup ve 80 yaş üzeri nüfus diğer yaş gruplarına göre daha hızlı 

artmaktadır. Sağlık alanında ve sosyal konulardaki ilerlemeler,  yaşam kalitesini 

yükseltmiş ve bu da yaşlı nüfusun oranının artmasında önemli bir faktör olmuştur. 

Örneğin kadınların iş yaşamına girişiyle çocuk sahibi olma oranı düşerken çocuk sahibi 

olma yaşı yükselmiştir. Aile Destek Merkezleri mevcuttur. Hamile bayanlar merkezlere 

gelerek bebek bakımı hususunda bilgi ve destek alabilmektedir. Annelik eğitimi bebek 3 

yaşına gelene kadar devam etmektedir. Çocuk 18 yaşına gelene kadar devlet aileye 

maddî yardımda bulunabiliyor. Çocuk engelliyse aileler ömür boyu maddî yardım 

alabiliyor. Çocuk sayısı 3’ü aştığında devlet bir kereye mahsus olmak üzere aileye 

ilaveten maddî yardım sağlamaktadır. İspanya’da yıllar geçtikçe çocuk sayısı azalmakta 

ve yaşlı sayısı artmaktadır. Bunun nedeni çalışan kadın sayısının artmasıyla doğum 

oranlarının azalmasıdır. Ekonomik sebeplerden dolayı gençlerin geç evlenmesi de çocuk 

sayısının azalmasının nedenlerinden biridir (T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi- İspanya Raporu, 2006).  

Dördüncü olarak İrlanda örneği üzerinde durulacaktır. Aileden sorumlu bakanlık, 

‘Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı’dır. 
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Hastalık ya da işsizlik nedeniyle ebeveynlerin işinden uzak kaldığı ailelere 

doğrudan gelir desteği, tek ebeveynli ailelere (“lone parent family”) ödemeler, 6 

yaşından küçük çocuklara yönelik olarak çocuk başına 1000€ erken çocuk bakımı 

takviyesi, bakmakla yükümlü olanlara (evde yaşlı bir kişi ya da hastaya bakanlara) 

yönelik ödemeler ve çocuk sahibi olan düşük gelirli ailelere “aile gelir desteği” de 

Bakanlık tarafından sunulan destek hizmetleri arasındadır. İrlanda’da kadınların işgücüne 

katılım oranı % 52,5’dir. Ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerin % 72’si çocuk 

sahibidir. Çalışan annelerin üçte biri (yaklaşık 121.000) beş yaşın altında çocuğa sahiptir. 

Erken dönem çocuk bakımı yardımları 6 yaş altı için çocuk başına 1.000 Euro’dur. Bu 

yardımlar her üç ayın sonunda ödenmektedir. Çocuklardan Sorumlu Bakan, Eğitim ve 

Bilim Bakanı, Adalet Eşitlik ve Hukuk Reformu Bakanı ve Sağlık ve Çocuklardan 

Sorumlu Bakan ile işbirliği içinde çalışmakta, Çocuklardan Sorumlu Bakanın Ofisi ise 

bir ana Bakanlık olan Sağlık ve Çocuklardan Sorumlu Bakanlığın idari bünyesinde yer 

almaktadır. Çocuklu çalışanlara yönelik olmak üzere, çocukların gelişimine ve 

ihtiyaçlarına yönelik tutarlı bir anlayış geliştirmek çocuk çalışmalarının hedefini teşkil 

eder. Çocuk Bakım Merkezleri mevcuttur. Çalışan annenin işini kolaylatan bu merkez 

hafta içinde saat 08:45 – 05:30 arası hizmet vermektedir. 2,5–6 ve 6–9 yaş gruplarına 

yönelik kreş ve okul sonrası aktivite hizmetleri verilmektedir (T.C. Başbakanlık Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi- İrlanda Raporu, 

2006). 

Bu dört ülkeye kıyasla farklı bir nüfus politikası izleyen Japonya da, çalışmada 

değişik bir örnek teşkil etmesi için burada yer alacaktır. Uzak Doğu ülkelerinden 

Japonya, Japon modernleşmesi hakkındaki değerlendirmelerde yaygın olarak yapılan 

yorumlara göre güçlü geleneklere sahip olan ve modernleşirken bu geleneksel 

değerlerini koruyan bir toplum olarak algılanmaktadır. Aileden sorumlu kurum ‘Toplum 

Uyumu Politikaları Genel Müdürlüğü’ adını taşımaktadır. Genel olarak nüfus 

politikalarını, nüfus artışını kontrol altında tutmaya yönelik olarak değerlendirebiliriz. 

1995 yılında Japonya’da, toplumun yaşlanmasına karşı tedbir olarak temel bir 

kanun çıkarılmıştır. Bu kanun, toplumun yaşlanması konusunu araştırarak toplumsal 

ekonominin geliştirilmesi ve yaşlanan toplumun huzur içinde yaşaması amacıyla 

çıkarılmıştır. Yaşlanan toplum sorununun en önemli nedenleri; ortalama yaşam 
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sürelerinin uzaması ve doğum oranlarının azalmasıdır. Japonya’da 2005 yılı doğum 

oranları % 1.26 olarak gerçekleşmiş olup, bu oranın şimdiye kadar görülen en düşük 

doğum oranı olduğu belirtilmiştir. Son 3 yılın doğum oranları % 1,3’ün altında bir seyir 

izleyerek Avrupa’daki doğum oranlarının dahi altına inmiştir. Nüfus biliminde doğum 

oranının 1,3’ün altına inmesi “Süper Azalma” olarak adlandırılmaktadır. Japonya’da 

geç evlenme, geç doğum yapma ve evlenmeme oldukça yaygınlaşmıştır. Halihazırda 

ortalama evlenme yaşı erkeklerde 29,8, kadınlarda ise 28’tir. Bu yaş ilerledikçe, ilk 

doğum yaşı da ilerlemektedir. Bu konuda somut bir hükümet politikası yapılmamıştır. 

Belediyeler, evliliği teşvik etmek için “Toplu Tanıştırma” organizasyonları 

yapmaktadır. Kadınları iş yaşamında daha aktif kılmak için, her alandaki karar alma 

sürecinde kadınların katılımını desteklemek, akademi ve bilim alanında çalışan kadın 

oranını arttırmak, önceden çalışmakta iken ayrılmış ama şimdi tekrar işe dönmek 

isteyen kadınları destekleme kararları alınmıştır. Japonya’da kadınlar 35–39 yaşları 

arasında doğum nedeniyle işten ayrılmaktadır. Bu kadınların yeniden çalışmak 

istemeleri halinde bakanlık destek vermekte ve bu konuda çalışmalar yürütmektedir. 

Kadınların bir işte çalışabilmesi için erkekler nasıl iş buluyorsa kadınların da o şekilde 

iş bulması ve iş yerinde eşit muamele yapılması gerekmektedir. Kadınlar, kadın 

olmaktan, doğum yapmaktan dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Yeni neslin 

yetiştirilmesi için destek vermek, çocuğun azalması tehlikesine karşı bakanlık tedbir 

almaktadır. Japonya’da Çocuk ve Aile Genel Müdürlüğü tarafından çocuk (0–18) 

yetiştirmekte olan anne-babaya çeşitli destekler verilmektedir. Yaşlı nüfus artarken 

çocuk sayısı azalmakta bu da yaşlı insanlara destek olacak olanların azalması anlamına 

gelmektedir. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2005’te yaptığı araştırmaya göre 

bir kadının ömrü boyunca çocuk sahibi olma oranı %1.26’dır. Çalışan kadın evlendikten 

sonra çocuk doğurmakta ve çocuğu yetiştirmekte ve böyle olunca da bir işte devamlı 

olarak çalışmak zor olmaktadır. Bunun için devlet ve belediyeler destek vermelidirler. 

Özellikle çocuğa bakmak bir çalışan kadın için büyük bir sorundur (T.C. Başbakanlık 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi- Japonya 

Raporu, 2006). Japonya’nın bugün geldiği nokta düşündürücüdür. Dört kuşak bir arada 

yaşamaktadır. Aşırı yaşlanmış olanlar kendi evlatları tarafından bakılamamaktadır. 

Çünkü onlar da bakıma muhtaç yaşlı grubun içinde yer almaktadır. 



39 

Yerinde Bilgi Edinme Projesi kapsamında gidilen ülkelerin aile politikaları ciddi 

anlamda incelenmiştir. Türkiye’de uygulanmaya başlayan yaşlı ve engellilerin toplu 

taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya başlamaları gibi kimi uygulamalar bu ülkelerin 

örnek alındığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

2.1.9.3. Doğmamış Çocukları Koruma Derneği 

İngiltere’de “Doğmamış Çocukları Koruma Derneği” vardır. Bu dernek, daha 

geçen yıl seksen bin kişiyi organize ederek, İngiltere’nin en işlek caddelerinde “kürtajın 

yasaklanması” için gösteriler yapmış, seksen bin kişi Başbakan Harold Wilson’a bu 

konuda bir dilekçe vermişlerdir (Tekin, 1977:109). Türkiye’de de tersi bir durum söz 

konusu olmuştur. Feminist söylemlerin de etkisiyle bazı kadınlar ve onların yanında 

destekçileri olarak bulunan bazı erkekler kürtajın yasal olarak kaldırılmasına tepki 

göstermişlerdir. Gerekçeleri de “benim bedenim, benim kararım” olmuştur.  

Batı, Üçüncü Dünya ülkeleri için doğum kontrol yöntemlerini salık verirken, 

kendi nüfusunu artırmak için yoğun çalışmalar sergilemektedir. Derneğin isminden de 

anlaşılacağı üzere, Batı için her çocuk çok değerlidir. Henüz dünyaya gelmemiş olanlar 

da yasalarca korunmaktadır. 

Uğur Tekin’in o dönem için İngiltere’de bahsettiği dernek, bugün “Her Çocuk 

Değerlidir” Projesine dönüşmüştür. Temeldeki zihniyet aynıdır ve çocuğun yüksek 

yararı esastır. Bugün için İngiltere’nin nüfusa dair yaptığı çalışmalar Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme Projesi kapsamında 2006 yılında 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

  “Her Çocuk Değerlidir” projesi kapsamında İngiltere Hükümeti’nin uyguladığı 

program gereğince çocukların, gençlerin ve onların ailelerinin yaşam standartlarını 

yükseltmek için tüm birimlerin birlikte çalışması gerekmektedir. Program, fırsatları 

arttırıp riskleri en düşük seviyeye indirerek bölgesel değişim planlarının, çocukların ve 

gençlerin ihtiyaçlarına göre yapılmasını hedefleyen bir programdır. Çocuk bakımı 

ebeveynlerin işe gitmelerindeki en büyük engellerden birini oluşturduğundan, bu 

sistemle anne babaları işte tutmak için çocuk yardımı yapılmakta ve çocukların 3 

yaşından itibaren okula gönderilmeleri teşvik edilmektedir. Tek ebeveynli ailedeki 
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bireyleri iş sahibi yapmak hükümetin önem verdiği konuların başında gelmektedir. 

Doğum ödemeleri ve izinleri özel sektörde kamuya nazaran daha fazladır. Tek 

ebeveynli ailelerde çocuklarına bakacak birini bulamayan annelerin işgücüne 

katılamamaları ülke için ekonomik sıkıntıya neden olmaktadır. Son 10–15 yılda yerel 

nüfusta önemli bir artış yaşanmıştır ve tahminler bu artışın gelecekte de devam 

edeceğini göstermektedir. Bölge, ülke ortalamasından daha genç bir nüfusa sahiptir. Bu 

demektir ki, çocuklara ve gençlere yapılan yatırım, gelecekteki zenginlik ve refah için 

çok kritik bir rol oynayacaktır. İşgücüne baktığımızda 16 yaşından küçük çocukların 

çalıştırılmadığı İngiltere’de çocuk yoksulluğunu engelleme çalışmaları, ailelerin gelir 

düzeyini artırarak, ebeveynleri işgücüne dâhil ederek yapılmaktadır. 1997’den beri 

yürütülen politikalarla ulaşılan rakamlar, oldukça başarılı olduklarını göstermektedir 

(T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yerinde Bilgi Edinme 

Projesi- İngiltere Raporu, 2006). 

Bizim ülkemizde de aile gelir düzeyinin artırılması ve ebeveynlerden bilhassa 

babanın işgücüne dahil edilmesi insanların ekonomik yönden rahatlamasını 

sağlayacaktır. Böylece rahatlayan ebeveynler, aileye ek masraflar çıkaracak yeni 

üyelerin dahil olmasından rahatsızlık duymayacaktır. 

2.2. “ÜÇ ÇOCUK” SİYASAL SÖYLEMİ  

Birçok kişinin “Başbakan bizim işimize karışıyor.” diye cevap verdiği, bir kısım 

insanların da biraz daha ileri giderek, “Başbakan bunu söylemekle yatak odamıza 

karışıyor.” diye tepki vermekten çekinmediği söylem, esasında 5. Aile Şurası’nda ilk 

defa dile getirilmiştir. 

2.2.1. “Üç Çocuk” Söylemi Nedir? 

Bugün mevcut olan teşvikler 01.02.2013 tarihli haberde aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır. Avrupa’ya kıyasla “devede kulak” tabirinin kullanılabileceği kadar 

küçüktür. Ve kanımca yeni doğumları teşvik edecek ölçüde ciddiyete sahip rakamlar 

değildir. Asgari ücret alan ailelerde belli sayıda çocuğa sahip olduklarında vergi 

ödemiyorlar. Bu uygulama da yapılan teşvikler arasında yer almaktadır.  

● 184 lira doğum yardımı 16 haftalık doğum izni 
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● 2013 yılının ilk yarısı için çocuğu olan memurlar 184,59 lira doğum yardımı 

ödeneği alabiliyor.  

● 72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için 36.9 lira, 

diğer çocuklar için de aylık 18.46 liralık çocuk yardımı yapılıyor.  

● Kadın memura doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 

toplam 16 hafta analık izni veriliyor.  

● Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta daha 

ekleniyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi 10 haftaya 

çıkıyor.  

● Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin 

(asgari 8 azami 13 hafta) bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda 

günde 1.5 saat süt izni veriliyor. Doğum yapan memura iznin bitiminden, eşi doğum 

yapan memura ise doğumdan itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebiliyor. 

2008 yılından bu yana yapılan çalışmaların bir karşılık bulmaması, ya da yeteri 

düzeyde bir cevap alınamaması hükümeti yeni çözüm yollarına yöneltmiştir. 11 Kasım 

2013 tarihli Gazeteport’ta yer alan haberin başlığı şöyle olmuştur: 3 Çocuk İçin 6 Yeni 

Tedbir. 

“En az üç çocuk” için 6 yeni tedbir düzenlenmiştir. Başbakan Erdoğan’ın üç 

çocuk tavsiyesinin gerçekleştirilebilmesi için yeni tedbirler söz konusu olmuştur. 

1- Çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik 

edilecek, esnek çalışma imkânları sağlanacak.  

2- Analık, babalık, refakat izinleri ve ücretsiz izin sayısı artırılacak. Doğuma bağlı 

izinlerde özel sektör ve kamu arasındaki fark giderilecek. Doğum sonrası işe dönüş 

garanti altına alınacak.  

3- Ebeveynler için doğuma bağlı olarak uzaktan, kısmi veya yarı zamanlı çalışma 

gibi modeller geliştirilerek, kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni imkanlar sunulacak. 
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4- Tam gün eğitim verilen okullarda okul saatlerinin çalışma saatleri ile uyumlu 

olması için, velilerin talebi ile ve uygun ücret karşılığında etüt uygulaması yapılacak. 

5- Evliliklerin ve çocuğun teşviki için TV program ve yayınları yapılacak, özel 

sektör ile STK’ların faaliyetleri desteklenecek. Kamu spotları hazırlanacak. 

Bu madde kapsamında TRT1’de yayınlanan “Beni Böyle Sev” adlı dizide 

üniversite öğrencisi gençlerin okul hayatları devam ederken bir yandan da evlenip 

çocuk sahibi olmaları konu edilmiştir. 

6- Uygun ücretli kreşlerin yaygınlaşması için, özel sektöre yönelik teşvikler 

geliştirilecek. Erken çocukluk dönemi bakım hizmetleri için alternatif modeller 

geliştirilecek. 

Özellikle ikinci maddede yer alan özel sektör ve kamu arasındaki farkın 

giderilmesi, hem eşitlik adına hem de demokratik bir ülke olmanın gerekliliği adına 

atılmış önemli bir adım olacaktır. Kadın kamuda da çalışıyor olsa, özel sektörde de 

çalışıyor olsa doğurma hakkına sahiptir. Ve hakları gözetilmelidir. Bilhassa özel 

sektörde çalışan kadın katılımcılar bu vurguyu yapmışlardır. 

2.2.2. “Üç Çocuk” Söyleminin Sosyo-Ekonomik Gerekçeleri 

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı artmaktadır. Buna 

bağlı olarak üretim düşüşü, vergi gelirlerinin azalışı, sağlık harcamalarının artışı ve 

sosyal güvenlik dengesizlikleri gibi sorunlar belirginleşecektir. Bu gelişmeler, kamunun 

sosyal hizmet sunma anlayışı üzerindeki baskıyı daha da artırabilecektir (10. Kalkınma 

Planı/s.10). Devlet kendi üzerine düşecek yaşlı bakım masrafları gibi sosyal güvenlik 

sistemindeki aksamaların önüne geçebilmek için, üreten yeni genç nesile ihtiyaç 

duymaktadır. 

Toplam nüfusun ve yaşlı nüfus oranının artması, gelir düzeyinin yükselmesi, 

sağlık bilicinin gelişmesi, yeni sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetlerine talebin artması 

gibi hususların etkisiyle tüm dünyada sağlık harcamalarının artması beklenmektedir. 

Artan sağlık harcamalarının sosyal güvenlik sistemi üzerinde yarattığı baskı, özellikle 

birçok gelişmiş ülkede yüksek kamu borçları ve zayıf bütçe yapısının gerisindeki temel 
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etken olmaya devam edecektir (10. Kalkınma Planı/s.11). Bu durum Gosta Esping-

Andersen’ın kitabında da şöyle ifade edilmektedir: 

Artık epeyce sağlıklı oluşumuz ve bu ortalama yaşam süresinde büyük bir artış 

anlamına geliyor. 1960’lardan beri yaşam süremiz 10 yıldan fazla uzadı. Bugünün 

ortalama emeklisi erkekse 80, kadınsa 85 yaşına kadar yaşamayı bekleyebiliyor. Yani 

emeklilerin sayısı sadece artmakla kalmayacak; emekliler aynı zamanda çok daha uzun 

yıllar boyunca emekli aylığı alacak. “Aşırı Yaşlı” (80 yaş üstü) nüfus her 20 yılda aşağı 

yukarı ikiye katlanıyor ve yüzyılın ortasına gelindiğinde toplam nüfusun neredeyse 

%10’unu oluşturacak. Hastalıklar ve bağımlılık bu yaşta yoğunlaştığından, yaşlı bakımı 

talebinde büyük bir artışla karşılaşacağız (Esping-Andersen, 2011:194). Bu durum artık 

dünyanın bariz bir gerçeği halini almıştır. Ülkemizde de “yaşlı bakımı” kursları 

yaygınlaşmaktadır. 

Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, bireyselleşmenin artması, aile 

eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle, aile üyeleri 

arasındaki iletişim azalmış, boşanmalar artmış, tek ebeveynli ailelerin oranı yükselmiş 

ve aile kurumu zayıflamaya başlamıştır. Nüfusun yaş yapısındaki değişimler sonucunda 

gelecekte aktif olmayan nüfusun payının artması, doğurganlık hızının azalmasıyla da 

yaşlı nüfusun payının yükselmesi riski bulunmaktadır. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun 

güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması 

amaçlanmaktadır (10. Kalkınma Planı/s.214). 

Nüfus bilimcilerin “erteleme sendromu” adını verdikleri şey aile yapısının yeni 

dinamiklerini çok iyi anlatıyor. Geçtiğimiz on yıllarda evlilik ve çocuk sahibi olma yaşı 

birden arttı ve 19. yüzyıl koşulları ile çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Erteleme bir 

yönüyle daha uzun süreli eğitim, gençler arasında işsizliğin yaygın olması ya da konut 

piyasasına girişteki zorluklar gibi yeni kısıtların, başka bir yönüyle ise yeni karar alma 

biçimlerinin ortaya çıkışını yansıtıyor (Esping-Andersen, 2011:42). Evlenme ve çocuk 

sahibi olma yaşının yükselmesi, “üç çocuk” söylemini ivedileştirmiştir. Evlenme 

yaşının ilerlemesi, doğum yapılabilecek olan zamanın değerlendirilmemesi demektir. 

Ve yaş ilerledikçe hamile kalma olasılığı daha da düşmektedir. Genç bir kadın ile yaşlı 

bir kadının hamile kalabilme kapasiteleri aynı değildir. Aynı sorun erkek için de 
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geçerlidir. Yaş ilerledikçe yumurta ve sperm sayısında düşüş olmakta. Bununla beraber 

yumurta ve spermin de kalitesi bozulmaktadır.  

TÜİK’in nüfus raporlarını yorumlayan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 

başbakanın “üç çocuk” söylemini haklı bulduğunu şu cümlelerle ifade etmektedir: 

“Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Ancak, uzunca bir süre daha çalışma çağındaki 

nüfusumuzun toplam nüfustaki payı yüksek olacak. Bu yavaşlama, Türkiye’nin giderek 

genç nüfus avantajını yitireceğini gösteriyor. Bunu çok iyi değerlendirmek ve 

olabildiğince ertelemek zorundayız. Bu nedenle başbakanın ‘3 çocuk talebi’ haklı bir 

söylem.” 

2.2.3. İnternette “Üç Çocuk” Söyleminin Yansımaları 

Başbakan Erdoğan 9 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da katıldığı bir nikahta yeni 

evli çifte tavsiyede bulundu. “Her zaman olduğu gibi benim tavsiyem en az üç çocuk. 

Bir olursa garip olur, iki olursa rakip olur, üç olursa denge olur, dört olursa bereket 

olur gerisi Allah Kerim.” dedi. “Üç Çocuk” söylemi aslında 2008 yılından bu yana 

gündemde. Toplumda yeterli bir karşılık bulamayan söylem hala Başbakan Erdoğan’ın 

dilindedir. Üç çocuk söyleminin bir karşılık bulamamasının en bariz nedeni verilen 

vaatlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen gerçekleştirilmemiş olması. Çalışan 

kadın için hala, onu yeni doğumlar yapmaya teşvik edecek kadar bir çalışma 

bulunmamaktadır.  

Başbakanın bu sözleri, internet ortamında şöyle karşılık buldu: “Başbakan 

Erdoğan 3 çocuk tavsiyesini 4’e çıkarıp dizelere döktü.” 

“Aslında bu söylemi uzunca bir süredir dilinden düşürmüyor Sayın Başbakan. 

Ancak kendisinin bu hassasiyetinin çok da önemsenmediğini düşünüyor olsa gerek ki 

konuşmasının sonunda “Bu hassasiyetimi lütfen hafife almayın.” diye bir de sitemde 

bulundu…” Adem Güneş, 11.01.2013 

Adem Güneş yazısının devamında, birçok kadının çocuk sahibi olmayı sosyal 

yaşamı daraltan bir unsur olarak değerlendirdiklerini iddia ediyor. 
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Zeynep Gürcanlı, 22 temmuz 2012 tarihli Hürriyet’te yer alan haberinde çalışan 

kadına kreş müjdesi vermiştir. 

“Çalışan anneye kreş müjdesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın 

istihdamını arttırmak için devrim gibi bir çalışma hazırlıyor. Buna göre, çalışan 

kadınların 0-5 yaş arasındaki çocuklarının kreş parasını devlet üstlenecek. Böylece de 

kadının çocuklarının bakımı nedeniyle istihdam dışına çıkması, işinden olmasının önüne 

geçilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, alt yapı 

çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede hayata geçirilmesinin planlandığını 

söyledi.” Gerçekten de devrim niteliğinde bir çalışma. Şimdi çalışan kadın bu durumun 

yasalaşmasını bekleyecek. Ama zaman geçtikçe de bu devrim niteliğindeki çalışma 

inandırıcılığını yitirmektedir. 

4 Ocak 2013 tarihli haberde; Fox Tv sunucusu Fatih Portakal ''İyi güzel de 

Başbakan bu çocukların geleceği nasıl olacak..'' dedi ortalık karıştı. Portakal’ın ciddi 

anlamda eleştirisi şöyledir: : ''774 TL asgari ücretle 3 çocuğa nasıl bakarsınız, en düşük 

memur ücreti 1700 TL 3 çocuğa nasıl bakarsınız, çiftçi emekli 3 çocuğa nasıl bakar? 

Çocuk yapmak kolay 2 kişi ilişkiye girer çocuk olur. Asıl olay ondan sonra başlıyor. O 

çocuk okula gidecek. Üniversiteye gidecek. O çocuk mezun olduktan sonra iş isteyecek. 

İyi güzel de Başbakan bu çocukların geleceği nasıl olacak..'' 

“Üç çocuk” söylemiyle alakalı en iddialı açıklama Adana’da bulunan Sosyalist 

Feminist Kolektifi üyesi kadınlardan gelmiştir.  AKP hükümetinin kadınlara yönelik son 

dönemlerdeki politikilarını protesto etmek amacıyla İnönü Parkı’nda basın açıklaması 

yapan feminist kadınlar adına konuşan Olcay Tıbık meseleyi çok farklı bir boyutuyla 

ele almıştır. “Aile planlaması” adı altında gebeliği önleme, zorla kısırlaştırma ya da tam 

tersine doğum teşvikleri ve kürtaj yasağı gibi bir takım nüfus düzenlemelerinin 

nesneleri olmayacaklarını vurgulayan Tıbık, “Kürtlerin nüfuslarının artması ‘tehlikesi’ 

karşısında, devlet bizden bir takım ‘Türkçükler’ doğurmamızı, milli aile fantezisine araç 

olmamızı beklemesin. Hem erkek egemenliğinin hem de devlet otoriterliğinin 

doruklarında gezen AKP’ye de hiç ama hiç çocuk borcumuz yok! ‘Üç de yetmez beş 

çocuk’ sözlerine de, AKP’nin ‘kutsal anneler’ masallarına karnımız tok. AKP’nin, 

kadınları anneliğe, ev ve bakım emeği köleliğe, erkeklere cinsel hizmet sunmaya 
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mahkum eden, kimliklerini ipotek altına alan kadın ve aile politikalarına direneceğiz” 

şeklinde bir basın açıklaması yapmıştır. 

16 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan yazısında, Selçuk Mumcu “üç çocuk” 

söylemine şu sözlerle yer vermiştir: 

“Türkiye’nin nüfus artış oranının giderek düşmesi ve yapılan nüfus 

projeksiyonlarının gelecekte nüfusun azalmaya başlayarak olumsuz durumlarla 

karşılaşılacağını göstermesi üzerine hükümet tarafından bu olumsuz senaryoyu tersine 

çevirmek amacıyla bir dizi önlem alınması kararlaştırıldı. Şu an planlama aşamasında 

olan ve kamuda 3 çocuk yapana verilecek diye yankı bulan 7 maddelik teşvik paketiyle 

alınacak önlemlerin nüfusu arttırması hedefleniyor.” Burada bahsi geçen 7 maddelik 

teşvik paketinin de çalışan kadına doğum yapma kararı aldıramayacağını 

düşünmekteyim. Çünkü kadınlar artık söylenenlerin sadece lafta kaldığını anlamış 

vaziyetteler. Görüşmecilerimden F.A. çok açık ve net bir şekilde “bizi salak yerine 

koyup haber yapmasınlar” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir. 

7 maddelik teşvik paketi: 

1.Daha önce 8 haftadan 16 haftaya çıkarılan doğum izni şimdi de 24 haftaya 

çıkarılacak (Ebeveyn izni olarak adlandırılan doğum izni şu an Almanya’da 14 hafta, 

Fransa’da 32 hafta, İngiltere’de 52 hafta olarak uygulanıyor.) ve doğum izni süresince 

çalışana ücret de ödenmeye devam edecek. 

2.Çocuk yardımları şu anki düşük rakamlardan daha ciddi rakamlara taşınacak. 

3.Kamuda kreş zorunluğu getirilecek. 

4.SSK’lı anneler şu anki mevzuatta 2 çocuğa borçlanabilirken bu rakam daha da 

artırılacak.(7 Haziran 2014 tarihli bir haberde, torba yasada üçüncü çocuk için 

borçlanılabileceği kanun taslağının şu an mecliste olduğu yazmaktadır.) 

5.Doğum izni bitiminde kadının tekrar işe alınması yasal olarak zorunlu hale 

getirilecek. Böylece “Sen doğum yapacaksın, işten çıkman gerekiyor” denilemeyecek. 
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6.Emeklilik yaşı annelerde çocuk sayısına göre kademeli olarak düşürülecek. 

Daha çok çocuğu olan daha erken emekli olabilecek. 

7.İşsiz olan ve çocuk yapan annelere yarı zamanlı iş imkanları sağlanacak. 

Burada yazılı olanlar aslında çok da ütopik rakamları ya da durumları 

içermemekle birlikte ülkemiz için bir gerçekliği ifade etmemektedir. Görüşmecilerin 

vurguladığı gibi, önce gerekli olan alt yapı hazırlanmalı ki anne de çocuğu için gelecek 

endişesini hissetmeden doğum kararı alabilsin. 7. Madde içeriği itibariyle çok gerçekçi 

görünmemektedir. Ülkemizde üniversite mezunu iş kaygısı çekerken, sırf çocuk 

doğurdu diye bir anneye nasıl bir istihdam sağlanabilir?  

Aktif Haber’de 30 Ocak 2013’te “Çocuğa Teşvik Formülü Aranıyor” başlığı 

altında Türkiye nüfusunun  son durumu ve diğer bazı Batı ülkelerindeki nüfus 

politikalarına yer verilmiştir. 

“Türkiye’nin nüfusu: 75.627.384’tür. 0-14 yaş %24, 65 yaş üstü %7.5, yaş 

ortalaması da ilk defa otuzu geçerek 30.1 olmuştur. Her yıl ülkemizde doğan ortalama 

bebek sayısı da 1.3 milyondur.” Haberin devamında Batı ülkelerindeki uygulamalardan 

kısa örnekler verilmektedir. 

“Almanya’da hükümet: doğan her çocuk başına 100 euro ödeme yapıyor. Ayrıca 

kadınların hem çalışıp hem çocuk sahibi olabilmesi için birçok yuvada ücretsiz hizmet 

veriliyor. 

İtalya’da çocuk yapan her kadına aylık 1000 euro para veriliyor. İkiden fazla 

çocuk sahibi olan ailelere ise 5 yılda 10 bin Euro ödüyor. 

İspanya’da çocuk sahibi olanlardan daha az vergi alıyor. Çocuk başına yılda 3 

bin Euro ödemeyi taahhüt ediyor. 

Fransa’da çocuk sahibi kadınlar dört ay boyunca tam maaşlı bebek izni 

alabiliyor. 

İsveç’te doğum yapan kadınlara 15 ay izin veriliyor. Kadınlara bu süre içinde 

çalıştıkları dönemdeki maaşın yüzde 80’i ödeniyor.” 
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Yapılan bu yardımlar, genç nüfus bakımından bizden daha kötü durumda olan 

Batı ülkelerinde ciddi önlemler alındığının göstergesidir. Ancak katılımcılarla yapılan 

görüşmeler neticesinde görülmüştür ki; yapılan hiçbir teşvik çalışan kadını yeni bir 

doğum yapmaya ikna edemez. Bu uygulamalar sadece çalışan kadının sorumluluklarını 

azaltıp, işgücünü hafifletmeye yönelik olmaktadır. Ne kadar kolaylık sağlansa da 

çocuğun sorumluluğu daima annededir. Ve bugünün çalışan kadını daha bilinçli. Bu 

bilinç ile daha donanımlı, daha iyi imkanlara sahip, daha çok ilgilenebileceği kadar 

çocuk doğurmayı düşünmektedir. Dolayısıyla bu sayı da ikiyi geçmemektedir. Üç ve 

dördüncü çocukta artık kardeşler birbirlerine bakar hale gelmektedir. 

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planında “Üç Çocuk” Söyleminin Yeri 

10. Kalkınma Planına gelmeden önce, daha önceki kalkınma planlarında da 

doğurganlığın azaldığı hususunda durulmuştur. 

2. ve 3. Beş yıllık kalkınma planlarındaki gelişmenin ortaya koyduğu temayül 

şudur: Eğitim, şehirleşme, kadının çalışması ve sosyal mevkii ile genel gelir 

seviyesindeki değişmeler gibi sosyo-ekonomik faktörler, doğurganlık nispetini azaltıcı 

tesir yapmaktadır (Zaim, 1973:122). Ayrıca bu zaman dilimlerinde çocuk ölümlerinin 

azalması, doğurgan çağda olan kadınların evliliği tercih etmemesi gibi doğum oranlarını 

düşüren birçok faktör mevcuttur. Ayrıca bu kalkınma planlarında, bu eğilimin 

hızlanarak devam etmesi muhtemel olarak görülmüştür. 

Uzun vadeli kalkınma amacımız, yeniden şekillenmekte olan dünyada 

milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal 

dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını 

artırmaktır (10. Kalkınma Planı/s.28). Değişimin farkında olmak ve uyum sağlamak 

esastır. 

 Aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik güvenceli esnek çalışma, kreş ve 

çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilir kılınması ile ebeveyn izni 

gibi alternatif modeller uygulanacaktır (10. Kalkınma Planı/s.44). Elbette ki “üç çocuk” 

söyleminden sonra, kadının iş yükünün hafifletilmesi için bazı çalışmaların yapılması 
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mecburidir. Mevcut şartlar korunarak çalışan kadından üç çocuk istemenin bir karşılığı 

olamayacaktır. 

Sosyal ve ekonomik politikalar, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı 

yapacak şekilde birbirini tamamlayıcı ve destekleyici bir anlayışla tasarlanacaktır (10. 

Kalkınma Planı/s.44). Ailelerin devamlılığının sağlanması son derece önemlidir. 

Sağlıklı nesiller, bu güven dolu aile ortamı içinde yetiştirilecektir.  

10. Kalkınma Planı içerisinde, “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması 

Programı” başlığı yer almaktadır. Bu programla hedeflenenler beş madde halinde 

belirtilmiştir. 

● Aile refahının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi 

● Kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi 

● İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 

● Toplam doğurganlık hızının artırılması 

● Nüfusa ilişkin kayıt sistemlerinin geliştirilmesi 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden “Üç Çocuk” söylemini destekleyen maddeler 

altı çizili olan 3. ve 4. maddelerdir. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması sağlanarak 

kadın doğuma teşvik edilebilecek. Ve böylece toplam doğurganlık hızına ivme 

kazandırılmış olacaktır. 

Bu programın ne oranda başarı ile uygulanabildiğinin takip edilebilmesi için de şu 

göstergeler hazırlanmıştır: 

● Boşanma oranı 

● Evlenme oranı 

● Aile danışmanlığı hizmetinden yararlanan kişi sayısı 

● Evlilik öncesi eğitimlerden yararlanan kişi sayısı 

● Toplam doğurganlık hızı 

● Çalışan kadınlarda toplam doğurganlık hızı 
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Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programının verimi bu göstergeler 

ile ölçülecektir. Tez çalışmasının konusunu teşkil eden “Üç Çocuk” söylemi de 5. ve 6. 

maddede bir artışın meydana gelmesiyle, toplumda bir karşılık bulduğunun göstergesi 

olacaktır. Devletin uygulayacağı yeni politikalar ile çalışan kadına bazı kolaylıkların 

sağlanması toplam doğurganlık oranında bir artışın olacağı ihtimalini artırabilir. 

Ve bu program çerçevesinde “Dinamik Nüfus Yapısının Korunması” için bazı 

önlemler öngörülmüştür. 

● Aile ve iş hayatının uyumunun güçlendirilmesi 

● Kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş ve okul öncesi eğitim imkanlarının 

yaygınlaştırılması 

● Eğitim müfredatı, yazılı ve görsel yayınlar ile STK’ların ilgili faaliyetlerinin 

desteklenmesi yoluyla aile dostu kültürel ortamın geliştirilmesi 

● Sağlık alanında çocuk dostu doğum koşulları ve uygulamalarının geliştirilmesi 

● Yerel yönetimlerin şehirlerde çocuk dostu güvenli ortamları geliştirerek 

yaygınlaştırması 

Dinamik nüfus yapısının korunması için, 1. , 2. ve 4. maddeler bu çalışma ile 

yakından alakalıdır. Çalışan kadın, 2. maddede bahsi geçen “kaliteli, hesaplı ve kolay 

erişilebilir” kreş imkanını bulsa çocuk doğurmayı daha kolay düşünebilir. Aynı şekilde 

sağlık alanında da imkanların iyileştirilmesi yeni doğumların yapılmasını teşvik edici 

olabilir. Sağlık alanındaki imkanların iyileştirilmesi esası, belki de katılımcılardan 

F.D.’nin kastettiği tüp bebek yöntemine devletin büyük desteğinin olmasıdır.  

2.2.5. Türkiye’de İzlenen Nüfus Politikaları 

Sabahaddin Zaim, ülkemizdeki nüfus siyasetini bu anlamda üç safhadan geçmiş 

olarak değerlendirmektedir (1973:110-113). Biz burada, çalışmanın konusunu teşkil 

eden “Üç Çocuk” söylemiyle oluşturulan yeni durumu da dördüncü safha olarak 

değerlendirebiliriz.  
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Birinci Devre: 1920-1957 yılları arasında uygulanan “Nüfus Artışını Teşvik 

Etme” siyasetidir. Sağlıksız koşuların varlığı ve İkinci Dünya Savaşı gibi olumsuz 

nedenlerden ötürü bu dönemde hedeflenen nüfus artış hızı sağlanamamıştır. 

İkinci Devre: 1957-1965 arasında Batı ülkelerinin tesiri ile Türkiye’de nüfus 

aleyhtarı ve doğum kontrolü lehinde bir kampanya başlamıştır. Nüfusun azaltılmasına 

da sebep olarak demografik, iktisadi sosyal, tıbbi ve hukuki nedenler ileri sürülmüştür.  

Üçüncü Devre: “Aile Planlaması Tatbikatı”, Türkiye’de Nüfus Planlaması 

Kanunu 10 Nisan 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece üçüncü devre ciddi 

çalışmalar kapsamında başlamıştır. Bu kanunun içeriği “Türkiye’de ailelerin istedikleri 

zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için devletin, bir teşkilat kanalıyla, 

isteyenlere yardım etmesi” şeklinde tanımlanabilir. Kanundan sonra, ülkede kanunen 

yasaklanmış olan gerekli araç ve ilaçların her türlü temin edilmesi serbest bırakılmıştır.  

Dördüncü Devre: 5. Aile Şurası’nda dile getirilen “Üç Çocuk” söylemi ile 

başlayan yeni dönem. 2008 yılı ve sonrasını kapsamaktadır. 

26 Kasım 2011 tarihli Hürriyet-Sağlık’ta, “Aile Planlaması Tarih Oluyor” 

başlığıyla yer alan haberin içeriği doğum kontrol politikasının rafa kaldırıldığını 

vurgulamaktadır. 

“Akşam Gazetesi’nden Ebru Toktar Çekiç’in haberine göre Resmi Gazete’nin 2 

Kasım’da yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnamesi ile Sağlık Bakanlığı’nın 

teşkilat yapısının yanı sıra bugüne kadar uygulanan sağlık politikaları da değişti. Eski 

teşkilat yasasına göre, anayasaya paralel olarak, Sağlık Bakanlığı’nın görevleri 

arasında “ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapma” 

görevi bulunurken, yeni kanun hükmünde kararname ile bu göreve son verildi. Anayasa 

değişikliği beklenmeden uygulanan yeni sistem, doğum kontrolü politikasını rafa 

kaldırdı. Bu çerçevede Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 

kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni adıyla “üreme sağlığı” olan aile 

planlamasının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütüleceğini savundu.” 

Bundan sonra Türkiye’de nüfusa dair ciddi anlamda politika değişimi 

yaşanacaktır. Bu haber bunun en büyük göstergelerinden biridir.  
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2.2.6. “Kimseye Çocuk Borcumuz Yok!” 

“Demokrasinin Cinsiyeti” adlı eserinde A. Philips bu konuya güzel bir açıklama 

getirmiştir.  

Neslin yeniden üretimindeki tercih meselesine ilişkin tartışma, kamusal ve özel 

arasındaki ilişki ve herhangi bir kararın ne ölçüde tek başına bir bireyi ilgilendireceği 

çerçevesinde seyretmektedir. Eğer kadının “özel” tercihinin net bir şekilde “kamusal” 

etkileri varsa, bunun tamamen kadının meselesi olduğunu söyleyemeyiz (Philips 1995, 

Aktaran: Şişman, 2006:55). Bu durumu şöyle de değerlendirebiliriz: özgürlük 

alanlarımız nereye kadar? Hangi oranda dilediğimizi yapabilme özgürlüğüne sahibiz? 

Aldığımız kararlar bir başkasını da yani kamuyu da ilgilendiriyorsa özgürlük alanımızın 

çemberi daha dar olacaktır. Çünkü dünya üzerindeki varlığımızı diğerleri ile olan 

ilişkimiz ile devam ettirmekteyiz.  

Önce devletler, ardından millet ve toplum hak iddia etti kadın üzerinde. Daha 

sonra da kadın birey olarak kendi “mülk”iyetini ilan etti: “Bedenim benimdir” dedi 

(Şişman, 2006:11). Böylece feminist söylem ortaya çıkmış oldu.  

Kadınlar “Bedenimiz Bizimdir” diyorlar. Ve bu tümceyle kadın ezilmişliğinin 

tarihçesini, kadın kurtuluşunun hedeflerini ve özlemlerini dile getiriyorlar. Gerçekten de 

kadınların ezilmesinin tarihi, kadın bedeninin kadın varlığından kopartılıp özel ya da 

kamusal mülkiyetin buyruğuna ve hizmetine verilmesinin öyküsünden başka nedir ki?... 

(Atasü, 2001:256). “Bedenimiz Bizimdir” diyerek, kendi bedenleri üzerinde hiç 

kimseye söz hakkı tanımıyorlar. Bu uğurda en geleneksel hatta yaratılıştan getirdikleri 

en bariz özelliklerini bile inkar etmeye çalışıyorlar. 

Kadınların özerkliği, sıklıkla belirtildiği üzere, doğum kontrol teknolojileri, evlilik 

dışı yaşamın mümkün olması ve boşanmanın kolaylaşması ile artmıştır (Goldin 1990, 

Aktaran Esping-Andersen, 2011:26). Özerkliğini ilan eden kadın feminist söylemlerle 

kendini daha da güçlü hissetmektedir. 

Feminist gruplar aile ile ilgili, tek ebeveynli aileden eşcinsel ailelere, hatta kadının 

doğurma fonksiyonundan tamamen kurtulduğu bir fütürizme kadar farklılık gösteren 

birbirinden farklı görüşler benimseseler de, aile tüm feministler tarafından ataerkilliğin 
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temellendiği kurum olarak kabul edilir. Bu nedende klasik ailenin tanımının ve 

yapısının değiştirilmesi, radikal feministlerce de tamamen ortadan kaldırılması için çaba 

gösterilir (Şişman, 2006:62). “Üç Çocuk” söyleminde devletin hiçbir zoraki yaptırımı 

olmaksızın feminist kadınlar tarafından çokça eleştirilmektedir.  

Adana’da bulunan Sosyalist Feminist Kolektifi üyesi kadınlar, AKP hükümetinin 

kadınlara yönelik son dönemlerdeki politikilarını protesto etmek amacıyla Abidin Dino 

Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Mart 2013’te yapılan protesto eyleminde konuşmacı 

olan Olcay Tıbık, hükümete karşı ağır eleştirilerde bulundu. “Hiçbir erkeğe çocuk 

borcumuz yok, çocuk yapmak için evlenmek zorunda değiliz. AKP’nin kutsal anneler 

masallarına karnımız tok. Aile planlaması adı altında, gebeliği önleme, zorla 

kısırlaştırma ya da tam tersine doğum teşvikleri ve kürtaj yasağı gibi bir takım nüfus 

düzenlemelerinin nesneleri olmayacağız”. Olcay Tıbık’ın bu sözleri sarfettiği protesto 

yürüyüşünün en büyük pankartı “Erkeklere de Devlete de, Hiç Kimseye Çocuk 

Borcumuz Yok” şeklinde olmuştur. 

Feministler kürtajın yasallaşması için verdikleri mücadele esnasında taleplerini; 

‘cinsel sağlık ve üreme hakları’ şeklinde formüle etmişlerdir. Onlara göre cinselliğin bir 

sonucu olan hamilelik, kadının bedenini ilgilendiren bir husustur ve bu konuda karar 

verme yetkisi sadece onun olmalıdır (Şişman, 2006:55). Yine A. Philips’in ifadesinin 

haklı olduğu bir noktadır burası. Kamuyu ilgilendiren bir durum varsa bu çok özel karar 

tek başına kadına bırakılamaz. Kaldı ki, hamilelik doğal yollarla gerçekleşirse en az iki 

kişinin vereceği bir kararın sonucudur. 

Kadının tercih hakkı varsa da kadın, fetusun mülkiyetinin ona ait olması, ya da 

fetusun onun içinde bulunması nedeniyle değil, fetusun hayatına saygı gösterilmesini 

gerektiren ahlaksal nedenlerin, o kadının fetusun hayatını sona erdirme kararına saygı 

gösterilmesini gerektiren ahlaksal nedenler kadar önem taşımaması yüzünden haklıdır 

(Harris, 1998:221). Toplum fetusun haklarına sahip çıkmayınca, fetusu taşıyan kadın 

onun üzerinde mülkiyet hakkı iddia ederek kendi haklarının çığırtkanlığını çok rahat 

yapmaktadır. John Harris “Hayatın Değeri” adlı kitabında, kadın ve fetüsün arasındaki 

ilişkiyi mülkiyet ilişkisi üzerinden değerlendirmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN KADIN 

 

Bu başlık altında istatistiksel verileri kullanmak gerçekçi olacaktır. Türkiye 

İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Kadın, 2013” başlıklı verilerini burada 

değerlendirebiliriz. Elbette ki, bir nüfus bilimci kadar rakamları yorumlayamasak da 

genel bir kanaat edinebilmek için yardımcı olacağı kanısındayım. Burada kullanacağım 

veriler 5 Mart 2014’te yayınlanmış Haber Bülteni’nde yer almaktadır.  

Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre İşgücünde Olan Kadın Nüfus Oranı/2011 

3 çocuk ve üzeri %35,6 

2 çocuk %29,5 

1 çocuk %21,5 

0 çocuk %13,3 

Kaynak, TÜİK, Nüfus ve Konut Araştırması,2011 

Üç çocuk ve üzeri %35,6 ile en yüksek orana sahip olmasına rağmen, diğer 

grupların toplam ağırlığı daha fazladır. Bu da nüfus artış hızının azalması olarak 

yorumlanabilir. Esasında bu tablonun bir de “kadının doğurmayı düşündüğü çocuk 

sayısı” tablosu oluşturulup onunla kıyaslanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şu 

durumda iki çocuğu olan, bir çocuğu olan ve hiç çocuk doğurmamış insanların ileride 

nüfusa herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacaklarından habersiziz.  

“İstatistiklerle Kadın, 2013” verilerine göre: 

“Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı 2011 yılında Türkiye genelinde 

%31,8, erkek oranı ise %3,8 olup, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının en 

yüksek olduğu il %79,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise %1,3 ile İstanbul oldu.”  
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“Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı cinsiyet ve yaş gruplarına göre 

incelendiğinde, tüm yaş gruplarında erkeklerin işgücüne katılma oranı kadınlara oranla 

daha yüksektir. İşgücüne katılma oranı erkeklerde en yüksek %95,4 ile 35-39 yaş 

grubunda, kadınlarda ise %38,3 ile 25-29 yaş grubundadır.” 25-29 yaş aralığından 

sonra kadının bir aile hayatı kurarak, çalışma hayatından çekildiği düşünülebilir. Ya da 

ikinci çocuğu bu yaş aralığından sonra doğurarak sorumlulukları arttığı için çalışma 

hayatından çekildiği varsayılabilir. Yaptığım görüşmelerde de kadının çocuk sayısının 

arttıkça evinde daha fazla zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir. Üç çocuk 

doğurmayı göze alamayan çalışan kadının verdiği cevaplar, “evet, evde olsaydım üç 

çocuk neden doğurmayayım?” olmuştur. Çünkü Türk kadınının çocukla bir derdi 

yoktur. Onun sıkıntısı, o çalışırken çocuklarına en güvenli şekilde kimin bakacağıdır. 

“Eğitim düzeyleri düşük olan kadınlarda doğum sayısı fazladır. Nüfus ve Konut 

Araştırması (NKA) sonuçlarına göre 2011 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta ve en az bir 

evlilik yapmış okuryazar olmayan kadınların %74,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuş 

iken lise veya dengi okul mezunu kadınların %4,8’i 4 ve daha fazla çocuk doğurmuştur. 

Yükseköğretim mezunlarının %22,9’u hiç doğum yapmazken %1,9’u 4 ve daha fazla 

çocuk doğurmuştur.”  

2014’te yayınlanmış bir bildiri de 2011 yılının istatistiki verilerinin kullanılmış 

olması da değişik bir durum teşkil etmektedir. Yükseköğretim mezunlarının 

%22,9’unun hiç çocuk doğurmaması ciddi bir araştırma konusu teşkil etmektedir.  

Kuşaklararası karşılaştırmalı bir çalışmada annelerin %32.9’u başarılı kadını 

sadece “iyi eş” ve “iyi anne”, %23.2’si iyi ev kadınlığının yanı sıra sosyal faaliyetleri ve 

topluma faydalı olabilecek uğraşıları vurgulamakta, %25.6’sı hem evini hem de 

mesleğini bir arada yürütebilmeyi başarı olarak kabul etmektedir (Kandiyoti, 1982;324). 

Buradaki başarı algısından, kadınların hayatta en çok neyi önemsediklerini gayet net 

görebilmekteyiz. Kadınlar için öncelik, “anne” olmanın gereklerini yerine 

getirebilmektedir.  

Ülkemizde kadınlar özellikle Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllarda toplumsal 

değişim içinde yer almıştır. Özellikle Cumhuriyet sonrası hızlanan sanayileşme ve onun 

getirdiği kentleşme ve göç etkenlerinin yanı sıra Cumhuriyetin getirmiş olduğu hukuk 
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sisteminin kadına tanıdığı kadın-erkek eşitliği, seçme ve seçilme, istediği alanda 

öğrenim görme ve meslek edinme hakları, kadınlar için yeni iş alanlarının açılmasına 

neden olmuştur. Diğer taraftan ekonomik, yasal, kültürel değişimler öğrenim ve meslek 

sahibi olan kadın sayısının artışı sonucunu getirmiştir (Ersöz, 1999:51).  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımlarının gerek kadınlar gerekse aile ve 

ulusal ekonomi için önemli olduğu tüm ilgili çevrelerce kabul edilmekle birlikte, 

kadınların işgücüne katılımı konusunda hem istenilen düzeye hem de istenilen 

niteliklere ulaşılamamıştır (Ersöz, 1999:51). Artık kadının çalışmasının yanlış olduğu 

gibi bir düşünce geçerliliğini yitirmiş vaziyettedir. 

İşgücüne katılım oranları düşük olup, yıllara göre azalma göstermiştir. Nitekim 

kadınların işgücüne katılma oranı 1990’da % 34,1 civarındayken, 2002 yılında % 27,9, 

2004 yılında % 23,3’e düşmüştür. Son yıllarda kadın istihdamı alanında izlenen 

politikalar ve yürütülen projeler etkisini göstermiş, kadınların işgücüne katılımında ve 

istihdamında artışlar gerçekleşmiştir. 2005 yılında kadınların işgücüne katılma oranı 

23,3 iken, 2008 yılında %24,5, 2012 yılında ise bu oran yüzde %29,5’e yükselmiştir 

(Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın Raporu, 2013). Oranlar 

gösteriyor ki, çalışan kadın sayısında tekrar yükselişe geçilmiştir. Ancak halen istenilen 

oranlara ulaşılamamıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olan çalışan 

kadın sayısı yetersizdir.   

Kadın işgücünün hizmetler sektörüne yönelmesi biçimindeki evrensel özellik, 

Türkiye için de geçerlidir. Kadınlar giderek artan ölçüde kamu görevlerini 

üstlenmektedirler (Ersöz, 1999:55). Savaşlar nedeniyle boşalan memuriyetliklere ve 

hastabakıcı olarak kadınlar çalışmaya başlamışlardır. 

1938-1988 yılları arasındaki 50 yıllık süreçte kadın memurların sayısı 34.5 kat 

artmıştır. Oysa aynı zaman diliminde kamu görevlisi erkeklerin sayısı sadece 8 kat 

artmıştır. Kadınların kamu yönetimindeki bu hızlı artışı, bu görevlerin kadınların 

geleneksel rolleriyle bağdaştırabilmeleri ya da bu görevlere kadınların daha uygun 

olduğu yolundaki geleneksel yargılarla ilgilidir. Ayrıca, bu görevlerin erkekler için 

saygınlığını ve maddi çekiciliğini yitirmesi nedeniyle sanayi kesimine kaymaları sonucu 

boşalan yerleri kadınlar doldurmaya başlamıştır (Ersöz, 1999:56).  
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Çekirdek ailede rollerde belli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Her şeyden önce 

kadınların önemli bir kısmı ev dışı ücretli bir işte çalışmaktadır. Bu da kadına yeni 

sorumluluk ve roller yüklemiştir. Çalışan kadın evde ücretli emek kullanmıyorsa 

geleneksek kadın rollerini sürdürmek zorundadır. Özellikle kadının, ücretli işlerde 

çalıştığı ailelerde, erkeklerin ev işlerine yardım etme oranı giderek artmaktadır (Erkan, 

2004:248). Bugün feminist söylemlerin geldiği noktada, erkeklerin ev işlerine katılımını 

“yardım” olarak isimlendirmemekteler. Ortak yaşam alanını (evi) paylaştıkları için, eve 

dair yapılan işler de herkesin sorumluluğu olarak değerlendirilir. Feministler için, 

yapılanlar “yardım” değil, zaten olması gerekenlerdir.  

3.1. ÇALIŞAN KADININ DURUMU 

Türkiye’de ihmale uğrayan konulardan biri de şüphesiz “çalışan anne”dir. Kadına 

iş veren müesseseler, onun aynı zamanda bir anne ve ev kadını olduğunu kabul etmek 

istemiyorlar. Avrupa ve Amerika’da kadına işveren her müesseseye “kreş açma 

mecburiyeti” getirilmiş olduğu halde; Türkiye’de böyle bir uygulama yeterince yoktur 

(Saygılı ve Çankırılı, 2006:11). Hal böyle iken çalışan kadının durumu perişanlıktır. 

Görüşmecilerimden F.A. kreş uygulaması olmadığı için ikinci çocuğunu doğurmak için 

kavınvalidesinden izin alması gerektiğini söylemiştir. Çünkü çocuklarına bakan kişi 

kayınvalidesidir.  

Batıda 60 sonrası yaşanan cinsel devrim sonrası, erkeklerin aile sorumluluğunu 

üstlenmediği bir döneme girildi. Bireyselliğe yapılan vurgunun da etkisiyle aile 

sorumluluğu, erkekler tarafından gereksiz bir yük olarak görülüyor (Şişman, 2006:182). 

Erkeğin de evin sorumluluklarından vazgeçmesi ile çalışan kadının durumu iyice 

zorlaşmıştır. Erkeğin omuzundan attığı yüke talip olmuştur. 

Kadınların çalışma hayatına girişleri üzerinde en önemli etkiyi savaşlar yapmıştır. 

Hemen tüm ülkelerde o tarihe dek asli görevi ev işi olan kadınlar cepheye giden 

erkeklerin yerini almak üzere işgücüne girmişlerdir (Tekeli 1982, Aktaran Ersöz, 

1999:47). 

İkinci Dünya Savaşı, yeniden ev kadınlarının emeğine başvurulan ve emek 

gücüne yoğun bir biçimde katıldıkları bir dönem olmuştur. 1943 yılında yapılan 
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hesaplara göre, 18-40 yaşları arasındaki 10 bekar kadından 9’u ve 10 evli kadından 8’i 

sivil ve askeri kamu sektöründe çalışmaktaydı (Ersöz, 1999:47). Bugün artık her şey 

gibi kadının çalışma nedenleri de değişmiştir. Hatta bir grup insanlar, işsizliğin nedenini 

kadınların çalışma hayatına katılmalarında bulmaktadır. Ve eğer kadınlar çalışmayıp 

sadece erkekler çalışsa işsizliğin ortadan kalkacağını iddia etmektedirler. 

Kadın, yaşadığı sosyalizasyon süreci boyunca, toplumsal cinsiyet rollerine ait 

kavramlaştırmaların (annelik, kadınlık, kendini eşine ve çocuklarına adama- erkeklik, 

aileyi geçindirip koruma) etkisinde kalır. Aile, okul, geniş sosyal çevre ve kitle 

haberleşme araçları toplumsal cinsiyet rollerini aşılar. Toplumsal cinsiyet rollerinin 

kazanıldığı en önemli yer ailedir. Kadının eve bağlılık ve annelik, erkek için ev reisliği 

ve erkek olarak evin diğer üyelerinden “sorumlu” olma anlayışı, aile içinde kazanılır. 

Yaşam boyu bu roller kendilerine benimsetilir ve roller hatırlatılır (Ecevit 1985, 

Aktaran, Ersöz, 1999;28).  

Birçok gelişmiş ülkede, doğumdan sonra anneler bir yıl izinli sayılırlar. Ayrıca üç 

yıl ücretsiz izin hakları mevcuttur. Çünkü bu yaşlarda çocuğa yapılacak yatırım, her 

türlü ilgi ve sevgi, her şeyden üstün tutulmaktadır (Saygılı ve Çankırılı, 2006:18). 

Ülkemizde halen ilk üç yılın önemi kavranamamış olacak ki, kamuda ücretsiz izinler iki 

yıl ile sınırlıdır.  

Eğer kadınlar üretici potansiyellerini artırmak istiyorlarsa, ev işi gibi engel teşkil 

eden bağlardan kurtulmaya çalışacaklardır. Ayrıca elimizdeki verilerin gösterdiği üzere 

kadınlar, anne olma arzularında kayda değer bir azalma olmadığı sürece, otomatik 

olarak çocuk ve kariyer tercihlerini uyumlulaştırma sorunlarıyla baş başa kalıyorlar 

(Esping-Andersen, 2011:27). Çocuk doğurmaktan vazgeçmediği müddetçe çocuğun 

bakımıyla ilgilenebilecek en özel kişi arayışına giriyorlar. Bu sıralamada öncelik 

güvenlik hususu oluyor. Çünkü kadın çocuğunu bakıcıya emanet ederken kendi evini de 

emanet etmiş oluyor. 

3.1.1. Çalışan Kadının Sorumlulukları 

Görüşme yaptığım katılımcılardan G.Ö. bu konuda çok güzel bir benzetme 

yapmıştır. “Bizim erkeklerimiz Caillou çizgi filmini izleyip ibret alsınlar. Caillou’nun 
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babası nasıl da evin bütün işlerinde anneye yardımcı oluyor. Hatta yardımcı olmuyor 

kendi sorumluluklarının farkında olarak yapıyor bütün işleri.” 

Eşler arasında sorumluluk paylaşımı kadının çalışma hayatına girmesi ile 

görülmeye başlanmıştır (Ersöz, 1999:46). Burada kastedilen evişlerinin kadına ait 

olduğu düşüncesinden çıkan bir sorumluluk paylaşımıdır.  

Tüm toplumlarda ev içi işlerden kadının, ev dışı işlerden erkeğin sorumlu olması 

olağan bir durum olarak kabul edilmiştir. 1930’a kadar bu durum biyolojik gerekirciliğe 

bağlı olarak genetik ve biyolojik nedenlere göre açıklanmıştır. Çünkü erkek biyolojik 

olarak kadından daha güçlüdür. Bunun bir sonucu olarak da evin dışında kas gücü 

gerektirecek işler erkek tarafından yapılmaktadır. 

Güzel olması, estetik durması gerekiyordu bu nedenle gazeteler kadın eki diye, 

bakım bültenleri yayınladı ve hep bakmakla ilgiliydi söyledikleri. Kişisel bakım, çocuk 

bakımı, çiçek bakımı, ev bakımı, vs. vs. … (Karamanlı, 2003:126). Bakım veren hep 

kadınlar olmuştur. Onların olmadığı yerde bakım veren erkek olmuş ancak, makbul bir 

bakım olmamıştır erkeğin çalışmaları.  

Kadınların ev işlerinden büyük oranda sorumlu olması, ev işlerinin kadının asli 

görevi olduğu yönünde sosyalleşmeleri ve kadınların bu rollerini içselleştirmeleri ile 

ilintilidir (Ersöz, 1999;17). Aslında erkeğin de bu işlerin sorumluluğunun alınmasının 

doğal olduğu bir ortamda yetişmiş olduğunu varsayarsak, onun da kadın işi diye 

adlandırdığımız şeyleri yerine getirmesini gayet doğal olarak karşılayacağızdır. 

Kocalarından iki kat daha fazla kız çocuk isteyen kadınların kız çocuk isteme 

nedenleri arasında kızların anlayışlı, uysal, sevimi, anneye yakın olmaları başta 

gelmektedir. Hem kadın hem de erkek için aynı derecede geçerli olan, kız çocuğun ev 

işi yapmasına yönelik “faydacı” özellik de bu nedenler arasında sayılabilir (Kağıtçıbaşı, 

1982:87). 

Kadının ücretli bir işte çalışması ile erkeğin ev işlerinde sorumluluk alması 

arasında pozitif bir ilişki olduğu araştırma sonuçlarınca desteklenmektedir. Yapılan 

çalışmaların çoğunluğu kadının çalışması ile erkeğin ev işlerinde katkısının arttığı, bazı 

çalışmalarda ise, kadının ev işlerine ayırdığı zamanda bir azalma olduğu kabul 
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edilmekle birlikte bu boşluğu erkeğin değil, geleneksel dayanışma örüntüleri içinde 

akrabaların yardımı ya da paralı hizmet alımı ile çözüldüğü sonucu bulunmuştur (Ersöz, 

1999:38).  

Ruhsal bunalım geçiren, fiziksel rahatsızlıklardan şikayet eden, en fazla ilaç 

tüketen kadınların büyük ekseriyetini çalışan kadınlar teşkil etmektedir (Saygılı ve 

Çankırılı, 2006:105). Evin ve çocukların sorumluluğu üzerinde olan kadın, bir de iş 

hayatına girdiğinde mücadele edecek yeterli gücü kendinde bulamamaktadır. Çalışan 

kadın bu üç alanda da başarılı olmayı kendine hedeflemişse işi daha da zordur. Zamanla 

yetersizlik duygusu hissetmektedir. 

Kadınların ev dışında çalışmasının daha az, çocuk sahibi olmalarının ise daha çok 

ev işi yapmalarına sebep olduğuna dair elle tutulur bulgular bulunmakta (Esping-

Andersen, 2011:52). Çocuk kadını eve bağlamasından ötürü, evde daha fazla işle 

uğraşmasına sebebiyet vermektedir.  

Zafer Okumuş’un 2005 yılında hazırladığı yüksek lisans tezi için yaptığı anket 

çalışmasının sonuçlarına göre; Ankete katılan halı tezgehlarında çalışan kadınlara 

“kadının en önemli görevinin ne olduğu”  sorulduğunda evli kadınların; 

% 42.3’ü aile içi uyum ve huzuru sağlamak,  

% 21.8’i ev işlerini yapmak, 

% 15.4’ü eşi ve çocuklarına bakmak, 

% 11.5’i çocuk yetiştirmek,  

% 6.4’ü eşi ve çocuklarına manevi destek olmak, 

% 1.3’ü ailenin sosyal ilişkilerini düzenlemek,  

% 1.3’ü de ailenin bütçesini kontrol etmek diye cevap verirken,  

Kadının en önemli görevinin ne olduğu bekar kadınlara sorulduğunda; 

% 52’si aile içi uyum ve huzuru sağlamak, 
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% 20’si ev işlerini yapmak, 

% 12’si eşi ve çocuklarına bakmak, 

% 8’i eşi ve çocuklarına manevi destek olmak, 

% 4’ü aileyi temsil etmek, 

% 4’ü de çocuk yetiştirmek olarak cevap vermişlerdir (Okumuş, 2005:98). Evli 

ya da bekar olsun kadının algısında, aile içi uyum ve huzuru sağlamak kadının görevi 

olarak yer etmiştir. 

David Bell ve Gill Valentine (1997), ailenin kurucu davranışlardan birini, 

beraberce yenilen akşam yemeğinde bulurlar. Buna göre akşam yemeğini hazırlamak da 

erkeğin bir sorumluluğu bulunmamakla beraber, bu iş ev kadınının (çalışıyor ya da 

çalışmıyor olmasının büyük farklar yaratmadığını hepimiz deneyimleyerek gördük) bel 

ki de evde bir meşguliyeti olmadığı varsayılan ev kızının görevi olarak 

yorumlanmaktadır (Özbay ve Baliç, 2004:89). Esasında akşam yemeğinin aile için 

önemine vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. Ama ataerkil eile özellik ve beklentilerini 

bariz bir şekilde gözlemleyebiliriz. 

Toplumun yapısı değişmektedir. Bu değişime paralel olarak erkeğin egemen 

olduğu alanlar da değişim süreci yaşamaktadır. Feminist söylemlerin de etkisiyle erkek 

ailede otorite kaybına uğramaktadır. Bu değişim aile yapısı içerisinde rollerin ve 

beklentilerin değişimine de zemin hazırlamıştır (Aydemir, 2005:78). Eşlerin geleneksel 

cinsiyet rolleri değişmiş, yeni bir tanımlama gerektirecek hale gelmiştir. Eskinin otoriter 

sert babası, aile reisi, bugünün eşine yardımcı olan fedaker eş modeline dönüşmüştür. 

3.1.1.1. Ev İçi Görevler 

Cinsiyet rollerinde görülen kırılmaların en önemli göstergelerinden birisi eşler 

arasında ev içi sorumlulukların paylaşılmasıdır. Henüz davranışsal boyutta sınırlı olan 

ev içi sorumlulukların paylaşılması konusunda, tutumsal boyutta değişmeler olmuştur. 

Halen ev içi işlerin büyük çoğunluğu kadın tarafından yapılmasına karşın ev içi 

sorumluluklarda erkekler de yer almaya başlamışlardır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda; katı cinsiyetçi rol yaklaşımlarında kırılmalar olduğu kentleşme, 
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endüstrileşme ve göç gibi sosyal olguların bu değişimi hızlandırdığı görülmüştür (Ersöz, 

1999:36). Ve erkeklerin bu yardımlaşmayı meşrulaştırmak için sıkça kullandıkları bir 

söylem dile gelmiştir. “Hayat Müşterektir”. 

Kadın çalışmalarında sık sık gündeme getirildiği üzere, ev işleri bir görünürlük 

arzetmiyor, eş tarafından ya da devlet tarafından ücretlendirilmiyor. Ve evin içinde aynı 

ortamı paylaşan diğerleri tarafından kadının yaptıkları takdir edilmiyor. Bazı işler 

“adam gibi” para ve mevki kazandırırken, evinde çocuğuna bakan, hastasıyla yaşlısıyla 

ilgilenen, evi çekip çeviren, düzene koyan kadın, sanki hayatında hiçbir işe yaramamış 

gibi muamele görüyor sonunda (Zeybek, 2013:121). Kadının ne kendi adı var, ne de 

üretip ortaya koyduklarının. Bunun nedeni, kadının bunları yapmaya mecbur olarak 

algılanmasından ötürüdür.  

İşten geri kalan zamanının önemli bir kısmını kendi ev işlerine ayırmak 

durumunda kalan ve aşırı yorulan annenin, çocuğuna ayırabileceği zaman daralır. 

Yorgun anne ve çocuk başbaşa kaldıklarında, bu dar zamandan yeterince 

yararlanamazlar. Anne kendini yetersiz hisseder (Paktuna Keskin, 2009:17). Bu 

yetersizlik hissi çalışan annenin stresinin daha da artmasını neden olur. 

Kadın ve erkeklerin ev içi faaliyetlerde sorumluluk paylaşımı ile ilgili en belirgin 

eşitsizlik, erkeklerin devamlılık arz etmeyen işlerden sorumlu olmalarıdır. Oysa kadın, 

yemek pişirme ve temizlik gibi günlük, yapılması zorunlu olan tüm faaliyetlerden 

sorumludur. Bu durum sorumluluk paylaşımındaki eşitsizliğin bir başka yönüne işaret 

etmektedir (Ersöz, 1999;15). Kadının devamlılık arzeden işlerden sorumlu olması, onun 

yapıp ettiklerinin daha göz önünde olmasına neden olmuştur. Ve bu doğtultuda 

kadından beklentilerin çıtası yükselmiştir.  

Kırda, tarım sektöründe, yoğunlukla aile işletmelerinde ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışan kadın, göçle kente geldiğinde, kent işgücü piyasasına girememekte, işgücü 

dışında kalarak genellikle ev kadını olmaktadır. Bu olgu hem kırda, hem de kentte 

kadının işgücüne katılımını azaltmaktadır. İşgücüne katılmayan 14.092.000 kadının 

10.415.000’i (%73.9) işgücüne katılmama nedeni olarak “Ev Kadını” olmalarını 

göstermektedir (Ersöz, 1999:51). Çünkü “Ev Kadını” olmak başlı başına bir kadının 

bütün gününü dolduracak yoğunluğa sahiptir. Bir meslek olarak değerlendirilebilir. 



63 

Yemek tarifleri, bebek bakımı, çiçek bakımı, eşyaların korunması ve bakımı… 

Sanki kadınların hayattaki tek vazifesi birilerine, bir şeylere bakmak (Karamanlı, 

2003:111). Şeklinde itiraz edilse de, kadınlar bakım işlerini o kadar benimsemişdir ki 

başka birinin yaptığı bakımı beğenmezler. İllaki bir kadın elinin yani kendi elinin 

değdiği belli olacak yapılan işlerde. 

Gupta (1999), insanların çift olmadan önceki ve sonraki davranışlarını 

karşılaştırarak, evlilik sonrasında erkeğin ev işinde düşüş, kadınınkinde artış olduğunu 

saptadı (Esping-Andersen, 2011:50). Yine geleneksel anlayışın bariz bir şekilde ağırlığı 

görülmektedir. Bekarken annesine sadece yardım eden kadın, evlendikten sonra kendi 

evinin bütün sorumluluğunu almaktadır. 

Babaların çocuk bakımına ve böylelikle ev işlerine katkısı eğitim düzeyine göre 

çok değişiyor. Eğitim düzeyi düşük erkekler geleneksel toplumsal cinsiyet normlarına 

çok daha sadık kalıyor. Ayrıca, erkeklerin kendini çocuk bakımına adaması dışarıdan 

bakım hizmetlerinin varlığından doğrudan ve olumlu yönde etkileniyor; yani babalar, 

ailenin paralı dışarıdan bakım hizmetine ya da bakım emeği sağlayan aile üyelerine 

erişimi varsa, bakım işine daha fazla zaman ayırıyor (Esping-Andersen, 2011:120). 

Eğitim düzeyinin yükseldikçe sorumluluk paylaşımlarının artıyor olması, verilen 

eğitimin eşitlikçi yönde işe yarar düzeye ulaştığının kanıtı olarak yorumlanabilir. 

Eşler arasında sorumluluk paylaşımı kadının çalışma hayatına girmesi ile 

görülmeye başlanmıştır (Ersöz, 1993:46). Bu ifade eksik bir ifadedir. Dünya 

kurulduğundan bu yana zaten eşler arasında bir sorumluluk paylaşımı mevcuttur. En 

kaba taslak ifade ile, erkek evin dışındaki işleri hallederken kadın da evin içindeki 

işlerden sorumlu olmuştur. Buradaki eksik ifade, “kadınların çalışma hayatına 

girmesiyle sorumlulukların paylaşım şekli değişmiştir” ifadesi olacaktır.  

Yapılan araştırmalarda erkeğin ev işlerine dahil olmasında tutumsal değişim 

görüldüğü, ancak kadının hastalık nedeniyle iş yapamadığı durumlarda yapılan yardım 

oranının yükseldiği tesbit edilmiştir. Yani erkek zorunlu kalmadığı durumlarda eşe ev 

işlerinde yardımcı olmuyor. 
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Zafer Okumuş’un tez çalışmasında, ev işlerinin sorumluluğunun kime ait olması 

gerektiği hususunda da sayısal veriler yer almaktadır. Ev işlerini karı-kocadan 

hangisinin yapması gerektiğinin sorulmasında alınan cevaplar: 

Evli kadınların cevapları; 

% 61.5’i ev işlerini kadınlar yapmalıdır, 

% 38.5 ev işlerini her ikisi de birlikte yapmalıdır şeklinde cevap verirken, ev 

işlerini erkek yapmalıdır diyen evli kadına rastlanmamıştır. 

Bekar kadınların cevapları; 

% 44’ü ev işlerini kadınlar yapmalıdır, 

% 56’sı ev işlerini her ikisi de birlikte yapmalıdır şeklinde cevap verirken, ev 

işlerini erkek yapmalıdır diyen bekar kadına rastlanmamıştır (Okumuş, 2005:97). 

Türkiye’deki algı henüz ev işlerini erkeklerin sorumluluğunda görecek kadar 

değişmemiştir.   

3.1.1.2. Çocuk Bakımı 

Yaşamın ilk üç yılında çocuk, ona bakan kişinin, onun ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere her an yanında olduğundan emin olmalıdır. İkisi, birbirine adeta yapışık 

yaşamalıdırlar (Paktuna Keskin, 2009:86). Çocuğa en iyi bakımı verecek olan da 

şüphesiz ki annedir. 

Büyükanne ve büyükbabalarımızın benimsemiş olduğundan farklı birçok 

alternatif evlilik ve aile modeli keşfettik. Bugün çocukluk, paradoksal bir biçimde, 

önceki nesillerden hem daha kısa hem de daha uzun sürüyor; çocuklar, giderek daha 

küçük yaşta başlayarak, kurumlarda daha uzun yıllar geçiriyor ve gelişim yılları çok 

daha geç bitiyor (Esping-Andersen, 2011:219). Müthiş bir değişimden bahsedilmekte 

ama çok hızlı bir değişim.  

Neslin devamını örgütsel bir sisteme bağlayan aile kurumu, kadın ve erkek 

arasında belirli bir tarz ilişkiyi zorunlu kılar. Bu ilişkide kadının doğurma fonksiyonu 
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önemli bir yer işgal etmektedir (Şişman, 2006:56). Doğum kadına atfedilirken, diğer 

sorumlulukların paylaşımı aile kurumunun devamlılığı için önem teşkil eder. 

Annenin çalışmasıyla, anneler-babalar giderek daha uzun saatlerini evden uzakta, 

işte geçirmektedirler. Çocuklar bomboş evlerde, insan yakınlığına hasret büyümektedir 

(Saygılı ve Çankırılı, 2006:26). Ebeveynlerin çoğu, bütün yaptıklarının sebebini 

çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma adına gerçekleştirdiklerini söylerler. Ama 

çocuklar için çok daha kıymetli olan içinde bulundukları anı yaşamayı kaçırdıklarının 

farkında değildirler. Bugün sevgisiz büyüyen çocuklar, yarın bunun hesabını 

sorabilirler.  

Kadının aile ve toplum içindeki rolü her zaman çocuk bakımı ve doğurganlık ile 

bağlantılı olarak ele alınmıştır. Esasında dünyanın birçok yerindeki kadın hakları 

hareketleri bu çağrışımı silmeye ve kadınlar için çocuk doğurma dışında diğer roller 

önermeğe çalışmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1982:73). Kadın hakları hareketleri bir şeyler 

yapmaya çalışsa da, çocuk dendiğinde zihinlerde muhakkak bir anne figürü yer 

alacaktır. Çünkü çocuğun dünyaya gelişinde aracı olan annedir. Ne zaman ki, çocuk 

anne olmaksızın dünyaya gelir, o zaman bu iki ayrılmaz bütün birbirinden bağımsız 

düşünülebilir. 

Aile ve çocuğun kadının hayatını kısıtlayan bir unsur olarak kabul edilmesinin, 

elbette, modern toplumun kamusal alanın dışında bir varoluş imkanı tanımamasıyla 

alakası var (Şişman, 2006:110). Modern toplum, görünenin-göz önünde olanın varlığını 

kabul ettiği için, çocuğun bakımı için evin içinde kalan kadının varlığını göz ardı 

etmektedir.  

Çalışan kadınlar içinde en çok yıprananı ve fedakarlık göstermek zorunda olanı da 

annelerdir… En büyük problemleri de “çocuk eğitimi”dir (Saygılı ve Çankırılı, 

2006:13).  

Çocuklar ve kariyer için ev işi ve serbest zamandan feragat ediliyor. Bugünün 

ebeveynlerinin pis ve dağınık bir evde yaşamaya daha yatkın olmaları mümkün. Ancak 

çok daha önemlisi, temizlikte, çocuk büyütmede ve ailenin geçiminde toplumsal 

cinsiyet açısından çok daha eşitlikçi yöntemler benimsiyorlar (Esping-Andersen, 
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2011:220). Şartlar bizleri daha ılımlı davranmaya, ortak bir çizgi etrafında toplanmaya 

daha müsait hale getirmiştir. 

Sağlıklı bireylerin yetişmesi onların sağlıklı bir çocukluk geçirmeleriyle yakından 

ilgilidir. Çocuğun gelişiminde, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir birey olarak 

yetişmesinde anne-çocuk ilişkisi ve bu ilişkinin kalitesi oldukça önemlidir. 

Çocukluktaki etkileşimler ve kazanımlar daha sonraki yaşantıların temelini 

oluşturmaktadır (İlaslan, 2009:1). Çocuğun gelecek yaşantısını etkileyeceği için, ona 

küçüklükte kimin bakım verdiği son derece önemlidir.  

Çocuğun hastalanması durumunda ise ana sorumluluk yine kadına aittir. Bu 

durum kadının çalışma yaşamına katılmasından etkilenmemektedir. Sadece diğer aile 

bireylerinin katkısı ile kadın bunu hafifletebilmektedir (DİE 1996, Aktaran, Ersöz, 

1999;24). 

Kadınlar, çalışma hayatına geçtiklerinde maalesef yine ev işlerine, çocuk 

doğurmaya ve bakmaya da devam etmek zorunda kalıyorlar. “Ekonomik Özgürlük” ve 

“Erkeğin Sömürüsüne Son” sloganları ile çalışmaya başlayan kadınlar, yeni durumda 

daha çok zararlı çıkıyorlar (Saygılı ve Çankırılı, 2006:17). 

Çocuğun kısıtlayıcı bir unsur olarak algılanmasının maddi bir arka planı da var. 

Kent ortamında, apartman dairelerinde, büyük aile dayanışmasından yoksun ortamlarda 

çocuk yetiştirmek, elbette çok daha zor. Bir de “çocuğa bakabilme”nin kriteri sürekli 

sürekli yükselen bir çıta olunca… Tabi ki çocuk bakmak, insanı hem ekonomik hem de 

sosyal açıdan kısıtlayan bir husus olarak algılanabiliyor (Şişman, 2006:184). Bugün 

çocuk, çalışan kadın için onu işindeki başarısından alıkoyan bir unsur haline de gelmiş 

vaziyettedir. 

Erkek çocuğuna bakabilir ama bir yere kadar. Sezai Ozan Zeybek, “Bu Bebeğin 

Annesi Nerede?” başlıklı makalesinde kendi kızı Azade ile olan ilişkisini aktarmaktadır. 

“Eşim çalışmak için evin dışında olduğundan, uzunca bir dönem haftada birkaç günü 

kızım Azade ile yalnız geçirdim”(2013:121). Görüldüğü üzere erkekler sadece 

zorunluluk arzettiğinde çocuğun bakımıyla ilgileniyorlar. Onun dışında çocuk bakımına 

dair bir sorumluluk hissetmemektedirler. 
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“Anneye bağlanma” (attachment), “anneye bağımlılık” (dependency) değildir. 

Olması gereken bir durumdur. Bağlanmanın olmaması çocuğun gelişimini durdurur, 

hatta geriletir (Paktuna Keskin, 2009:12). Çocuğun anneye bağlanarak kendine güven 

duyabileceği birini bulduğu hissini yaşatmalıdır. 

3.1.1.3. Otorite Paylaşımı 

Ev içi işlerin yapılması, çocuk bakımı görevlerinde var olan cinsiyetçi ayrımlaşma 

ev içi kararlarda da mevcuttur. Kadınlar daha çok günlük hayatla ilgili ufak-tefek 

konularda karar verirken, erkeğin mali konularda daha fazla karar verdiği görülmektedir 

(Ersöz, 1999;25). Belki de bu davranışın nedeni, (geçmişten günümüze kadar) eve gelir 

getiren kişinin erkek olmasıdır. Böylece kendi kazandığı parayı da istediği gibi harcama 

hakkını hem erkek kendinde görmekte, hem de kadın onu bu konuda haklı görmektedir. 

“Mali konularda kim karar verir?” sorusuna %43.87’si evin erkeği, %38.06’sı 

kadın ve erkek birlikte, %10.64’ü evin hanımı cevabını vermişlerdir. Ayrıca gelirin 

harcanmasına %57.87’si erkeğin karar verdiğini söylemektedir. Çocukların geleceği ile 

ilgili kararlar eşler arasında ortak verilmektedir (DPT 1992, Aktaran Ersöz, 1999;25). 

Bu yüzdelik oranlardan anlaşılan, ataerkil aile işleyişi devam etmektedir. 

Çalışan kadınlar aileye gelir getirdiğinden otorite meselesi ortaya çıkmakta, böyle 

ailelerde geçimsizlik ve boşanmalar daha sık olmaktadır (Saygılı ve Çankırılı, 2006:21). 

Çocuk açığını kapatmaya yönelik politikaların aynı zamanda kadınların aile 

içindeki pazarlık konumunu da güçlendirmesi gerekir. Bu, ilginç bir şekilde, aile 

yardımlarının etkili olabileceği bir alandır. Araştırmalar kadınların pazarlık konumunda, 

ailelere kamusal gelir aktarımı kadının adına ve kişisel banka hesabına yapıldığında, 

önemli derecede iyileşme olduğunu gösteriyor (Esping-Andersen, 2011:12). Pazarlıktan 

kastedilen, kadının söz söyleme hakkıdır. Bazı çalışan kadınların maaşlarını aldıkları 

bankamatik kartlarının eşlerinde bulunduğu da toplumumuzun acı bir gerçeğidir. Kendi 

emeğinin karşılığını talep edemeyen kadın kaldı ki devletin yaptığı bir yardımın 

üzerinde söz söyleme hakkına sahip olsun. 

Prof. Dr. Yılmaz Esmer’in, algılama ve anlatımda eşler arası farklılıkları ortaya 

koyan bir çalışmasının sonucuna göre:  
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Kadın eşlerin %21’i evde kendilerinin daha fazla yetki sahibi olduğunu 

söylemektedir. Oysa aynı soru kocalara sorulduğunda bu oran sadece %1’de 

kalmaktadır. Öte yandan, evlerinde erkeğin sözünün geçtiğini bildiren kadınların oranı 

%40, erkeklerinki ise %69’dur (Esmer, 1993:111). Görüldüğü üzere evde son söz sahibi 

ağırlıklı oranla erkektir.  

3.1.2. Sorumluluk Alanını ve Paylaşımını Belirleyen Faktörler 

Literatür taramaları sonucu elde edilen bilgiler bize geleneksel cinsiyet rollerine 

ilişkin kalıp yargılara sahip olma ile sorumluluk paylaşımı arasında ilişki olduğunu 

göstermiştir (Ersöz, 1999:43). Geleneksel cinsiyet rolleri kimin, hangi işi yapacağında 

en büyük belirleyicidir. 

Erkeğin ev işlerine katılmasında tutumsal değişme görüldüğü ancak, bu yardım 

oranının öncelikle kadının hastalık nedeniyle yapamadığı, özel durumlarda erkeğin 

yapması şeklinde olduğunu göstermiştir (Ersöz, 1999;21). Bu da gösterir ki; erkek ortak 

yaşam alanı olan eve dair hiçbir sorumluluk hissetmemektedir. Yalnızca mecbur kaldığı 

anlarda yaptığı işleri “yardım” adı altında ifa etmektedir. Böylelikle “bu işler benim 

sorumluluğum altında değil, sadece geçici bir süre için yapmaktayım” mesajını 

vermektedir. 

3.1.2.1. Cinsiyet Rollerinden Kaynaklanan Faktörler 

Kızların ve erkeklerin yöneldiği meslekler tipik olarak cinsiyet temelinde ayrışır. 

Kadınlar geleneksel anne ve eş rollerinin uzantısı sayılabilecek alanlara (öğretmenlik, 

sekreterlik, hemşirelik, çocuk doktorluğu) yönelmektedirler (Ersöz, 1999:32). Zaten 

toplumun beklentisi de bu yöndedir. Böylelikle kişi toplumla çatışmamış da olur. 

Parsons’a göre cinsel rol ayrımlaşması araçlı ve anlatımlı roller arasındaki yapısal 

bir ayrımlaşmadır. Araçlı roller, amaca ulaşmayı ve uyumu içeren temel olarak aile ile 

toplum arasındaki ilişki ile ilgilidir. Anlatımlı roller ise, bütünleşmeyi içeren ailenin 

içyapısı ve işlevleriyle ilgilidir. Modern sanayi toplumunda, çekirdek aile içinde 

erkekler araçlı rolleri, kadınlar ise anlatımlı rolleri yerine getirirler. Kadınların anlatımlı 

roller için en uygun kişiler olmalarının nedeni, çocuk doğurmaları, bakımı ve 
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beslenmeleriyle ilgilenmeleridir. Bu durum, erkeklerin araçlı roller doğrultusunda 

uzmanlaşmalarını sağlar (Ecevit 1985, Aktaran, Ersöz, 1999;11). 

Gecekondulu aileler arasında gerçekleştirilen bir çalışmada; ailenin geçimini 

sağlamanın erkeğin en önemli görevi olduğu konusunda deneklerin %89.9’u hem 

fikirdir. Erkeklerin %93.3’ü, kadınların ise %89.9’u bu konuda görüş birliği 

içindedirler. ). İkincil öneme sahip erkek görevi, ailenin güvenliğini ve korunmasını 

sağlamak olarak tesbit edilmiştir. Aynı çalışmada kadının en önemli görevi konusundaki 

tutumlar incelendiğinde, deneklerin %76.6’sı ev işlerini yapmak olarak tanımlamıştır. 

Bu görüşe erkeklerin %86.7’si ile kadınların %76.7’si katılmıştır. Toplam cevaplara 

bakıldığında kadının ev işi yapması, çocuklara ve kocasına bakması %64.9 ile en 

yüksek oranda, aile bütçesine katkıda bulunma %16.8, ailenin sosyal ilişkilerini 

düzenleme %15.2 daha az sıklıkla dile getirilmiştir. (Acar 1993, Aktaran Ersöz, 

1999:30). 

Kadına sosyalleşme süreci boyunca öğretilen cinsiyetçi rol yaklaşımları, kadının 

ileriye dönük hayal ve beklentilerini şekillendirmektedir. Eş, anne ve ev kadını görevleri 

dışında kendine yeni bir yaşam alanı tasavvur edemez.  

Çiftler, evlenip çocuk sahibi olmadan önce genellikle eşitlikçi davranışlar 

sergilerken, ilk çocuk doğduktan sonra geleneksel cinsiyete dayalı işbölümüne geri 

dönüyorlar (Andersen, 2011:46). Çünkü ailelerinden gördükleri gibi davranıyorlar. 

Babaları, çocuk bakımında annelerine yardım etmiş olsaydı muhtemelen bu çiftteki 

eşler de birbirlerine yardımcı olacaktı. 

3.1.2.2. Kadının Çalışma Hayatına Dahil Olmasının Etkisi 

Kadının çalışıp çalışmama durumuna bakıldığında çalışan kadının eşi, çalışmayan 

kadın eşine oranla daha fazla ev işi yaptığı bulunmuştur (DİE 1996, Aktaran, Ersöz, 

1999;20). Kadının çalışmasıyla, süreklilik arz etmemekle beraber bazı durumlarda 

kadının yapması gereken işler gibi görünen sorumluluklar eşler tarafından 

paylaşılabilmektedir. 

Kadınların eğitimsel kazanımları, gelir düzeyleri, iş yaşamı deneyimleri 

erkeklerinkine benzedikçe, cinsiyete dayalı işbölümünün temelleri aşınmalıdır (Esping-
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Andersen, 2011:47). Ve geleneksele kıyasla daha farklı bir işbölümünün temelleri 

atılmalıdır. Çalışan kadının istek ve beklentilerini bu değişimi zorunlu kılmaktadır. 

3.1.2.3. Kadının Eğitim Düzeyinin Etkisi 

Kadın ve erkeğin eğitim düzeyinin yükselmesi ile cinsiyet rollerine ilişkin 

beklenti ve tutumlarında daha az geleneksel olma eğilimi görülmektedir (Ersöz, 

1999:41). Belli bir eğitim almış olan kadın, toplumun da beklentisiyle bir an önce iş 

hayatına katılmayı hedeflemektedir. Zaten kız çocuğunun okutulmasındaki amaç, kendi 

geçimini sağlayacak bir iş sahibi olmasıdır. “Kimseye muhtaç olma” şeklinde de ifade 

edilir toplumun beklentisi. Feminist bir yaklaşımla “kimsenin eline bakma” ifadesi kız 

çocuklarının bir meslek edinebilmesi için sürekli okutulmasını sağlamıştır. 

Kadınların eğitime daha fazla yatırım yapması kuşkusuz hayat boyu özerkliğe ve 

iyi bir iş edinmeye olan bağlılıklarını yansıtıyor. Ancak kadınlar, beşeri bilimler ya da 

hemşirelik gibi gelir beklentisi düşük olan geleneksel kadın dallarını seçmeye devam 

etmektedir (Esping-Andersen, 2011:72).  

Eğitim düzeyinin her iki eş için de yükseldiği durumlarda sorumluluk 

paylaşımının daha eşitlikçi bir yaklaşım ile halledildiği görülmüştür.  

Eşlerin rol ve statülerinde büyük oranda geleneksel tutumlar yani erkeğin daha 

çok ev dışında çalışmasını, kadının da ev içi işlerle ilgilenmesini esas alan yaklaşım 

sürerken, bu durum özellikle eğitimden etkilenmekte ve geleneksel tutumlarda 

değişmeler gözlenmektedir (Ersöz, 1999:42). 

Kadının eğitim düzeyi sorumluluk alanlarını ve paylaşımları etkilerken, doğum 

sonrası işe dönüş süresinde de etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlar kısa zamanda işe geri dönerken, düşük vasıflı 

kadınlar ortalama dört yıl ara veriyor (Esping-Andersen, 2011:38). Bu durumun 

sebebini, düşük vasıflı kadının çalışması karşılığında aldığı ücretin düşük olması olarak 

değerlendirebiliriz. Aldığı ücretin çoğunu çocuk bakıcısına vereceği düşünüldüğünde, 

çocuğuna kendisinin bakması daha hesaplı ve akla yatkın görünmektedir. Eğitim düzeyi 
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yüksek olan çalışan kadının çocuk baktırma ücretini çok rahat karşılayabileceği 

ortadadır.  

Rol beklentileri ile eğitim ilişkisinde diğer bir fark “kadının aile bütçesine katkısı” 

konusundadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha fazla kadının çalışma yaşamına 

katılması dolayısıyla maddi katkısının artması beklenmektedir (Ersöz, 1999:42). Belli 

bir eğitim almış kadının, bu bilgisini bir iş ortamında değerlendirmesi beklenmektedir. 

Tabi ki bunun maddi bir karşılığı bulunmalıdır. Ve kadın bu maddi karşılığı aile 

bütçesine katkıda bulunarak değerlendirmelidir. Bugün bazı kadınlar kendi gelirlerini 

kendi özel masraf ve yatırımları için değerlendirmeyi yeğlemektedirler. Bu da evlilik 

birliğine zarar vermektedir. Aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışan kadın, bir süre 

sonra aile birliğini temelinden sarsacak tartışmaların temelini atar hale gelir.  

Eğitim olanaklarının artması ile kadınların piyasadaki verimlilik düzeyleri 

yükselmiş, böylece hayat boyu istihdam olanakları artmıştır (Esping-Andersen, 

2011:26).  

3.1.2.4. Kadının Yaşının ve Gelir Durumunun Etkisi 

Erkeklerin ileri yaşlarında eve dair daha az sorumluluk almaları, mesleki 

başarılarının zirvesine bu dönemde ulaşmaları işyerinde söz sahibi konumuna gelmeleri 

ve vakitlerinin azlığı ile açıklanmıştır (Ersöz, 1999:43). Erkek belli bir yaştan sonra 

kendi çalışma hayatındaki pozisyonunun öneminin artmasından ötürü evdeki 

otoritesinden fedakarlık ederek bu alanı kadına bırakabilir. 

Aile gelirinin düşük olması, kadının işgücüne katılmasına yol açar. Kadın nüfusta 

işgücüne katılma payının yükselmesi, aile hacmini küçültücü tesir yapar (Zaim, 

1973:77). Çünkü bir işle meşgul olan kadının artık bir çocuğun bakımına ayıracak vakti 

yoktur. Bir çocuğa sahip olmak ve onu büyütmek, çok zaman ve emek isteyen bir 

uğraştır.  

Türkiye’de özellikle cinsiyet rollerine ilişkin beklenti ve tutumlarla ilgili 

çalışmalar davranışsal düzeyde olmasa bile tutumsal düzeyde genç neslin, yetişkinlere 

göre geleneksel cinsiyet rollerinde daha fazla yumuşama olduğu görüşünü 
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desteklemektedir (Ersöz, 1999:43). Önceki kadar katı rol sınırları yoktur. Zorunluluk 

varsa bir cinse aitmiş gibi görünen rolü, diğer cins de yerine getirebilmektedir. 

3.1.2.5. Kadının Çalışma Saatlerinin Etkisi 

Burada, “Çalışma Saati” kavramını hem gün içindeki miktar olarak (tam zamanlı/ 

part-time) hem de günün hangi saatlerinde (vardiyalı işyerleri) çalışıyor olmasının 

etkileri olarak değerlendirebiliriz. Bütün gününü işyerinde geçiren bir kadın 

yorgunluğundan ötürü eviyle ilgilenemezken, günün akşam ve gece saatlerini işyerinde 

geçiren bir kadın eşinin razı olmamasından dolayı evinde huzursuzluklarla 

karşılaşabilir. 

Haftalık değişen, geceyi de içine alan vardiyalı çalışmanın güçlükleri ikiönemli 

alanda görülmektedir. Birisi çocukların bakımı, diğeri kadınların sağlıklarının 

bozulmasıdır. Çocuk bakımı için çeşitli yollar denenmekte, çocukların uzak illere 

gönderilmesi ve büyüyen kız çocuklarının okuldan çıkarılarak kardeşlere baktırılması 

örneklerinde olduğu gibi çoğu zaman olumsuz seçenekler işlerliğe sokulmaktadır 

(Elmacı ve Oto, 1996:83). Bugün belki çok yaygın olmasa da, aileye yeni katılan 

çocuklara büyük ablalarının bakması ülkemizin bir gerçeğidir. 

Akademisyen kadının çalışma saatleri uzadıkça çocuk bakımına katılımlarının 

daha az olduğu, kocalarının katılımının arttığı bulunmuştur. Akademisyen ve iş 

kadınlarının karşılaştırıldığı aynı çalışmada iş kadınları için aynı sonuç çıkmamıştır 

(Ersöz, 1999:44). Akademisyen kadının dışındaki çalışan kadınların ücretleri eşi tatmin 

edecek ölçüde olmadığı için, koca anneden çocuğun bakımını aksatmayacak bir 

performans beklentisi içine girmektedir. 

3.2. KADININ ÇALIŞMA HAYATINA KATILMA NEDENLERİ 

“Savaşların etkisi, eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomik zorluklar kadın 

emeğine duyulan ihtiyacı belirlerken, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme 

gibi sosyolojik olgulara bağlı olarak değişen aile yapıları da kadının çalışma yaşamına 

katılmasına zemin hazırlamıştır.” M. İstemihan TALAY  
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Kadınların üretim hayatı içinde yer alması insanlık tarihi kadar eski bir olgu iken, 

ücretli çalışması “sanayi devrimi” ile başlamış, savaşların etkisi ile erkek emeğinin 

yerine ikame edilmiş, daha sonraki toplumsal koşullara bağlı olarak kadın emeği nicelik 

ve nitelik olarak değişme göstermiştir. Kadınlar böylece anne, eş, ev kadını üçlemine bir 

de çalışan kadın rolünü eklemişlerdir (Ersöz, 1999;3). Kadının yükü öylesine 

çoğalmıştır ki, artık kendisinden beklenilenleri başkalarının yardımını satın alarak 

sağlamaya çalışmaktadır. Kendi ücretsiz olarak yerine getirdiği sorumluluklarını, daha 

ucuza karşılayabileceği piyasaları araştırmaktadır. Kadının çalışmaya başlaması, birçok 

farklı kadına da onun hayatında yeni çalışma alanları açmasına neden olmuştur. 

Kadın çalışmalı mıdır? sorusuna verilen cevaplar içinde çalışan evli kadınların; 

% 59’u gerekiyorsa (maddi zorunluluktan ötürü) çalışmalıdır, 

% 29.5’i kadın istiyorsa çalışmalıdır, 

% 11.5’i kesinlikle çalışmamalı cevabını verirken, 

Çalışan bekar kadınların; 

% 48’i gerekiyorsa (maddi zorunluluktan ötürü) çalışmalıdır, 

% 44’ü kadın istiyorsa çalışmalıdır, 

% 8’i kesinlikle çalışmaması gerektiğini söylemiştir (Okumuş, 2005:129). Bu 

anket çalışmasının sonuçlarına göre maddi zorunluluklar söz konusu olduğunda kadın 

evli de olsa, bekar da olsa ailenin devamlılığını sürdürmek ve eve bir katkı sağlamak 

için mecbur kalınan durumlarda çalışılabileceğini ortaya koymaktadır. 

Çalışan kadınlar hakkında Gorbaçov’un itirafına Doç. Dr. Sefa Saygılı ile 

Pedagog Ali Çankırılı’nın ortak çalışması olan, “Annemi İstiyorum” başlıklı kitapta yer 

verilmiştir (2011:128). 

“Yıllar boyunca kadınlarımızın annelik haklarına, yuva yapıcılığına ve 

çocuklarımızın vazgeçilmez eğitimciliğine gereken önemi veremedik… Kadın 

konusundaki yanılgılarımız, savaş sonrası politikalarımızın acı bir mirasıdır. Çok 
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sayıda erkeğimizi kaybettiğimiz için işçi bulmakta zorluk çekiyorduk. “Kadın-Erkek 

Eşitliği” sloganı ile kadınımızı çalışma alanına özendirdik. Kadınımız, çocuklarını 

eğitecek, evdeki günlük işlerini yapacak ve mutlu bir aile atmosferi tesis edecek zamanı 

bulmadı.” 

Burada da görülen o ki: kadını çalışma hayatına çekebilmek için yapay 

özendiricilere başvurulmuş. Yıllarca ezildiğini düşünen kadına, kadın- erkek eşitliği 

cazip gelmiştir. 

Emeğini parayla satan kadın, daha ucuza başka kadınların emeğini satın alan 

konumuna gelmiştir. 

Kocaların çoğunluğu genel olarak kadınların dışarıda çalışmasına olumlu baksa 

da, eşlerinin ücretli ev işçisi olarak çalışması konusunda tavırları değişmiştir. Diğer bir 

deyişle, kocalar, eşlerini, başka birisinin temizlik işlerini yapmaya göndermekten hoşnut 

değildirler. Kadınlar, iş piyasasına, özellikle de düşük ücretli ve düşük itibarı olan 

işlerle katılımlarını, ancak, ailenin yüksek derecede ekonomik yoksunluk çekmesi ya da 

kazançlarının “aile bütçesine büyük oranda katkı” olması durumunda mazur 

gösterebilmektedirler (Rıttersberger ve Kalaycıoğlu, 2012:316). Burada bahsedilen 

emeğini yine ev işlerinde harcayan çalışan kadındır. Bu defa fark evin başkalarına ait 

olması ve bu iş karşılığında belli bir ücret alıyor olmasıdır. 

Ev işlerine ücretli olarak giden kadınların aldıkları ücretlere dair; 

Kadınların aylık geliri, azımsanmayacak bir katkı denebilecek şekilde, aşağı 

yukarı hane gelirinin %42’sini oluşturmaktadır. Yine de kadınlar tekrar tekrar, kendi 

kazançlarının aile gelirine katkısı açısından, kocalarının kazançlarına oranla önemsiz 

olduğunu belirtmektedirler. Kendi kazançlarını daha çok “Çerez Parası” olarak 

görmekte ve ücretleri aylık olarak değil, haftalık veya günlük olarak ödendiğinden, bu 

kadınların kazandığı para “günlük ihtiyaçlar” için daha kolay ve çabuk 

harcanabilmektedir (Özbay 1990, Aktaran Rıttersberger ve Kalaycıoğlu, 2012:316). 

Kadın iş yaşamının sorunlarını yaşarken diğer yandan da geleneksel rollerini de 

yerine getirmek zorunda kalmaktadır (Ersöz, 1999;5). Bugün bu algı biraz daha 

değişime uğramıştır. Çalışan kadın geleneksel rollerini elinden çıkarmanın arayışına 
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girmiştir. Bu işlerin bir şekilde ikamesini aramaktadır. Çünkü artık hepsini bir arada 

yürütecek gücü kendisinde bulamamaktadır. 

3.2.1. Kadının Çalışması Özgürlüktür 

Feminist söylemlerin de etkisiyle kadının çalışması özgürlük olarak 

yorumlanmaktadır. Halbuki çalışan kadın, aynı zamanda evin sorumluluklarını 

başkasına devredemediği için yükü daha da fazlalaşmıştır.  

Bugün gelinen noktada, kadın kendine geleneksel olarak atfedilen rollerden 

kurtulmuş olmayı özgürlüğüne kavuşmuş olarak yorumlamaktadır. Halbuki, anne olmak 

asla gelenekselle ilgisi olmayan, erkeğe tanınmamış bir lütuftur. Dünya üzerindeki her 

varlık yeni bir hayat yaratma becerisine sahip değildir.  

Kadının çalışma hayatına girmesiyle, bazı rollerini erkekle paylaşabilir. Ancak 

anne olmak, doğum yapmak asla erkeğe devredemeyeceği bir rolüdür.  

Evdeki bağlarından, yani sorumluluklarından kendini soyutlayarak iş hayatında 

var olmaya çalışan kadını işyerinde elde ettiği başarılar mutlu etmeye yetmeyecektir. 

Esas olan o başarıyı sevdiklerinle paylaşabilmektir. Özgürlük adına kendini bir eşten 

uzaklaştıran kadın, yaşamın yükünü paylaşmak varken tüm zorlukları tek başına 

göğüslemeye çalışmaktadır. Evdeki küçük çocuğunu da ayak bağı olarak değerlendiren 

feminist kadın, çocuğun yaşam sevinci olduğunu göz ardı etmektedir. Görüşmecilerden 

F.D., sırf “annelik duygusunu” tatmak için çok çetin bir süreç olan tüp bebek yöntemini 

uygulamaya çalışmaktadır. 

“Artık kadınların bir kısmı ekonomik bakımdan bir başkasına bağımlı değil. 

Kocasına, babasına veya kardeşine. Fakat bu özgürlük acaba onlara arzu ettikleri 

mutlu hayatı verebildi mi? Hele hele evli ve çocuğu olan kadınlar bu özgürlük 

içerisinde ne kadar mutlu” (Hüseyin Türkoğlu, Zaman Gazetesi- 05.07.1992). Kadının 

çalışma kararını kendisinin verebilmesi elbetteki özgürlüğün göstergesidir. Fakat 

çalışma şartlarının ağırlığıyla beraber evin ve çocukların da sorumluluğunu yüklenen 

kadın, özgürlüğün getirdiği mutluluğu ne kadar yaşayabildiğini iddia edebilir?  
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3.2.2. Kadının Çalışması Mecburidir 

Aileler refah içinde yaşamak isterler. Ayrıca kadının çalışması medeniyet gereği 

gibi düşünülünce gün geçtikçe daha çok anne çeşitli işyerlerinde çalışmaktadırlar. Hayat 

şartlarının zorluğu da buna eklenince özellikle büyük şehirlerde çalışan kadınların oranı 

bir hayli yüksek. Söz gelimi İstanbul’da bu oran %40’ı geçiyor (Saygılı ve Çankırılı, 

2006:17). Büyük şehirde bizlere empoze edilen daha çok şeye ihtiyacımız olduğu algısı 

ile, bunlara ulaşmak için kendimizi daha fazla çalışıp kazanmak zorunda hissetmemiz 

kadının çalışmasının mecburi olduğunu düşündürür bize. 

Fakat, maalesef, ev hayatı deyince, günün genç kızı, aklına süpürgeyi ve bulaşığı 

getiriyor. Düşmandan kaçar gibi ev hayatından kaçıyor. İhtiyaç bahanelerini buluyor, 

kazancının yüzde onu bile eve girmiyor (Saygılı ve Çankırılı, 2006:162). İhtiyaç olduğu 

iddiası ile başlayan birçok kadın, kazanmaya başladığı parayı bir süre sonra kendi 

ihtiyaçları için kullanmayı yeğliyor.  

Savaşların etkisi, eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomik zorluklar nedeniyle 

kadının gelirine olan ihtiyacın artması vb. nedenlerle daha fazla kadın, üstelik anne olan 

kadın çalışma yaşamına katılmıştır. Böylece kadın anne-eş-çalışan kadın rollerini aynı 

anda yerine getirmek zorunda kalmıştır (Ersöz, 1999;1). Bu da kadının yükünü daha da 

artırmıştır. Bütün bu sorumluluklarına yetebilmek için kimi zaman yanında yardımcı 

çalıştırsa da bunun da maliyetini bir yere kadar karşılayabilmiştir. Çoğu kadın da 

ailesinin desteğiyle çalışma hayatındaki varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Evde 

aksayan çocuk bakımı ve ev işlerini bir şekilde aile büyükleri üstlenmeye 

çalışmaktadırlar. Görüşmecilerden güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A.’nın çocuğuna 

kayınvalidesi bakmaktadır. F.A.’nın şikayetçi olduğu mevzu, çocuğunu kendi el usul 

yöntemleriyle büyütüyor olmasıydı.  

3.2.3. Kadının Çalışması Modernitenin Dayatmasıdır 

Kemalettin Tuğcu, “Toplumun Temeli: Ev Kadını” başlıklı yazısında kadının iş 

hayatında yer almasının, modernitenin bir dayatması olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: 
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“Ev kadını yetişmiyor! Bu, ıstırap verici, acı acı düşündürücü bir hadisedir. 

Bunun böyle olduğunun herkes farkında değil. Bilakis, iyiye doğru gittiğimizi sanıyor, 

kızlarımızın gözünün ev dışında olmasını medeniyet, bir ilerleme hali zannediyorlar.” 

Modernleşme ile birlikte, kadın erkek ilişkisi söz konusu olduğunda özellikle 

1970’lerde yaşanan cinsel devrim ve feminist hareket dalgası sonrasında, toplumsal 

referans noktalarının kaybolduğu, cinsiyet rollerinin birbirine karıştığı ve kadınların 

anne olmamayı seçebildikleri, hatta özgürleşme ideali peşinde, herkesin kendi 

cinsiyetini ve cinsel kimliğini aradığı bir ortam ortaya çıkmıştır (Şişman, 2006:104). 

Değişen zaman ile insanların algıları da değişmiştir. Kaçınılmaz olan değişim karşısında 

kadının çalışma hayatına dahil olma şekli ve tercihleri de değişmiştir. Bu değişimi 

tetikleyen bir etken de modernleşme olmuştur. 

Modernizm, bizlerde kadının çalışmasının bir gereklilik olduğu algısını da 

başarıyla oluşturmuştur. Kendimizi “Modern” olarak adlandırıyorsak, kadının dışarıda 

ücret karşılığı çalışmasını da yadırgamamız gerekmektedir. Bunun tersini düşünürsek 

toplum bizi çağa ayak uyduramamakla itham etmektedir. Bu anlamda kadının çalışması 

modernitenin bir dayatmasıdır. 

Modern hayat, hiç kimse için fedakarlık yapmayan, sadece “kendini 

gerçekleştirmeyi” hedef edinen, atomize bir yaşam süren, elbette en önemlisi uhrevi 

hiçbir kaygısı olamayan, tüm yatırımını bu dünyadaki “özgür ve mutlu” yaşamına yapan 

bir birey anlayışına dayanmaktadır (Şişman, 2006:110). Burada bahsedilen “birey”, bir 

bayan ise onun modern hayatın dayatmaları karşısında bir yuva kurup, dünyaya yeni 

bireyler getirmesine hiç ihtimal veremeyiz. Bir tarafta müthiş bir fedakarlık gerektiren 

annelik, diğer tarafta sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşayan yalnız bir 

birey. Modern hayat biz kadınları bu ikisi arasında sıkıştırıp bırakmıştır. 

3.2.4. Kadının Çalışması Tercihtir 

Çalışan kadınları iki grupta sınıflandırmışlar: 

1) Büyük çoğunluğu teşkil eden bu grup, umumiyetle yüksek görevde olmayan 

kadınlardan teşekkül etmektedir. Ailelerinin maddi darlığı için mecburen çalışmaya 

katlanıyorlar ve emeklilik günlerini sayıyorlar. Yeterince ilgilenemedikleri çocuklarına 
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karşı vicdan azabı çekiyorlar. Ve 10-15 senede, erken emeklilik vs. gibi bir hak tanınsa 

hemen ayrılıp, kendilerini çocuklarına adayacaklarını belirtiyorlardı. Bir çoğu da, 

evlenince veya anne olunca işi bırakıyorlardı.  

2) Umumiyetle iyi bir tahsil yapan meslek kadınlarından oluşan bir grup aydın 

kadınlar azınlıkta kalıyorlardı ve çalışmaktan memnun görünüyorlardı. “Kadın 

Özgürlüğü”nü savunan bu grubun çoğunluğu bekardı ve evlenmeyi düşünmüyorlardı. 

Evli olanların da çoğunlukla çocuğu yoktu veya tek çocukları vardı (Saygılı ve 

Çankırılı, 2006:22). Evet kadının çalışması bir tercihtir. Çok çalışıp işinde başarılı 

olmayı, evlenip mutlu bir yuva kurup çocuk sahibi olmaya tercih etmesidir. 

Tam, tutumlu, bilgili, hamarat, evine bağlı ev kadınları birer birer içimizden 

eksiliyor. Yerlerine yenileri yetişiyor. Çok faydalı bir şey olan okumak ve yazmak 

bizde, çok defa, okuyan kızın kocasına karşı kullanacağı bir silah haline geliyor (Saygılı 

ve Çankırılı, 2006:161). Okuyan kadın illa da bir işte çalışmak hevesiyle evlilik 

içerisinde bazen huzursuzluk çıkmasına sebebiyet verebiliyor. 

Kadınların çalışmasının ev hayatına etkileri halı tezzgahlarında çalışan kadına 

sorulduğunda, “Ev işlerini aksatır, çocuk bakımını zorlaştırır, eşiyle ilgilenemez, ev 

hayatını etkiler” seçenekleri sunulmuştur. Ancak çalışan evli ve bekar kadınlar bunun 

ayrımını yapmak için çok uğraşmayarak hepsi seçeneğini işaretlemişlerdir. Evli kadınlar 

% 79.5 oranında ‘hepsi’ cevabını verirken, bekar kadınlar % 84 oranında ‘hepsi’ 

cevabını vermişlerdir (Okumuş, 2005:130). Çünkü çalışan kadın için bütün bu maddeler 

gün boyunca uzağında kaldığı evini temsil etmektedir. 

3.3. ANNESİ ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU 

Çalışan annenin sıkıntılarının olması kadar, çalışan annesi olan çocukların 

durumları da sıkıntılıdır. Yaşamlarının geri getirilemeyecek çağlarının çok özel anlarını 

annelerinden uzakta yaşayan çocuklar, bu paylaşımlardan yoksun oldukları için 

psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler. 

Çalışan annenin sıkıntı çeken evladı kadar, çalışan bir eşe sahip olan erkeklerin de 

yaşamlarının değiştiği ortadadır. Aslında “Üç çocuk” söylemi onları da ilgilendirmekte 

ancak, çocuğun dünyaya getirilmesini sağlayacak olan (istekli ya da gönülsüz-zoraki) 
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annedir. Bu yüzden bu çalışma kapsamında babalara söz verilmemiştir. Aslında onların 

da bu konudaki görüşleri yeni bir tez çalışmasının konusunu teşkil edebilecek düzeyde 

farklılık ve yeni açılımlar gösterebilecektir.  

Burada bizim söz konusu ettiğimiz çalışan anneler, zamanlarının çoğunu 

çocuklarından ve evlerinden uzakta geçirmek zorunda kalanlardır. Yani yaptığı işten 

ötürü: evlerini, eşlerini ve çok daha önemlisi çocuklarını ihmal eden çalışan kadınlardır. 

Bebeğin ilk üç yılındaki beklentisi karnının doyurulması, altının temizlenmesi ve 

belki de en önemlisi sevilme ve kabul görme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Ayrılma anksiyetesi (korkusu); bebeğin kendisini koruyup kollayan, bakımını 

yapan kişinin, yani annenin yokluğunda, öz varlığının tehlikede olduğunu hissetmesidir 

(Paktuna Keskin, 2009:14). Öz varlığının tehlikede olduğunu düşünen bebek, F.A.’nın 

11 aylık bebeği gibi saçlarını koparıp yemeye çalışarak sağlıksız olduğunu gösterir. 

Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki: yaşamının ilk üç yılında çocuk bakıma 

muhtaçtır ve bu bakım en iyi ancak annesi tarafından sağlanır. Bu üç yılı kapsayan 

zaman zarfında annenin yokluğu çocuk için yaşamın sonu olarak algılanır ve 

anksiyeteye neden olur. 

Çocuğun anneden ayrılması halinde çocuğun hissettiği ayrılma anksiyetesi 

yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkarken; annenin çocuğundan ayrılması halinde, annede 

ortaya çıktığı öne sürülen kaybetme anksiyetesinin, yaşam boyu sürdüğü öne sürülebilir 

(Paktuna Keskin, 2009:13). Bu durum seksen dört yaşındaki bir annenin, atmış 

yaşındaki kızını uğurlarken pencereden onu hala gözetiyor olmasıyla örneklendirilebilir.  

Bebeklik ve ilk çocukluk devresinde sevgisiz, şefkatsiz geçen yıllar, çocuk 

üzerinde silinmez izler bırakmaktadır. Hayatının bu devrelerinde sevgiden mahrum 

kalma, hiçbir zaman yeniden kazanılmamaktadır. Yetişkin çağa geldiğinde, bu sevgi 

açlığı, çeşitli belirtilerle tekrar ortaya çıkmaktadır (Saygılı ve Çankırılı, 2006:30). 

Çocuğun bu dönemi mümkün olduğunca anne ile geçirmesi önerilmekte, anne yok ise 

onun kadar şefkat gösterecek başka bir yakını tarafından bakımı sağlanmalıdır. 
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Çocukla annenin ilk zamanlarını bir arada geçirmeleri bu kadar önemli olmasına 

karşın çoğu zaman da eldeki imkansızlıklardan ötürü bu birliktelik sağlanamamıştır. 

Doç. Dr. Nuran Elmacı ile Yrd. Doç. Dr. Remzi Oto yaptıkları ortak 

çalışmalarında (Mart, 1996)Diyarbakır Sümerbank iplik fabrikasında vardiyalı olarak 

çalışan kadınları konu edinmişlerdir. Burada fabrika yöneticilerinin görüşlerine de yer 

verilmiştir. 

“Zorunluluk bazı sağlıksız uygulamaları da neden olmaktadır. Birkaç işçimiz 

çocuklarını haftalık veya birkaç günlük sürelerle annelerine bırakmaktadırlar. Bir 

işçimiz çocuğunu Elazığ’daki eltisine, bir işçimiz ise İzmir’deki annesine yollamıştır.”  

Görüşmecilerden mimar C.B.’nin çocuğu annesinin evde kaldığı dönemde “Anne, 

keşke benim okula gittiğim dönemde evde olsaydın. Eve geldiğimde kapıyı bana sen 

açsaydın.” Diye sitemini yıllar sonra dile getirmiştir. Yine görüşmecilerden A.K.’nin 

ablasının kızı, kendisine özenerek kendi annesinin de çalışmasını istemiştir. Kadın bir 

müddet çalıştıktan sonra küçük kız, artık evde sıcak yemek bulamadığı için isyan eder 

hale gelmiştir. Başta annesinin para kazanıyor olması çok cazip gelmiştir. İstedikleri de 

eksiksiz alınmıştır. Ancak bir süre sonra her istediğinin alınmasıyla elde ettiği 

mutluluğun yaşayamadığı anne sevgisini teselli etmeye yetmediğini görmüştür. 



81 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇALIŞAN KADININ “ÜÇ ÇOCUK” SÖYLEM ALGISI 

 

Sabiha Paktuna Keskin, “Anne İş’te” adlı çalışmasında çalışan annelerin 

deneyimlerine yer vermiştir. “Bulaşıkları kim yıkayıp, yemekleri kim pişirecek, kim 

çamaşır yıkayacaktı? Ben kaç parçaya bölünecektim?” diyen bir annenin feryadı bütün 

çalışan kadınların derdine tercüman olacak sözlerdi. Örnek vakadaki çalışan anne, 

çocuğunun belki de bütün ihtiyaçlarını karşılıyor fakat onunla bir göz teması kuracak 

vakti bulamıyordu. Buradaki beş yaşındaki çocuk, “Gözlerime bak da konuş anne!” diye 

isyanını dile getiriyordu. 

“Refah devleti desteğinin eksikliği, iki beladan biriyle (ya da ikisiyle birlikte) 

sonuçlanır: Çok az çocuk ve/veya çok az işçi ve çok az aile geliri” (Esping-Andersen, 

2011:228). Refah devletinin desteği olmaksızın kadın da çalışmak zorunda kalır. 

Çalışmaya ihtiyacı olan kadın için de doğum yapmak daima lüks bir istek olarak 

kalacaktır. Dünyaya getireceği çocuğun geleceğine dair endişeleri olan kadın, çocuk 

doğurmamayı tercih edecektir. 

Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yaptığı bir çalışmada ortaya çıkan bir gerçek şöyledir: 

Burada çocuk sahibi olmanın literatürde pek bahsi geçmeyen önemli bir işlevi 

ortaya çıkmaktadır. O da, çocuğun eşler arasındaki bağı güçlendirici ve kadının 

kocasının gözünde statü ve değerini yükseltici işlevidir (Kağıtçıbaşı, 1982:86). Bu da 

Türk kadınımızın acı bir gerçeğidir. Dünyada başka yerlerde de rastlamak mümkündür 

bu anlayışa. Kocasının gözünde değerini artırmak için doğum yapmak, ya da kendine 

daha fazla değer verileceğini bilerek, dünyaya getireceği çocuğun erkek olmasını ısrarla 

tanrıdan dilemek bir kadın için onur kırıcı olsa gerek. 

4.1. MEDENİ DURUMUNA GÖRE ÇALIŞAN KADINLARIN ALGILARI 

Bu başlık altında üç çeşit grupla görüşmeler yapılmıştır. İlk sırada bekar çalışan 

kadının “üç çocuk” söylem algısı irdelenmiştir. Burada çocuğu ve sorumlulukları 
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olmaksızın, dışarıdan durumu nasıl algıladıkları ifade edilmeye çalışılmıştır. Bir nevi 

tuzu kuruyken, “çalışan bekar kadın üç çocuk için ne düşünüyor?” sorusunun cevabı 

aranmaktadır. 

İkinci grupta evli çalışan kadınların “üç çocuk” söylem algısı irdelenmektedir. Bu 

gruptaki kişilerin tuzu artık kuru değildir. İster istemez bir evin sorumluluğu ve ortak 

karar vermek zorunda oldukları bir eşe sahiptirler. Ve bu çalışma için kendilerine 

yöneltilen sorulara cevap verirken eşlerinin de bu konu hakkında ne düşündüklerini 

zaman zaman dile getirmişlerdir. Bir evin sorumluluğunu taşıyan bu gruptaki kadınlar, 

dünyaya getirilecek çocuğun da kendilerine yükleyeceği yeni sorumlulukların farkında 

olarak bu tez çalışmasına katkıda bulunmuşlardır. Belki de “üç çocuk” söyleminin esas 

hedefi bu gruptaki kadınlardır. Bir eşleri vardır ve doğum yapmaya, bekar kadınlardan 

ya da boşanmış olan kadınlardan daha müsait olarak algılanmaktadırlar. “Üç Çocuk” 

söyleminin esas muhatabı bu gruptaki kadınlardır. 

Üçüncü grupta yer alan boşanmış kadınlar, belki de artık bu söylemin muhatabı 

olmaktan uzaklaşmış bir grup olarak değerlendirilebilir. Bir evin sorumluluğunu ya da 

bir eşin sorumluluğunu artık daha fazla taşımak istemeyen bu gruptaki kadınlar için 

çocukların sorumluluğunu da taşımanın bir anlamı kalmamış olabilir. Evliliği bir şekilde 

bozulmuş olan kadın için bu söylem çok da bir anlam ifade etmemektedir. Yapılan 

görüşmelerde, eski eşlerinin sorumluluklarının farkında olmadığını belirten kadınlar iyi 

bir alternatif karşılarına çıktığında değerlendirebileceklerini vurgulamaktadır. 

4.1.1. Bekar Çalışan Kadının Algısı 

Aslında bekar kadının, ev dışı ücretli çalışması toplumca çok da hoş 

karşılanmayan bir durumken, çağın değişen şartlarıyla beraber okula gidip eğitim alan 

kadın bu bilgi ve becerisini kullanabileceği işler aramaya başlamıştır. Aldığı eğitim 

artık onun çalışmasını meşru hale getirecek bir nedendir. Bir eğitim görmeksizin 

genellikle kas gücüne dayalı işlerde çalışan genç kızlar ise ekonomik yetersizliklerden 

ötürü çalışmak zorunda kalmış grupta yer alırlar. 

 “Ev kızı”, çalışmayan, okula gitmeyen, evin içersinde yapılacak işlerde bir 

yönüyle annesine yardımcı olurken, diğer yönüyle de evdeki kendinden büyük 
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kadınlardan iyi bir anne nasıl olur, iyi bir eş nasıl davranır gibi hususların ince 

ayrıntılarını öğrenen şeklinde tanımlanabilir (Lüküslü ve Çelik, 2008:101). Yani ev 

işlerinde bir nevi staj yapan kişidir. Ama günümüzün gerek ekonomik gerekse sosyal 

şartlarının etkisiyle artık evinde staj yapmayı bırakmıştır ev kızı. O da çalışan kadın 

kategorisine geçmiştir. İyi bir işte çalışabileceği yeterli eğitimi de almadığı için, ev 

kızının çalışma şartları okumuş kadınlara nispeten daha ağır şartlarda olmuştur. 

A.K. 35 yaşında, sınıf öğretmeni. Kendisi beş kardeşler. Konya’da yaşıyor.   

“Üç çocuk, bunu insanlara dayatamazsınız. Bu sayı insanların şartlarına 

göre, bakabilecekse üç hatta dört de olabilir. Çalışan anne-baba memur ise iki 

çocuk ideal olur. Üç çocuk için verilen bir teşvik duymadım. Çocuk 

yardımlarının iyileştirileceğini duymuştum ama ne yapıldı, sonucu ne oldu 

bilmiyorum. Devlet çalışan kadın için, günlük çalışma saatlerini düşürebilir, süt 

iznini artırabilir, doğum izni süresini artırabilir. Bakım ücreti verebilir, tabi ki 

her çocuk için ayrı ayrı. Gerçi bu da maliyeti epey yükseltir. Annenin doğumdan 

sonra ilk bir yılını muhakkak çocukla beraber geçirmesi gerekir. Elbette çocuk 

doğurmayı düşünüyorum. Ancak bu karar evlenme süreme de bağlı. Şu gün 

evlenmiş olsan en fazla iki çocuk doğurabilirim. Tek çocuk asla değil ama, 

ikiden fazlasının sorumluluğu bana fazla gelir. Çocukların bakımı konusunda da 

arada kalıyorum. Büyükler bakıyorsa yani kayınvalideler, çocuklar farklı 

huylara sahip oluyor. Şımarık olabiliyorlar. Başkalarına baktırma hususu da, 

yani kreş ya da eve bakıcı alma konusu güvenlik açısından kafamı karıştırıyor. 

Esas olan annenin bakması taraftarıyım. İmkanım olsa çocuklarıma kendim 

bakarım. Çocuğun ihtiyaçlarını eşim karşılayabilirse çalışmam. Memur ailesi 

olacaksak bu durumda zor olacağı için çalışırım. Çalışan anne konusunda en 

çok mağdur olan çocuklar. Tamam anne de yıpranıyor ama, çocuklarla 

yeterince ilgilenilmediği için çocuk bu durumu daha sonra sorgulayabiliyor. 

Çalışan kadına bakıldığında, ekonomik özgürlüğünün olması çok cazip 

görünüyor. Ama bunun gerek kendisine yansıyan, gerek çevresindeki yakınlarına 

yansıyan ağır bir bedeli oluyor. Pek çok arkadaşım işe gelirken çocuğuyla 

ağlayarak ayrılıyor. Çocuğa bakabilmek önemli, aslında çoğu zaman maddi 

anlam yüklenir. Ama işin manevi boyutu var. Çocuğuyla vakit geçirebilecek 



84 

zamanı varsa, ilgi gösterebiliyorsa bu da “bakmanın” içindedir. O çocuğun 

sorumluluğunu alamıyorsa, çocuğa bakamıyordur. Bugünün çalışan kadının “üç 

çocuk” söyleminin etkisiyle doğum yapacaklarını zannetmiyorum. Aksine sayıyı 

azaltmaya bakıyorlar. Çalışan kadın artık kendine daha fazla vakit ayırmak 

istiyorlar, daha çok kendilerini önemsiyorlar. Bunun yanında vaktinin olmadığı 

düşüncesi de hakim. İyi yetiştirme kaygısı da var, yine maddi kaygılar da ön 

planda. Bir çocuk elbette ki kardeşsiz olmamalı. İki çocuk ile tek çocuğun 

tavırları çok farklı oluyor. O tek çocuk kardeş sevgisini hep dışarıda arıyor. Ne 

yazık ki duygusal yönden daha da istismara açık hale geliyor. Tek çocuk ileride 

ihtiyaç duyacağı manevi desteği kimden sağlayacak?” 

A.Y. 35 yaşında, lisans mezunu devlet memuru olarak çalışmakta. İşi gereği 

haftada bir gece nöbete kalmakta. Yani geceyi işyerinde geçirmekte. Kendisi 3 kardeş. 

“Eğer evli olsaydım geceyi işyerimde geçirmem hiç tartışma konusu 

olmazdı. Birincisi işyerim gayet güvenli, ikincisi benimle evlenen kişi zaten 

benim çalışma şartlarımı kabullenmiş demektir. Tabi ki bu gece nöbetleri bir 

anne için zor olurdu. İmkanım olursa işimi değiştirebilirim. Fakat işim 

değiştiremesem de çalışmaya devam ederdim. Üç çocuk söylemini duydum ancak 

teşvik amaçlı ne gibi çalışmalar yapıldığına dair bir bilgim yok. Belki de evli 

olmadığımdan ötürü teşviklerle ilgilenmemişimdir. Bu yaştan sonra eğer 

evlenirsem ancak 1 ya da 2 çocuk. Biyolojik nedenlerden ötürü. 25’li yaşlarda 

evlenmiş olsaydım üç çocuk doğurmayı düşünebilirdim. Bu yaştan sonra 

biyolojik olarak da sanırım zor olur. İdeal çocuk sayısını etkileyen bir sürü 

değişken vardır. Ailenin maddi durumuna göre, eğitim durumuna göre, 

kendisinin psikolojik durumuna göre de çocuk sahibi olabilir. Dört de olabilir. 

Çok zengin olmak değil, orta halli de olsa yeterlidir. Başbakan’ın sözünün 

üzerine değil de, ekonomik olarak rahatladığımız için motivasyon sağlayabilir. 

Ancak, tek söz ile bu sağlanamaz. Herkes kendi iradesine göre davransın. Eğitim 

durumu, maddi imkanları en önemlisi psikolojisi böyle bir şeye hazırsa çocuk 

doğursunlar. Neslimizin devamı için üç de olsun beş de olsun. Çalışan kadın 

kariyerinin derdine üç çocuk yapmıyor ya ben buna da karşıyım. Anne de ol, 

çocuk da yap, kariyer de yap. Yapılabilir. Üç çocuğu teşvik amaçlı para yardımı 
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yapılabilir. Kreş olabilir. Özel şirketlere kreş açma zorunluluğu getirilebilir. 

Böylece annenin gözü arkada kalmaz. Çocuklarıyla iyi ilgilenebilecek bir kreş. 

Gözlerinin önünde olursa çocukları anneler rahat eder. Bu kreş, para 

yardımında bulunmaktan daha kıymetli olur. Bir saat gibi bir arayla gidip 

çocuğunu görmesi önemli.” 

N.Ö. 26 yaşında, mutfak elemanı olarak çalışmakta. Kendisi 5 kardeş. 

“Ben çok çocuğa karşı değilim. Dileyen altı da yapabilirler. Bir çocuğa 

bakmak, maddi anlamı içerir. Onun masraflarını karşılayabilmek. Evlendiğimde 

çalışma durumum belli olmaz. Eşime bağlı. Hem çalışıp, hem çocuk 

doğurabilirim. Çocukların bakımında da ya babaanne olur, ya da anneanne 

olur. Kendim evlendiğimde üç çocuk doğurmak isterim. Şu anki işimi yaparsam 

da çocuk büyütmeye devam edebilirim. Üç çocuk hususunda kreş yardımı 

olabilir. Ben Başbakan’a bir şey diyemem.” 

Başbakan’ın düşüncelerini onayladığını söyleyen N.Ö. görüşmeye çekinerek 

başladı. Önceki görüşmecilerime sadece çalışma konusunu söylemem yeterli olmuşken, 

N.Ö. bir şeyler konuşmaktan çok çekinerek sorularıma cevap verdi. Verimli bir görüşme 

olmadı, ben de N.Ö.’yü fazla bunaltmamak için teşekkür ederek görüşmeyi 

sonlandırdım. Daha sonraki günlük yaşantı içindeki görüşmelerimiz esnasında, 

tedirginliğinin devam ettiğini gördüm. “İsmim bir yerlerde yayınlanmasın, devletle 

başım belaya girsin istemem.” Diyerek çekincesini çok net olarak ifade etmiştir.  

4.1.2. Evli Çalışan Kadının Algısı 

Belki de “Üç çocuk” söyleminin en garanti de olan muhatabı. Çünkü doğum 

kararı aldığında, bunu anında gerçekleştirebileceği bir eşe sahip olmakla bekar çalışan 

kadınlara oranla bu söylemin daha fazla muhatabı konumundadır. Çocuk sahibi olma 

eğilimi ve isteği erkeklerde kadınlardan daha fazla orandadır. Çünkü çocuğun tüm 

bakımıyla ilgilenen anne yorgun haldeyken baba katlanılan fedakarlıkların çoğunun 

farkında bile değildir. Görüştüğüm çalışan kadınların büyük çoğunluğu çocuklarını 

büyütürken eşlerinin yardım etmediğini belirtmişlerdir. Çok nadir olarak yardım 
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görenler de vardır. Eşinden her türlü yardımı gördüğünü söyleyen D.D. yine de çocuğun 

sorumluluğunun kadında olduğunu vurgulamaktadır. 

D.D. 32 yaşında. 12 yıllık evliliğinden 11 yaşında bri kız çocuğuna sahip. Başka 

çocuk doğurmayı düşünmüyor. Eşi de kendisi gibi devlet memuru, o da tek çocuğu 

yeterli olarak görüyor. D.D. görüştüğüm diğer annelere nazaran biraz daha sert bir duruş 

sergilemekte. Olaya duygusal yaklaşmadı. “Çalışmak da bir tercihti, ve böyle olması 

gerektiğine inanıyorum” diyerek hiç vicdan azabı çekmediğini vurgulamıştır. Devletin 

hiçbir vaadinin onun kararını değiştiremeyeceği çok açık bir şekilde görünüyordu. 

Yapılan iyileştirmeler sadece D.D.’nin hayatını kolaylaştırır. Yeni bir çocuk doğurma 

kararını etkileyemez. 

“Çalışan kadının çok çocuk doğurması taraftarı değilim açıkçası. Çalışan kadın 

her türlü kullanıma açık bir meta olarak görülmekte. Benim eşim, bana her zaman 

ciddi anlamda yardımcı olmuştur. Hem çocuk bakımı konusunda, hem de ev işleri 

konusunda. Üstelik şimdiye kadar başka eşlerde görmediğim kadar yardımcı 

olmuştur. Ben çevremde gözlemlediğim kadarıyla en fazla iki çocuk diyorum. Hem 

çalışıp, hem çocuk bakmak bana zor geliyor. Kadın çok zahmetlerle büyütüyor 

çocuğunu. Bence iki çocuğun arasında yaş farkı olmalı. Peşpeşe yapılan 

doğumlar kadını daha çok yıpratıyor. Arkadaş çevreme göre  küçük yaşta 

evlendim ve hemen anne oldum. 20’li yaşlarım çocuk bakarak geçti. Kendime de 

vakit ayırmak istiyorum. Çocuklarıma iyi annelik yapmak için benim de yeterli 

donanıma sahip olmam gerekiyor. Kızım 11 yaşında. Zaman çok hızlı geçiyor. 

Yarın birgün üniversiteyi kazanıp başka yerlere giderse ben yalnız kalırım. İşte bu 

düşünce bana artık ikinci çocuğu düşündürüyor, yoksa hiçbir vaat benim bu 

fikrimde etkili olamaz. Çalışan bayan için şartlar ne kadar iyileştirilmiş olsa da, 

en fazla iki çocuk. Bizim jenerasyonla ataerkil düşünceler ne kadar geride kalmış 

gibi görünse de, bir yere kadar. Ne kadar eş yardım ediyor olsa da çocuk anneye 

bağımlıdır. Öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak olan annedir. Kızıma çalışarak 

daha iyi imkanlar sunduğumu düşünüyorum. Çalışan kadın için maddi yardım 

görmesi ya da esnek çalışma saatleri uygulanması doğum için teşvik edici 

olabilir. Fakat ben bunu da doğru bulmuyorum. O izinliyken erkek çalışanın 

günahı ne? Doğuramamak mı?  Doğum yapmak, bir çocuğa sahip olmak izin 
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almak için bahane olamaz. Eğer bir işte çalışıyorsan o işin gerekliliklerini de 

yerine getirmek zorundasın. Biraz katı düşünüyorum. Çevremde üç çocuğu olan 

yok. Şöyle, planlı olarak yok. Artık ev hanımı bile üç çocuk doğurmuyor. Maddi 

kaygıları var çünkü. Çocuk büyütmek çok sıkıntılı bir süreç. Çalışan kadın ve üç 

çocuk düşünemiyorum. Anne bu defa gerçekten nereye yetişecek. Daha 

sonrasında eşiyle iletişimi bile sıkıntıya giriyor. Çünkü ona da vakit ayıramıyor. 

Peki bu durum ne kadar sağlıklı?” 

4.1.3. Boşanmış Çalışan Kadının Algısı 

Aile kurumunu ortadan kaldırdığı ve aileyi temel toplumsal işlevlerinden 

uzaklaştırdığı için boşanma istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Timurturkan, 2012:203). Ve toplumumuz hala boşanmış kadın hakkında çeşitli 

önyargılara sahip durumdadır. Bu durumu en net şekilde ifade eden katılımcılardan 

M.A. olmuştur. “Eşi ölmüş bir kadın toplum tarafından saygı görür. Ve çoğu zaman 

etrafındakiler ona yardımcı olurken, kocasından boşanmış kadına saygı duyulmaz. Ve 

onun herhangi bir yardıma layık olmadığı düşüncesi yaygındır. Çünkü o kocasından 

boşanarak yanlış bir şey yapmıştır. Toplum nezdinde suçlu olarak değerendirilir.” 

Bekar anneliğin sebebi genellikle babanın ölümü ya da ortadan kaybolmasıydı. 

Bugün tipik olan sebepler boşanma ya da, bilinçli bir şekilde birliktelik dışı çocuk 

sahibi olmadır. Değişen ise, evlenme ya da çocuk sahibi olma arzusundan ziyade, karar 

alma biçimleridir (Esping-Andersen, 2011:43). Teknolojinin ilerlemesi, çocuk doğurma 

hususunda kadınlara bir eşe ihtiyaç duymaksızın çocuk sahibi olma imkanı 

sağlamaktadır. Böylece değişen karar verme biçimleri olmuştur. 

Tek ebeveynli ailelerin artmasının nedeni, sadece boşanma oranlarının artması 

değildir. İnsanların tek başlarına aile kurmayı seçmelerinde, sanayi sonrası toplumunda 

ilişkilerden kurtulup atomize bir hayat yaşama isteklerinin de etkisi vardır (Şişman, 

2006:56). Bunun bir diğer şekli bireyselleşme olarak karşımıza çıkar. 

Boşanmanın yaygınlaşması da ailenin aşındığının bir göstergesi olarak sıklıkla 

dile getirilir (Esping-Andersen, 2011:40). Artık günümüzde “Aile” kavramının yeniden 

tanımlanmasına çalışılmaktadır. Farklı yaşam tarzları ailenin tanımının değişmesine 
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neden olmaktadır. Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada, “aile” kavramının içeriği ve 

kapsamının değişmesi de gayet doğal karşılanmalıdır.  

Günümüz toplumlarında hızla yaygınlaşan yeni bir aile türü olarak tek ebeveynli 

aileler karşımıza çıkmaktadır. Artan boşanma oranları, eşlerden birinin kaybı, artan 

evlilik dışı birliktelikler ve bu birlikteliklerden doğan çocuklar, evliliğin 

sorumluluklarından kaçma isteği gibi nedenler tek ebeveynli aileleri meydana getiren 

çeşitli etkenlerdir. Bu ailelerin büyük çoğunluğunda aile reisi olarak çocuklarıyla 

birlikte yaşam mücadelesi veren anneler karşımıza çıkmaktadır (Zeybekoğlu Dündar, 

2012:53). Hem çocuğuna bakmak zorunda olan, hem de evin geçimini sağlamak 

zorunda olan annenin yükü oldukça ağırdır. Bu yükü hafifletmek için çalışan kadın 

genellikle kendi ebeveynlerinden yardım almaktadır. 

Kadınlar düşük ücretlerden şikayet etmektedirler; herkesin paraya ihtiyacı olması 

nedeniyle, arka arkaya mümkün olduğu kadar çok gün ve mümkün olan sıklıkta 

çalışmak istemektedirler (Rıttersberger ve Kalaycıoğlu, 2012:319). Katılımcılardan 

K.D. evin geçimini kendisi sağladığı için bir işten ayrılmak zorunda kaldığında derhal 

yeni iş aramaya başlamaktadır. Onun boşa geçirecek kadar çok vakti yoktur. 

K.D. 27 yaşında, bir çocuk annesi. Altı yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı 

almış. On yaşındaki çocuğun velayetini K.D. almış. Boşandığında oğlu 4 yaşındaymış. 

Anne-babasıyla beraber 1+1 Toki dairelerinde yaşamaktadır. Bu beraberliğin bir sebebi 

de kendi çalıştığı saatlerde çocuğuna annesi tarafından bakılıyor olması. Hiç değilse 

çocuğu için endişelenmiyor.  

“Biz altı kardeşiz. Ortaokulu bitirdim. Ailem ilgilenmediği için okula 

devam etmedim. Çocuğun üzerinden nafaka alıyorum. Bin beşyüz tl mahkeme 

masrafı yapıp, nafakayı ancak yirmi beş tl yükseltebildim. Şu an iki yüz tl 

alıyorum. Üç çocuk ideal sayı aslında. Boşanmamış olsaydım üç çocuğum 

olurdu. Eşim sorumsuzdu. Evlendikten iki ay sonra hamile kaldım. Kaynanam 

tekrar çocuk istediler, eşim istemedi. Vergi indirimini duymuştum. Her çocuğun 

başına sigorta yapılıyor diye duydum. Herkesin sigortası olsun. Çok sigortasız 

var. Çalışma hayatında 100 kişi tanıdım, çoğu sigortasız. Sigorta yapınca 30 tl 

olan günlüğümü 20 tl yaptı. Zoruma gitti, ben her gün ağlardım. Kendi 
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sigortamı kendim ödedim. Evleneceğim inşallah, çünkü daha yaşım genç. Çok 

şeylerde hevesim kaldı. İstediğim sadece huzur. Eşim sabah işe gitsin akşam eve 

gelsin. İstediğim bir şey yok. Çocuğumun da kardeşleri olsun istiyorum. 

Çocuğum ağlar bazen benim niye kardeşlerim yok diye. Önce oğlum, sonra 

kızım olsun çok isterdim. Normalde çocukları çok severim. Yurt dışındaki gibi 

her çocuk için ödeme yapılırsa ben de çocuk doğurabilirim.”  

Ş.Y. 37 yaşında, ilkokul mezunu. Üç çocuk annesi. Küçük yaşta evlendiği için 

çocukları 22, 19, 17 yaşlarında. Altı senedir eşinden boşanmış durumda. Haftanın altı 

günü sabah 7:00-15:00 saatleri arasında çalışmakta. Özel sektörde olmasına karşın 

günlük çalışma saati uygun. 

“Benim için ideal çocuk sayısı bir kız, bir oğlan. Sağlıklı olsun da… Kız 

iyidir ama. Birbirlerine arkadaş olurlar. 15 senedir çalışma hayatının içindeyim. 

Evliyken kaynanamla beraber kalıyorduk. Çocuklarıma dokuz sene babaanne 

baktı. Eşim çocukları hiç sevmezdi. Biz bilinçsiz anne-baba olduk. Ben 14 

yaşında, o 16 yaşındaydı. Bu şartlar altında üç çocuk yetiştirmek çok zor. 

Şartlar düzeltilsin, maaşlar artırılsın. Şu an Suriyeli’ler var, İranlı’lar var. 

Kiralar yükseldi, işler azaldı. Devletin imkanları iyileştirmesi lazım. Tekrar 

evlenmek, yuva kurmak kısmet işi. Bundan sonra çocuk biraz zor. Aslında karşı 

tarafa da bağlı. Ben bebekleri severim, karşı taraf istemezse nasıl olsun ki. Şu 

anda geçinmek çok zor. Devlet yardım etmeli. Doğum iznini artırabilir, süt iznini 

artırabilir. En aşağı 2-3 sene olmalı. Çünkü çok küçük oluyor bebekler. Anneler 

çocuklarını yanında çalıştıkları işyerlerine götürebilmeli. Oralarda kreş 

bulunmalı. Anne gün içinde istediği zaman çocuğunu görebilmeli. Buna da 

imkan sağlanmalı. Türk kadını olarak biz çocuk seviyoruz. Şartlar iyileştirilirse, 

yaşam şartları iyi olursa ben dördüncüyü de düşünürüm. Çocukları çok 

seviyorum, içime koyasım geliyor. Annelik içgüdümüz çok fazla.”  

M.A. 44 yaşında. Lisans mezunu, özel sektörde mağaza müdürü olarak çalışmış. 

Çalıştığı dönem kızının büyüdüğü döneme denk geldiğinden kendisi için sıkıntılı bir 

süreç olmuştur. Kendisi 3 kardeş. Boşandığında kızı 4 yaşındaymış. 
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“Mağaza müdürü olarak çalıştığım dönem günde ortalama 10 saat, kimi 

zaman da 14-15 saati buluyordu. Çocuğumu büyütürken çalıştığım dönem aile 

desteği görmedim. Çocuğum tam gün okuldaydı. Okul çıkışı benim işyerime 

gelir, akşam beraber çıkardık. Çocuğuma yeterince vakit ayıramıyordum. Hiçbir 

şeye vakit ayıramıyordum. Bu da ben de vicdan azabına neden oluyordu. 

Özellikle o yıllarda çocuğumla ilgilenememek ben de vicdan azabına neden 

olurken, bugün de o zaman kuramadığım iletişimin sıkıntısını çekmekteyim. 

Çocuğum, o yıllarda atladığım, göremediğim şeyleri bugün sürekli söyleyerek 

aramızda tatsızlıklara neden oluyor. Bugün olsaydı çalışma hayatına hiç 

girmezdim. Vaktimi çocuğuma ve yarım bıraktığım eğitimime ayırırdım. Bir aile 

için ideal çocuk sayısı dört olmalı. Eğer maddi durum iyiyse sayı artırılabilir. 

Çocuğa bakabilmek önemli. Bakabilmenin anlamı; çocuğun psikolojisini iyi 

tutmak, ona sabretmek, eğitimine dahi yardımcı olmak. Bu yönüyle çocuğuma 

çok yardımcı olduğumu söyleyebilirim. Üç çocuk söylemini duyduğumda ‘eksik 

olmuş’ dedim. Daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Nüfus artış hızının 

düşük olduğunu düşünmüyorum. Doğuda kürtlerin, burada abdalın ve 

çingenenin çocuğu çok. Bir de bana göre çocuk sayısı bir yana herkes ana-baba 

olamaz. Çocukluğunu yaşamamış, sevgi görmemiş insan ana-baba olamaz. 

Bugün bir Avrupa ülkesinde boşanmış bir kadın olsaydım, durumum çok daha 

iyi olurdu. Devlet çalışan kadından üç çocuk istiyorsa, kadının çalışacağı işleri 

iyi belirlemeli. Bayanların erkeklere oranla çok daha güzel yapacakları işlere 

yöneltmeli. Üç çocuk söyleminin gerçekleştirilmesi için evlerin de uygun olması 

gerekiyor. 1+1 evlerde oturan aileler için değil üç çocuk bir çocuk bile çok 

sakıncalı durumlar doğurabilir. Çocukların ayrı odası olmalı. Her şeye rağmen 

ikinci evliliğimi yaparsam, sağlığım elverirse çocuk doğurmayı düşünürüm. 

Çünkü çocuğumun kardeşi olsun istiyorum.” 



91 

4.2. SAHİP OLDUĞU ÇOCUK SAYISINA GÖRE ÇALIŞAN KADINLARIN 

ALGILARI 

Burada çalışan kadınlar dört başlık altında gruplandırılmıştır. Görüşme yapılan 

çalışan kadınlara bazen farklı sorular sorulsa da genel sorular aynı çerçeveden konuyu 

çok fazla uzaklaştırmamıştır. 

Bu başlık altında, bir erkek olmasına karşın çok çocuk sahibi olma fikrini savunan 

Adem Güneş’in düşünceleri şöyledir; 

“Bütün bunları salt pedagojik bilgilerimle değil, dört çocuk babası olarak da 

söylüyorum… Onların birbirinden aldığı cesareti, coşkuyu ve sosyalleşme süreçlerini 

yakinen gözlemliyorum… Bana şu an dünyaları verseler, tek çocukta kalmak 

istemezdim… Evimizin içi çok sıkıcı olurdu… Ve çocuğumun geleceği adına ciddi 

kaygılanırdım… “Bu çocuk bizden sonra yaşamayı tek başına nasıl becerecek?” diye 

endişelenirdim…” Adem Güneş, 11.01.2013. 

Durumu kadın ya da erkeğin sorumlulukları üzerinden değil de tamamıyla 

çocukların kardeşlik bağları üzerinden değerlendirmesi, durumun farklı bakış 

açılarından da değerlendirebileceğini göstermektedir. 

4.2.1. Hiç Çocuk Sahibi Olmamış Çalışan Kadının Algısı 

1978’de ilk tüp bebek olan Louse Brawn’la birlikte, üreme ile cinsiyet birbirinden 

ayrıldı. Klonlama, kiralık rahim gibi gelişmeler nedeniyle, üreme artık heteroseksüel 

ilişkiye bağlı değil. Bu da cinsiyetle aile arasındaki bağın tamamen kopması demek 

(Şişman, 2006:195). Burada hiç doğum yapmamış kadının, mevcut doğmuş olan 

çocuklar arasından evlatlık edinmeyi düşünmesi, doğurganlık hızına bir katkı 

sağlamamaktadır. Bu başlık altında sorgulanacak olan, çalışan kadının bundan sonra 

dünyaya bir bireyin daha kazandırılmasında aracı olup olamayacağıdır. Yani, doğal 

yollardan bir annelik deneyimi yaşama arzusu sorulacaktır. 

Çocuk sahibi olmamış çalışan bir kadın bulamadığım için bu başlık altında bir 

değerlendirme yapılmayacaktır. Katılımcılar arasında çocuğu olmayan çalışan bir kadın 

mevcuttur. Ancak çocuk doğurabilmek için tüp bebek tedavisi gördüğünden ötürü onu 
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bu başlık içinde değerlendirmek uygun olmayacaktır. Yine katılımcılardan Y.G. tek 

çocuk sahibi olmakla birlikte, yeterince ilgilenemediği için, ‘bugün olsaydı onu da 

doğurmazdım’ diyerek hiç çocuk sahibi olmamış çalışan kadın kategorisine 

alınabileceğini belirtmektedir. 

Çocuğu olmayan evli kadın bulamayışım, aslında evliliklerin eninde sonunda bir 

çocuğa sahip olmak amaçlı gerçekleştiğinin de bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Evlilikte amaç neslin devamıdır. Bunu yaparken de toplum kurallarına uygun olarak 

hareket etmek esastır. Bunun da en meşru yolu evlilik kurumu ile birlikteliği devam 

ettirmektir. 

4.2.2. Tek Çocuklu Çalışan Kadının Algısı 

Genelde akademisyenlerin tek çocuğu tercih ettikleri söylenir. Çünkü 

kendilerindeki mükemmeliyetçi hissi tatmin etmek ancak tek çocukla mümkün olur. İki 

çocuk, ilginin bölünmesine neden olacağı için onlar için çok önemli değildir. Aslında 

bencillik yaptıkları bile iddia edilebilir. Kendi düşüncelerince tek çocuk yapan 

akademisyen eşler, çocuğun bir kardeş ihtiyacını göz ardı etmektedirler. 

 Doğurganlık refah düzeyinin yükselmesi ile de azalmaktadır. En düşük refah 

düzeyine sahip hanelerde yaşayan kadınlarda 3.39 olan TDH, en yüksek refah 

düzeyindeki kadınlarda 1.36’dır (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın 

Raporu,2013). 

Bazen de cidden yaşam şartlarının zorluğu insanları tek çocuktan sonra düşünür 

hale getirmektedir. Çalışan kadın ilk çocuğunu bakıcı bulma sıkıntılarıyla geçirince, 

ikinci ya da üçüncü çocuk ütopik bir durum olarak kalmakta. 

Y.G. 39 yaşında, 12 yaşında bir çocuk annesi. 16 yıllık bir evliliğe sahip. Kendisi 

6 kardeş. Özel bir güvenlik firmasında vardiyalı olarak çalışmakta. 19 yıldır çalışma 

hayatının içinde.Eşi polis olduğu için Türkiye’nin değişik illerinde bulunmuşlar.  

“Çocuğumu büyütürken kendi ailem yardım etti. Oğlum doğduğunda biz 

doğudaydık. Ve çocuğumu orada tanımadığım kişilere emanet etmek istemedim. 

Annem en büyük destekçim olmuştur. Oğlum 12 yaşında halen annem bakar. 
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Bazen bu çocuğumun olduğuna bile üzülüyorum. Hakka girdiğimi düşünüyorum. 

Çünkü hakkıyla bakıp ilgilenemediğimi, kaliteli, keyifli vakit geçiremediğimizi 

düşünüyorum. Çocuğumun annesine ihtiyaç duyduğu anında yanında 

olamamak… Çalışmasaydım, ki hiçbir zaman çalışmamayı düşünmedim, öyle bir 

lüksüm olmadı benim. Ama evde olsaydım belki ikinci çocuk olabilirdi, üçüncü 

çocuk asla. Biz kalabalık bir aileyiz. Ablamın çocuklarıyla kardeş gibiler. 

Kardeşe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Başbakan’ın ‘üç çocuk’ söylemini 

duyduğumda komik geldi. Uygun ortam oluşturmadığı için, zaten mevcut durum 

da üç çocuk için yeterli değil. Yeterli altyapıyı oluşturmadan bir başbakanın 

kalkıp da böyle bir söylemde bulunması çok komik. Nüfus artış hızının 

düştüğünün farkındayım. Ancak çocuklar için iyi imkanlar sunamadıkça sırf 

nüfus azalıyor diye de yeni çocuklar dünyaya getirmek çok da akıl işi değil. 

Çalışan kadın için üç çocuk doğurmak bence imkansız. Devlet şu an sadece 

memuruna yatırım yapıyor. Ama memur da çok fazla çocuğa sıcak bakamıyor. 

Çünkü atama durumundan ötürü kimse kendi memleketinde çalışamıyor. 

Dolayısıyla çocuklarını büyütürken aile desteğinden mahrum kalıyor. Allah 

nasip etmişse her kadın biyolojik olarak anne olabilir. Ama her kadın iyi bir 

anne olamaz. Çocuğuna her anlamda destek olmalı. Ben ilk çocuğumla 

paylaşamadığım mutlu anların vicdan azabını yaşıyorum. Bence devletin 

önerdiği kreş çözüm olmayacak. Çünkü kreşte çalışan insanlara nasıl 

güveneceksin. İşlerinin ehli insanlar olacak mı orada? Benim için kreş açılması 

da çok bir anlam ifade etmiyor. Kadına esnek çalışma saatleri ayarlanmalı.”  

F.A. 27 yaşında. 11 aylık bebeği var. Kendisi üç kardeş. 

“Ben doğum yaptığımda ablamla eniştem hayırlı olsuna geldiler. Ondan 

sonra da görüşmedik. On bir ay geçmiş, belki de seneler geçecek. Çünkü herkes 

çalışıyor, kimsenin akraba ziyaretine ayıracak vakti yok. Çocuğum teyze ne, dayı 

ne, amca ne bilmiyor. Artık işyerindeki arkadaşlarım çocuğum için teyze olacak. 

Ne zaman boş kalsam önce çocuğumla ilgileniyorum. Bizim evde iki gün bulaşık 

yıkanmadığını bilirim. Önceliğim kızım. Onunla vakit geçirmek bana da iyi 

geliyor. O kadar yoğun ve dengesiz bir işte çalışıyorum ki, daha çocuğuma vakit 

bulup da diş bulguru yapamadım. Devlet vadettiği hiçbir teşviği yerine 
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getirmiyor. Ben hamile kaldığımda, 50 işçi çalıştıran yerlere kreş açma 

zorunluluğu getirilecekti. Ben de sevinmiştim. Dokuz ay geçti ben doğum yaptım, 

ortalıkta kreş yok. Benim çocuğum 11 aylık oldu hala kreş yok. Biz artık kreşin 

açılmasından ümidimizi kestik. Bizi salak yerine koyup haber yapmasınlar. 

Çocuğuma annelerimiz bakıyor. Pazar günü de eşim bakıyor. Hasta olup rapor 

aldığım da o kadar seviniyorum ki, niye çocuğuma kendim bakacağım diye. 

Kimseye yalvarmayacağım çocuğuma bakması için. Kardeş çocuğumun hakkı. 

Neden dünyada yalnız kalsın ki. Sıkıştığında güvenebileceği birileri olsun. Ama 

bu şartlar altında çok zor. Evde olsam, iki de olsun, üç de olsun çocuk. On bir 

aylık kızım saçlarını yoluyor. İnternetten okudum strestenmiş. Küçücük 

çocuğuma yazık değil mi? Tamam annemler bakıyor güveniyorum ama ben evde 

yokken herkes kendi usulünce büyütüyor çocuğumu. Benim kızım için 

hazırladığım özel çorbayı, annemler tatsız olmuş diyerek tuz, yağ ve salça 

ekleyip öyle yediriyorlar çocuğuma. Yani çcuğumu kendi istediğim gibi 

yetiştiremiyorum. Ne kadar bilinçli bir anne olursan ol, kendin ilgilenemedikten 

sonra herkes kendi yöntemini uyguluyor çocuğuma. Ben ikinci çocuk için 

kaynanama danışmalıyım. O yap derse yaparım. Çünkü çocuğa bakacak olan o. 

Devlet bizi ‘doğum paketi’ gibi laflarla oyalamasın. Benim için çözüm, kreş 

olabilir.” 

Doğum izni olarak kadınlara verilen süre bir hayli kısadır. Çalışan kadının 

doğumdan sonra çocuğu ile geçirebileceği süre toplam iki aydır. İsteyen kadınlar bu 

sürenin sonunda altı ay daha ücretsiz izine çıkabiliyor; ancak pekçok kurum bu duruma 

hoş bakmıyor. Altı ay daha çocuklarıyla kalmak isteyen annelerin kariyeri tamamiyle 

belirsizleşiyor (Zeybek, 2013:133). Burada ifade edilen durum, F.A.’nın mağduriyetini 

dile getirdiği durumdur. Özel sektörde çalışan F.A. doğum izninden döndüğünde işine 

son verildiğini duyma endişesiyle kızından daha erken ayrılma kararı almıştır. F.A. 

çocuğuna istikrarlı bir şekilde bakması için güvenecek kimseyi bulamadığından ikinci 

çocuğu doğurmak tamamen hayale dönüşmüş durumdadır. 

Bu annelere ‘Allah analı babalı büyütsün.’ diye dua ettiğimde, bu çocukları anne-

babanın dışında herkesin büyüttüğünü farkettim. Çünkü çocuklarına kendileri 

bakmıyorlardı ve ne acıdır ki bakamıyorlardı. Eve sonradan dahil olan aile büyükleri, 
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çocuğun anne-babası yerine geçiyordu. Y.G. ve F.A. yapılacak olan teşvikleri 

televizyondan takip etmişler. Ve bir ay arayla bu haberlerin tekrarlandığını söylüyorlar. 

Vadini gerçekleştirmeyen bu devlete hiçbir güvenleri kalmamakla beraber, çocuk 

büyütürken yalnız olduklarının da farkındalar.  

T.S. 29 yaşında. İlkokul mezunu. Kendisi 4 kardeş. 12 yıldır çalışma hayatının 

içinde. Dört yaşında bir kız çocuğu var. Konya’da bir mağazada satış elemanı olarak 

haftanın altı günü çalışmaktadır. 

T.S. ile yapılan bu görüşme işyerinde gerçekleştirilmiştir. Bu defa işverenden  

rahatsız olduğum için değil işyerindeki iş yoğunluğundan ötürü çok sağlıklı bir görüşme 

olmamıştır. İş arkadaşlarından Ahmet Bey ayaküstü kendi görüşlerini belirtmiştir. 

“Benim iki kızım var, eşim ev hanımı. Üçüncü çocuk neden olmasın? Her gelen rızkıyla 

gelir. Diğer ikisine bakıyorsam yeni gelene de bakabilirim.” Bu arada eşinin bu konuda 

ne düşündüğünden de bahsetmedi. 

“Bu şartlar altında üç çocuk çok zor. Ben bir tanesine bakamıyorum. Genelde 

babaannesi bakıyor ama onun işi çıktığında da kendi annem bakıyor. Üç çocuk 

çok zor. Ev hanımı olsaydım bile üç çocuk düşünmezdim. Hayat şartları belli. 

Asgari ücret, ev kira yani geçim zor. Yüksek gelirli olmak gerekir üçüncü çocuğu 

düşünmek için. Çocuğumu büyütürken eşimin yardımcı olduğunu söyleyemem. O 

da istemiyor başka çocuk. Ben de ikinci çocuğu ancak kendi evimizi aldıktan 

sonra düşünebilirim. Geçim şartları ortada. Kira öderken tekrar bir çocuk 

doğurmak… Sadece kendim için söylemiyorum, tüm Türkiye’nin şartları için. 

Asgari ücretle olacak bir şey değil.” 

4.2.3. İki Çocuklu Çalışan Kadının Algısı 

Bu çalışma için araştırma yaptığım sürede Ankara’da bir kurultayda tanıştığım G. 

Hanım, yüksek lisans yapmış, kamuda çalışan, iki çocuk annesiydi. Kendisi kalabalık 

bir evde büyüdüğü için çocuklarının da öyle çok kardeşli, kalabalık bir ortamda 

yetişmelerini istiyor. Yalnız, çalıştığı için çok zor olduğunu vurguluyor. “Başbakan’ın 

söylediği kimin umurunda. Eğer çalışmasaydım çok çocuk doğururdum. Kendim ve 

çocuklarım için. Ben çocukları çok severim.” 
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N.K. 36 yaşında, evli, lisans mezunu, Konya’da bir ilkokulda öğretmenlik 

yapmakta. Eşi de öğretmenlik yapmakta. 9 ve 3 yaşlarında iki erkek çocuk annesi.  

Kendisi üç kardeş olduğu için çocuklarının da aslında çok kardeşli olarak 

büyümesini istiyor. Ancak bu çok kardeşe anne ve babanın gerçek anlamda ilgilenerek 

bakması gerektiğini vurgulamaktadır. Kendisine ideal çocuk sayısı sorulduğunda, bir 

sayı belirtmeksizin, anne-babanın yetenek ve ilgisi oranında bu sayıya karar 

verilebileceğine dikkat çekmektedir. Büyük çocuğuna kendi annesi bakmış ve 

kayınvalidesinin hiçbir desteğini görmemiş. Şimdi üç yaşındaki küçük çocuğu için, 

kendi mahallesinden bir bakıcı kadınla anlaşmış. Kendi evinde olmak şartıyla, çocuğun 

altıncı ayından itibaren aynı bakıcı kadınla çalışmaktadır. N.K. nüfus artış hızının 

düştüğünün farkındadır. Aile yakınlarının ve eşin desteğinin olması şartıyla üç çocuk 

projesinin hayata geçirilebileceğini düşünmektedir.  

“Çalışan kadınların kendilerine ayıracakları zaman bile olmuyor. Hafta 

içi okul, akşama kadar çalışma, akşam da evde ev hayatıyla ilgili yapılması 

gerekenlerden dolayı kendine ayıracağı zaman az oluyor. Özellikle çocuklar 

küçükken çalışma hayatı, ev hayatı ve çocuklara ilgiden dolayı yoğun bir süreç 

yaşanıyor. Belki ileride kendine ayıracağın zaman çıkabilir. Özellikle çocuğu 

küçükken çalışan bayanın eş desteğine ve yakın çevre desteğine ihtiyacı var. Eş 

ve aile (yakın akraba, anneanne, babaanne gibi) desteği olursa, çocuk sayısında 

sıkıntı olmaz. Baba yeteri kadar ilgilenmiyorsa, sorumluluk çalışan kadına 

kaldığı için zor olmaktadır. Çocuk yetiştirmede anne-babanın ortak sorumluluk 

alabilmesi önemli olan. Çalışan ya da çalışmayan olması önemli değil. 

Çalışmayan bayanın da kendine göre bir düzeni var. Çalışan bayan için destek 

çok önemli. Eşimin sunduğu imkanlar yeterli olsaydı, evde kalarak çocuklarımı 

en azından kendilerine yetecek düzeye gelinceye kadar kendim bakmak isterdim. 

Çocukların kardeş sayılarının fazla olması anne-babaya daha fazla sorumluluk 

yüklemekle birlikte özellikle her çocuğa yeteri kadar ilgilenmek suretiyle 

çocukların dünyasında çocuklara paylaşım olarak da bir canlılık katıp, kendi 

dünyalarında daha neşeli, daha mutlu, sevmeyi ve sevilmeyi bilen bireyler 

olacaklardır. Özellikle çocukların dünyasında, çalışan bayanlar için çocukların 

bakımında daha enerjik insanların bakımı daha iyi oluyor. Anneanne, babaanne 



97 

yaşlılarsa çabuk yorulabiliyor. Ve çocuğun eğitiminde çocuk daha sabırsız 

olabiliyor ya ada kendini keşfetmekte yetersiz kalabiliyor. Çocuk ev ortamında 

daha sağlıklı oluyor. En azından okul düzeyine gelene kadar kendi evinde 

bakılması daha sağlıklı. Anneanne ve babaannenin baktığı çocuklar şımarık 

olabiliyor. Kendi doğal ortamlarında (evlerinde) yetişen çocuklar daha sağlıklı 

birey oluyorlar.” 

İ.K. 36 yaşında.12 yıllık evliliği var. İkinci çocuğuna hamile. Diğer çocuğu 10 

yaşında. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş. KOMEK kurslarında akşam 6’dan sonra 

eğitmenlik yapıyor. 

“Başka çocuk düşünmüyorum. Herkes bakabileceği sayıda çocuğa sahip 

olsun. Bu biraz da maddi durumuna bağlı. Anne çalışırken çocuk evde yalnız 

kalıyor. Bu hoş bir şey değil. Benim çocuğuma anneannesi baktı. Ana sınıfı 

öğretmeni olduğum için çoğu zaman yanımda götürdüm, yani işyerine beraber 

gittik. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bir yerde Başbakan doğru söylüyor. Hepimiz 

yaşlanacağız, genç nüfus kalmayacak. Ailede ideal çocuk sayısı bakabileceğimiz 

sayıda olmalı. Her türlü imkanı sağlamak çocuğa. Psikolojik, maddi ve manevi 

ihtiyaçlarını karşılamak. Akşama kadar evdeyim. Oğlumla yeteri kadar vakit 

geçirebiliyorum. Bazen de aklım evde kalıyor. Çocuğumun ne yaptığını merak 

ediyorum. Devlet çalışan kadından üç çocuk istiyorsa, çalışan annelere paralı 

doğum izni sağlamalı.” 

Doğumu yaklaşmış bir anne olan İ.K.’nin aklına ilk gelen doğum izniyle alakalı 

bir çözüm yolu bulması, yine başta belirttiğim gibi insanlar yaşamı kendi deneyimleri 

üzerinden yorumluyor olmalarının ispatıdır. 

4.2.4. Zaten Üç Çocuklu Çalışan Kadının Algısı 

“… Tek çocuk sahibi bir anne, mutfakta yemek yaparken, o sırada canı evde 

sıkılmış olan çocuğu için bir “oyun” üretmesi gerekir ki çocuk can sıkıntısı ile sağa 

sola saldırmasın… Halbuki iki çocuklu bir evde anne mutfakta yemek yaparken iki 

kardeş birbiriyle oyunlar oynar, keyifli dakikalar geçirebilir… Üç çocuk yetiştirmek de 

iki çocuk yetiştirmekten daha kolaydır, zira küçük kardeşler birbiri ile cıvıldaşırken, 
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büyük olanın da anneye evin işlerinde yardımcı olacağı yaş gelmiştir artık… Ve dört 

çocuk ise üç çocuktan daha kolaydır. Zira artık evdeki çocuklar büyümüş, köklü bir aile 

kurumunun keyfi yaşanmaya başlamıştır…” Adem Güneş, 11.01.2013. 

Başbakanın “Üç Çocuk” söyleminin etkisi olmaksızın 2011’de üçüncü çocuğunu 

doğuran öğretmen Ö.Y., bu çalışma kapsamında yapılan görüşmede artık yeni bir 

çocuğun sorumluluğunu almanın daha kolay olduğunu vurgulamıştır. Adem Güneş’in 

yukarıda yer verdiğim görüşleriyle paralel bir düşünce içindedir Ö.Y. ve eşi. Bu eşler 

için dördüncü çocuk fikri cazip gelmektedir. Çünkü artık diğer çocuklar büyümüş ve 

yeni kardeşlerinin sorumluluklarını alabilecek yaştadırlar.  

F.P. 36 yaşında. Evli ve üç çocuk annesi. Kendisi altı kardeş. Ortaokuldan terk. 

Dışarıdan okumaya devam etmiş ancak çalışma hayatına başlayınca o da yarım kalmış. 

Mutfak elemanı olarak, asgari ücretli çalışmakta.  

“Eşim için kız erkek ayrımı olmadı, hatta kız çocuğunu daha çok istedi. 

Çocuklarım 13, 12, 9 yaşlarında. Çalışma hayatım ara ara oldu. İki senedir bu 

işimde sürekli çalışmaktayım. Günde 11 saat çalışıyorum. Burası iki vardiyalı, 

ben öğleden sonrayı seçtim. Çocukları okula gönderdikten sonra işe geliyorum. 

Akşam okul çıkışında zaten babaları evde oluyor. Ben de gece 12-1 gibi evde 

oluyorum. Eşimle böyle ayarladık. Çocuklarımı büyütürken ne eşim taraftan ne 

de kendi ailemden bir yardım görmedim. Yani onlara bakma anlamında. Eşim 

yardım etti. Çocukları ikimiz büyüttük. Eşimle ortak kararımız başka çocuk 

yapmayacağız. İki çocuk az, dört çocuk fazla, üç karar, iyidir. Çalışan kadın 

küçük çocuğu bırakıp nasıl çalışacak. Çok zor. Çocuklarımı büyütüp öyle işe 

başladım. Tek maaşla olmuyor. Asgari ücreti yükseltip, tek eşin maaşıyla geçim 

sağlanırsa kadın tabi ki doğum yapabilir. Şartlar iyileştirilmeli. Çocuklarımı 

hafta içi bir veya iki saat görebiliyorum. Asgari ücretle sekiz saat çalışılan bir 

yer olsa iyi olur, çocuklarıma vakit ayırabilirim. Sağlıktan yana bir sorun 

olmazsa emekliliğe kadar çalışmaya devam. Nüfusun azaldığına inanmıyorum. 

Azaldı da neden bu kadar işsiz var? O zaman devlet iş imkanlarını iyileştirecek, 

vatandaşıyla ilgilenecek. Yeni nüfustan önce elindeki nüfusun imkanlarını 

değerlendirmeli, iyileştirmeli. Yaş ve eğitim durumu engel olarak karşımıza 

çıkmamalı. Okumamış olabiliriz. Ama şimdi ne yapalım. Bizlere, okumamış 
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olanlara da iş imkanı sağlanmalı. Kadınlar kendisi ilgilenebilirse, çocuğuna 

vakit ayırabilirse yapar. Çalışmak zorunda olunca çocuklar yalnız kalıyor. 

Çocuklarımızı sevgisiz, ilgisiz büyütmeyelim.” 

Kadın işgücü fabrikalarda çalışmaya başlayınca, çocukların bakımını ihmal etmesi 

zorunlu hale gelmiştir. Çalışan kadının çocuğuna bakması, eğitmesi güçleşeceğinden 

annelerin çocukla duygusal ilişkileri olması gereken düzeyde gelişemeyecektir (1990 

Tezcan’dan Aktaran Başaran, 2004:69). Çalışan kadının çocuğuyla vakit geçirerek onda 

bir güven duygusu oluşturması gerekmektedir. A.Y. beş, üç, iki yaşlarında olan küçücük 

çocuklarını kayınvalidesine bırakarak, fabrikaya olmasa da gecenin onikisine kadar 

çalıştığı işyerine gitmektedir. 

A.Y. 27 yaşında. Yedi yıldır evli, üç çocuk annesi. Ön lisans eğitimi evlendiği için 

yarım kalmış, üniversiteden kaydı silinmiş. Dördüncü çocuğunun doğumuna da dört 

aylık bir süre kalmış. Çocuklarının yaşları çok küçük. Beş, üç, iki yaşlarında. Kendisi 

dört kardeş, hatta evin en büyük çocuğu. Kayınpederinin yanında çalışıyor. Döner 

evinde garson, kasiyer, mutfak elemanı vs. hangi iş boştaysa oraya yetişiyor.  

“Burası kayınpederime ait. O işletiyor. Eşim de uzun yol şoförü. Ben de 

astım ve kalp rahatsızlığı var. Biz korunmadık. Bundan sonra korunuruz 

heralde. Sezeryanla son hakkım. Eşim yumurtalıkları bağlatmaya karşı. 

Çocuklara evde kaynanam bakıyor. Zaten aynı evde kalıyoruz. Eşim çoğu zaman 

evde olmadığı için ben çocuklarımla bir odada hep beraber kalıyoruz. Dört 

çocuk yeterli. Maddi imkana göre. Okula başladıklarında sorumlulukları da 

artacak. En büyük çocuğuma alınan diğerlerine de kullanılıyor. Hepsi erkek 

olduğu için. İyi oldu, masraf çıkmamış oldu. Sabah 11’de burda oluyorum. Gece 

on ikide kapatıp eve gidiyoruz. Çalışan bayan için çok çocuk zor, vakit 

ayıramıyor. Çalışmayan bayan için de zor. Maddi yönden zor. Yolda beni 

çocuklarımla gördüklerinde ‘hepsi senin mi?’ diye inanamıyorlar. Çünkü onlar 

tek çocukla baş edemiyorlar. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Çocuk bakım parası 

onun maaşına yansıyormuş. Aslında bu çocuk bakım parasının kadına verilmesi 

daha doğru olur. İleride eğitimime devam etmek istiyorum. Eşim ortaokul 

mezunu, o da bitirmek istiyor okulunu. Dördüncü çocuk zor. Hep yaralarım 

açılıyor. Diğerleri de hep erken doğum oldu.”  
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Yapılan görüşmeler içinde, soru sormaya çekindiğim en zor görüşme A.Y. ile 

yapılan bu görüşme olmuştur. Çünkü hem kayınpederi hem de işvereni olan kişi 

konuşmalarımızı duyabilecek mesafedeydi. Katılımcının zor durumda kalmaması için 

görüşme çok fazla uzatılmamıştır. Dolayısıyla sağlıklı bir görüşme sağlanamamıştır. 

Dört ya da daha çok çocuk isteme nedeni olarak kadınların %52’si, erkeklerin 

%50’si yaşlılıkta kendilerine bakacak birileri olması gereğini gösteriyor. Ailenin 

devamı için çok çocuğu gerekli görenlerin oranı ise erkekler arasında daha yüksek 

(Fincancıoğlu, 1993:71). Bugün artık sosyal güvenlik sistemlerinin genişlemesiyle, 

emeklilik imkanlarının iyileştirilmesiyle bu anlayış yaygınlığını yitirmektedir. 

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde hiçbiri çocukları için yaşlılıkta bakım güvencesi 

olarak gördüklerine dair bir değerlendirmede bulunmamışlardır. Katılımcılardan Ö.Y. 

ve C.B. çocuk sevgilerinden ötürü çok çocuğa sıcak baktıklarını belirtmişlerdir. 

K.Ş. 38 yaşında, Konya’da bir sağlık ocağında ebe olarak çalışmakta. Meslekte 18 

yıllık tecrübesi bulunmakta. Önceleri bir müddet eşi ile ayrı yerlerde çalıştıkları için 

çocukların sorumluluğunu alma hususunda bazı çekinceleri olmuş. Yani hem çalışıp 

hem çocuklara nasıl bakarım diye. Köyde sağlık evinde çalıştığı için, çocukları da 

işyerine götürerek bir müddet devam etmiş. Ve zannettiği gibi çok zorlanmadığını 

belirtiyor. 15, 14 ve 3 yaşlarında 3 çocuk annesi. 

“Ben galiba diğer hanımlara kıyasla biraz daha rahat büyüttüm çocuklarımı. 

Çünkü eşim hem çocukların bakımında hem de ev işlerinde hep yardımcı 

olmuştur. Şimdi de küçük kızımın bakımında diğer iki oğlum yardımcı oluyorlar. 

Ben çocukları çok severim. Evlenmeden önce çok çocuk istiyordum. Aslında 

dördüncü çocuğu bile düşünebilirim. Yalnız üç doğumum da sezeryan olduğu için 

artık tüplerimi bağlattık. Çünkü bundan sonrası riskli. Üçüncü çocuk Başbakan’ın 

söyleminden sonra doğdu. Elbette bir miktar etkisi oldu kararımızda ancak 

söylenenlerden de faydalanamadık. Türkiye için nüfus artış hızının düştüğünü 

düşünüyorum ancak Doğu için söyleyemem. Burada annelerin stresli ortamlarda 

olması doğum yapma kararlarını elbette etkiliyor. Çocuklarının iyi bir işi olması 

için iyi bir eğitim almalarını istiyorlar. Bu da onlara yeni masraflar çıkartıyor. 

Sen ne kadar eğitimli olacak diye uğraşsan da her çocuğun kapasitesi farklı. Bir 

de rızkı veren Rabbim. Benim annem de çalışan bir kadındı. Ve biraz ihmal 
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edildiğimizi düşünüyorum. Başlarda biraz tereddüt ettim çocuklarımı ihmal eder 

miyim, çalışırken zorlanır mıyım diye. Sonrasında köyde sağlık evinde çalışınca, 

işim çok yoğun olmadığından çocuklarımı da işe götürünce korktuğum gibi 

olmadı. Biz burada hizmet almaya gelen insanlara doğumdan iki sene sonra yeni 

doğum yapabileceklerini söylüyoruz. Çünkü bu zaman zarfında bebeklerini 

emzirsinler diye. Bunun dışında doğuma teşvik edici bir uygulama, bir politika 

yok. İnsanlar bakabilecekleri kadar doğurmalıdır. Buradaki bakmak tek maddi 

olarak değil. Sevgiyle büyütebilecekse, topluma faydalı olarak yetiştirebilecekse. 

Yoksa rızkı veren zaten Allah. Kadın çocuğunu sevgiyle büyütebilecekse doğum 

yapmalıdır.” 

K.Ş. yakın çevresindeki insanların da çok çocuklu olduklarını söylüyor. Onun için 

çok çocuğa bakılabilir diye düşünüyor. Çocuklarını rahat büyüttüğü için, bu süreçte aile 

büyüklerinden yardım gördüğü için çocuk yetiştirmek onun için kolay bir şey.   

4.3. ÇALIŞMA ZAMANLARINA GÖRE ÇALIŞAN KADINLARIN ALGILARI 

Çalışan anne, çocuğunu ne kadar erken yaşlarda yabancı eline verirse, ruh 

sağlığının tehlikeye girme ihtimali o derece yüksek olmaktadır. Bu gerçeği göz önünde 

bulunduran çocuk psikologlarının ortaklaşa tavsiyesi şudur: “Çocuklarınızı, en az üç 

yaşına kadar kendiniz büyütün.” Yani, harcamalarınızı asgariye indirerek, doğumdan 

başlamak üzere üç sene müddetle işinize ara verin. Bunu yapabildiğiniz takdirde, ruh ve 

beden sağlığı yerinde bir çocuğa kavuşmakla elde edeceğiniz manevi kar, çalışmakla 

elde edeceğiniz maddi kardan çok daha üstün olacaktır (Saygılı ve Çankırılı, 2006:120).  

Kadınların “kadın işi” sayılan alanlarda yoğunlaşmasının temelinde ise kadınların 

geleneksel rollerini aksatması korkusu yatmaktadır. Bunun sonucu olarak kadınlar, 

geleneksel rollerini aksatmayacak alanlara ya da part-time işlere yönelmekte veya her 

iki rollerini yerine getirirken daha fazla efor sarf etmektedirler (Ersöz, 1999:33). 

Geleneksel rollerinin uzantısı şeklindeki işlerde çok zorlanmadan çalışabilmektedirler. 

En azından bu konuda deneyimli olduklarını düşünmeleri, o işi yapmaya kalkışırken 

daha cesurca davranmalarını tetiklemektedir. 



102 

4.3.1. Tam Zamanlı Çalışan Kadının Algısı 

A.Ç. 33 yaşında. Çocuk doktoru olarak çalışmakta. Dört yıldır evliler, üç yaşında 

bir çocuğu var ve ikincisine hamile. Eşinin mecburi hizmet durumundan ötürü, eşiyle 

farklı şehirlerde devlet memuru olarak çalışmaktalar. Kendisi Yozgat, eşi Denizli’de 

görev yapmakta. Ve bu şehirler ikisinin de memleketi değil. A.Ç. hamile olduğu için eşi 

her hafta sonu 10 saatlik yolu giderek evliliklerini sürdürmeye çalışmaktalar. Bu ayrılık 

hali yedi aydır yaşanan bir durum. Ayrı şehirlerde olmalarından ötürü kendilerini 

Başbakan’ın “üç çocuk” söyleminin muhatabı olarak değerlendirmiyorlar.  

“Başbakan’ın çalışan kadından üç çocuk istemesinin bir karşılık 

bulacağına inanmıyorum. Çünkü gerçekçi değil. Nüfus artış hızının düştüğüne 

de inanmıyorum. Yaşlı nüfusun artması yeni doğumlar için bir gerekçe olamaz. 

Benim eşim de doktor ve biz işlerimizden ötürü ayrı şehirlerde yaşamak zorunda 

kaldık. Kızım babasına küs. ‘başka çocukları seviyorsun, onları iyileştiriyorsun, 

hiç beni sevmiyorsun sen’ diye sitem ediyor. Sırf onun gönlünü yapmak için eşim 

her hafta sonu 10 saatlik yolu gelip gitmekte. Kızını sevdiği için, aile birliğimiz 

bozulmasın diye yapıyor bunu. Başbakan, üç çocuktan önce, bu çocukların 

büyüyeceği sağlıklı aile ortamlarını kurmaya çalışmalı. Ailenin birlikteliğini, 

beraberliğini öncelemeli. Ben üçüncü çocuğu doğurmayı düşünsem bile, eşim 

uzaktayken bunu nasıl yapabilirim. Boşanmış bir kadın gibi çocukların bütün 

sorumlulukları bende. Burada başka aileler de var. Ben en iyi durumda olanıyım 

ki annem benimle beraber kalıyor. Ben işteyken kızıma o bakıyor. Başka 

arkadaşlarımın baktıracak kimseleri olmadığı için küçücük çocukları kreşe 

veriyorlar. Yazık o çocuklara. Başbakan üç çocuk istiyorsa kadın çalışmamalı. 

Bir çocuğun sorumluluğunu almak çok zor. Hele ki böyle zorunlu olarak 

dağılmış aileler ise. Bir kere doğum izni çok yetersiz. Süt izni aldığımda, kendi iş 

arkadaşlarım bile işten kaytarıyormuşum muamelesi yapıyorlar. 16 haftalık izin 

süresinin uzatılması çalışan kadını biraz rahatlatabilir.” 

4.3.2. Yarı Zamanlı Çalışan Kadının Algısı 

Kadınların genellikle tercih ettiği meslek öğretmenliktir. Erkeklerin de 

evlenecekleri zaman, müstakbel eşleri için tercih ettikleri meslek de öğretmenliktir. 
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Mümkünse sınıf öğretmeni olsun ve yarım gün okulda çalışsın. Geri kalan yarım günü 

de evinde çalışarak geçirsin algısı hala yaygındır. Ev işlerine, çocuğuna, kendine daha 

fazla zaman ayırabilirsin diğer meslekler gruplarında çalışan kadınlara nazaran. İki aylık 

yaz tatili olması, belki de öğretmenliği en cazip kılan yönü. 

Konya’da part-time işlerede genelde üniversite öğrencileri çalıştığı için, çalışma 

hayatını daha ciddiye alan öğretmenlerle görüşme yapmayı tercih ettim. Anasınıfı ve 

sınıf öğretmenleri yarım gün çalışıyor olarak göründükleri için süt izinleri de 

bulunmamaktadır. Bundan ötürü yarı zamanlı çalışan kadın grubunda öğretmenlerle 

görüşmeyi tercih ettim. Çokça vakitleri olduğu vurgulanan bu öğretmenlerden, anasınıfı 

öğretmenliği yapan E.B. tek çocuğuna yetişemediğini vurgulamaktadır.  

E.B. 29 yaşında, beş yıldır evli. İki buçuk yaşında bir kız çocuğu annesi. Kendisi 

işteyken kızına, kendileriyle aynı evde kalan annesi bakıyor. Okul öncesi 

öğretmenliğinde yedi senedir çalışmakta. Kendisi iki kardeş. Günlük 5 saat çalıştığı için 

yarı zamanlı çalışanlar kategorisinde yer verilmiştir. 

“İdeal çocuk sayısı, aileden aileye değişir. Aslında o konuda da çok 
kararsızım. Eşim dört kardeşler, çok iyi. Kalabalığı seviyorum. Bizim evimiz 
çekirdek aile. Tek çocuk istiyorum ama çocuğum kardeşsiz kalmasın diye, 
istemeye istemeye “ikinci çocuğu doğursam mı?” diye düşünüyorum. Üç çocuk 
düşünmem zaten. Eğer eğitimi gibi her şeyi düşüneceksen, az çocuk. Şimdiden 
her şeyini düşünüyoruz. Bir çocuk bile beni yoruyor. Rahat bir insan değilim. 
Başka anneler gibi ne yerse yesin demem. Her şeyiyle ilgilenirim. Üç çocuk çok 
büyük sorumluluk. Doğumdan sonra 9 aylık aradan sonra işe başladım. Ek 
gıdalara da başladığım için çalışırken emzirmeye devam etmedim. Bizim 
çalışmamız yarım gün olduğu için bizim süt iznimiz yok. Bütün enerjimi burada 
tüketiyorum. Eve gidince pilim bitiyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Çalışarak 
çocuk sahibi olmak çok zor. Akşam eve gittiğimde kendimi tükenmiş 
hissediyorum. İki çocuk zor da üç çocuk bilemiyorum. Bakabilen için neden 
olmasın. Bakabilmek; ruhen doyurabilmek, onu ruhen mutlu edebiliyorsam, 
mutlu bir çocuk yetiştirebilirsem, yüzü gülen, kişiliği düzgün. Yeme içme bir yere 
kadar ama ruhunu doyurabilmek. Çalışan kadın üç çocuk doğurmaz artık. 
Maddiyat da olabilir. En büyük sorun bakıcı problemi. Güvenebileceği birini 
bulamaz anne. Devletin kesinlikle ücretli ya da ücretsiz izinleri uzatması lazım. 
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Sekiz haftalık izin veriliyor. Anne iki aylık bebeği kime bıraksın. Tam anneye 
bağımlı olduğu dönem. Çok zor. Ben dokuz aylık çocuğumu bıraktığımda çok 
ağladım. Keşke imkan olsa bir yaşına kadar… Üç çocuk maddi yükümlülük de 
getirir. Her şeyiyle ekstra bir maliyet. Üç çocuk için bayanların ücretlerini 
artırsınlar. Bez paketi, mesela çocuk 2 yaşına kadar bez kullanıyor. Bez, mama 
masrafı devlet tarafından karşılanabilir kılık kıyafetten ziyade. Üç çocuk 
düşüncesi kişiden kişiye değişiyor. Yani çok rahat anneler de var. Kafam rahat 
diyen de var. Çocuk eşimle aramıza giriyor. Yani ona yeterince vakit 
ayıramadığım için vicdan azabı çekiyorum. İkisi arasında kalıyorum. Aslında 
eşimin de önceliği çocuğumuz. Çocuktan sonra evlilik bambaşka bir boyut 
kazanıyor. Günlük yaşantımda vaktimi en çok alan işle çocuk yarı yarıyadır. 
Ama eşime karşı onu ihmal ettiğim düşüncesiyle vicdan azabı hissediyorum.” 

Kadın çalışarak ailesine ekonomik bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak 
eşlerin aynı mesai birimlerinde çalışma durumlarında bile, kadının sanki ev işleriyle 
sonsuz bir sözleşmesi varmış gibi tüm işler kadına bırakılmış haldedir. Sanki erkek de 
süresiz yatıya gelmiş misafir konumundadır. Bu durum da gayet normal olarak 
algılanmaktadır. Erkeğin işten eve geldiğinde yorgunluğu, açlığı ve dinlenmesi doğal 
karşılanmakta, ancak aynı yorgunlukta, açlıkta eve gelen kadının dinlenme hakkı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadının ikinci mesaisi evde başlamaktadır (1998 
KSSGM’den Aktaran Başaran, 2004:87). Bu yoğunluk neticesinde çalışan kadın, hem 
psikolojik hem de fiziksel anlamda yorgunluğa girmekte ve zamanla ciddi anlamda 
sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Katılımcılarda G.Ö. eşiyle aynı mesleği yapmakta 
ve aynı okulda çalışmaktadır. Burada anlatıldığı üzere, işten eve beraber döndüklerinde 
erkek odada dinlenmeye çekilirken kadın ev işlerine başlamış oluyor. Bu arada eşin 
alamadığı bir bardak suyunu dahi ayağına kadar götürüyor.   

G.Ö. 42 yaşında. İki çocuk annesi. Konya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak 
çalışıyor. Esas branşı biyoloji. G.Ö. hükümetlerin bu yanlış politikalarından da 
şikayetçi. “Neden farklı branşlarda okuyup, daha farklı branşlarda çalışmak zorunda 
bırakılıyoruz? Bu da bizim ülkemizin, yöneticilerimizin ayıbıdır.” diyerek başka bir 
rahatsızlığını da dile getirmektedir.  Çocukları bir kız, bir oğlan şeklinde olduğu için 
kendini şanslı olarak değerlendirmektedir. Yirmi yıllık devam eden evliliğinde 18 ve 13 
yaşlarında çocukları vardır.  
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“ Bizim zamanımızda daha da azdı izinler. Biz de ne yapıyorduk tanıdık bir doktor 

bulup rapor alıyorduk. Oğlum altı aylıkken, kızım da dört aylıkken işe başladım. 

Ağlaya ağlaya bırakıyordum onları evde. Hep annem baktı çocuklarıma. Bir aile 

için ideal çocuk sayısından bahsedilemez. Birincisi bu Allah’ın işidir, kimse 

karışamaz. İkincisi her ailenin bakabileceği çocuk sayısı farklıdır. Kedi köpek bile 

doğurur anne olmak eğer sadece doğurmayı kapsıyorsa. Bir anne olarak çocuğun 

sorumluluğunu taşıyabilecekse doğursun insanlar. Eğer 3-4-5 çocuk isteniyorsa 

kadından, evet ‘çocuk gelinler’e izin verilsin o zaman. Bir sürü çocuk 

doğuruyorlar. Ondan sonra çocuk nerede anne-babanın haberi yok. Zaten 

umrunda da değil. Sonra bu başıboş ailenin başıboş çocuğu gelip benim 

çocuğuma bıçak çekiyor. Gerçekten vatana millete faydalı olacak çocuklar 

yetiştirelim kuru kalabalıktan ziyade nitelikli olsun çocuklarımız. Şimdi burada 

her ailenin en az 3-4 çocuğu var. Ne annenin haberi var ne babanın haberi var 

çocuktan. Tamam nüfusumuz azalıyor. Ama çözüm bu olmamalı. 4-5 çocuk 

doğurup bunları başıboş bırakmak bu soruna çözüm getirmez. Bu çok çocuk 

fikriyle ne kazanılmak hedefleniyorsa, elimizdeki mevcut nüfusun şartları 

iyileştirilerek de, yani nitelikli insan yetiştirerek de bu amaçlar 

gerçekleştirilebilir. Yoksa kuru kalabalığın kimseye faydasının olacağına 

inanmıyorum. İki çocuğum var. Her şeylerine yetişmeye çalışıyorum. Cidden 

paralanıyorum. Üçüncü çocuk için benim ne vaktim ne halim var artık. 

Çocuklarına bir tatil yaptıramıyorsan, iyi imkanlar sunamıyorsan bence iyi 

bakamıyorsundur. Sayımız azken yiyecek ekmek bulamıyoruz, çoğalırsak ne 

yiyeceğiz aç kalır bu çocuklar. Biyolojik olarak dokuz ayda bir doğurabilirsin. 

Ama bakamayacaksan çok çocuk doğurmanın ne anlamı var. Çalışan kadın çok 

yıpranıyor. Eğer kadını gözden çıkarıyorsak kadın çok çocuk doğursun. O zaman 

çok erken yaşta evlenmeli. Bizler eve gidince de çalışıyoruz. Burada yarım gün 

görünüyor ama evin işleri de bizde. Avrupada’ki kadının şartlarına sahip olmak 

istiyorum. Ordaki kadının kocası da yardımcı oluyor. Bizim erkeklerimiz Caillou 

çizgi filmini izleyip örnek alsınlar. Köle gibi çalışıyor bizim kadınlarımız. Devlet 

bu vaatlerin yerine bizi 20 yıllık çalışma ile emekli etsin. Ya da kadınlar evde 

dursun, erkeklere çift maaş verilsin. Son olarak da, çocuğun ihtiyaçlarını 

karşılayamadıktan sonra doğurmanın anlamı ne ki? İsteklerini zaten geçtim.”  
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4.4. ÇALIŞTIĞI ALANA GÖRE ÇALIŞAN KADININ ALGISI 

Almanya’da sakinleştirici ilaçların %70’i kadınlar tarafından kullanılmaktadır. 

Buna sebep olarak, kadınların çalışma hayatı ve aile arasında kendi sorunlarına çözüm 

bulamaz hale gelişi gösterilmektedir. Günümüz şartlarında iş hayatı, aile düşmanlığı 

yapacak bir şekilde organize edilmiştir. Çalışan kişinin ailesi olup olmadığı veya bu 

yönde sorumluluk taşıyıp taşımadığı dikkate alınmamakta, en çok ezilen de çalışan anne 

olmaktadır (Saygılı ve Çankırılı, 2006:19). Çalışan kadın arada kalmışlık hissi ile, neyi 

neye tercih ettiğini ya da edeceğini çok iyi düşünüp karar vermelidir. 

Türkiye’de izinlere bakıldığında bakım hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik 

sadece doğum izinlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Kadın çalışanlar doğumdan 

önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni ve 

kamu sektöründe bir yıl, özel sektörde ise altı aylık ücretsiz izin kullanılabilmektedir 

(Dedeoğlu, 2012:224). Bu çok bariz ayrım, çalışmayı düşünen kadının tercihini kamuda 

çalışmaktan yana olmasına neden olur. 

4.4.1. Kamuda Çalışan Kadının Algısı 

Kadınların çoğu artık doğumu öncelikle güvenli ve istikrarlı bir iş sahibi olmakla 

şartlandırdığından, yüksek işsizlik ve geleceği belirsiz işler anneliğin önündeki en 

büyük engelleri teşkil ediyor. Kadınlar geçici sözleşmeli çalıştığında ya da işsiz 

olduğunda doğurganlığın düştüğüne dair güçlü bulgular mevcut. Buna karşın, kamu 

sektöründe istihdam edilmek doğurganlığı arttırıyor (Esping-Andersen, 2011:118). 

Doğurganlık hızının artırılması için kadının kendini güvende hissedeceği ortamın 

oluşturulması, gelecek kaygısının yaşanmaması gerekmektedir. Bu da devletin 

sağlayacağı imkanlarla mümkün olmaktadır. Çok çocuk isteyen devlet, o oranda da 

şartları iyileştirebilmelidir. Annelik ve istihdamın uyumlaştırılmasının gerekliliği 

ortadadır. 

Görüşmecilerimden mimar olan C.B. kamuda çalışmanın annelik için çok uygun 

olduğunu verdiği tavsiyesinde vurgulamıştır. 

“Önce devlette memur olmaya bak. Ondan sonra hemen çocuk doğurursun. 

Devlette izin almak kolay. Yeri geldiğinde raporunu da alırsın. Kamuda çalışan bayanın 
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hamilelik dönemi ve doğum sonrası dönem sıkıntı olmaz. Devlet memuru olursan rahat 

edersin.” 

S.U. 35 yaşında, Konya’da sağlık ocağında ebe olarak çalışmaktadır. Kendisi üç 

kardeş ve üç çocuğunun olmasını istiyor. 15 yıllık evliliğinden 7 yaşında bir çocuğu var. 

“Benim bu çocuğumdan önce iki ölü doğumum var zaten. Elbette çocuklarım 

olsun istedim ama nasip olmadı. Şimdi de eşim istemiyor işlerinin yoğunluğundan 

ötürü. Vakit ayıramayız, ilgilenemeyiz diyor. Ben aslında yine denemek istiyorum 

ama eşim sıcak bakmıyor. Çalışan bir kadın için üç çocuk evet zor ama yine de 

doğurulabilir aslında. Çevremdeki çalışan kadınların genelde iki çocuğu var. Çok 

nadiren üç çocuk sahibi olanlar da var tabii. Doğudaki Kürt nüfusuna nazaran 

tabiki de Türk nüfusu çoğalsın. Nüfus artış hızı düştü ama bu sadece Batı için 

geçerli Doğu için bu söylenemez. Eğer Başbakan bugüne kadar vaat ettiklerini 

gerçekleştirirse üzerine artı bir şey yapması gerekmez. Erken emeklilik, yarım gün 

çalışma ve doğumdan sonra iki yıl izinli olmak, bunlar kolaylaştırıcı olarak çok 

güzel politikalar ancak uygulamada bir şey gördüğümüz yok. Bunlar gayet ikna 

edici görünüyor. Ama benim hamile olan arkadaşlarımdan hala bu 

uygulamalardan faydalanan yok. Yani bunlar hayata geçirilirse ikna edici 

olabilir.” 

S.U. ile yapılan görüşme, kendisinin iş yeri olan sağlık ocağında 

gerçekleştirilmiştir. Hastaların ve işinin yoğunluğundan ötürü verimli bir görüşme 

sağlanamamıştır. Tıpkı katılımcılardan T.S. ve A.Y. ile yapılan görüşmelerin 

işyerlerinde gerçekleşmesinden kaynaklanan kısa süreli bir görüşme yapılmıştır.   

F.D. 37 yaşında, Konya’da bir ilkokulda öğretmen. İki kardeşler. Çocuk sahibi 

olmak için tedavi görmekte. Herkes hayatı kendi yaşamı üzerinden yorumladığı için 

F.D. ile yaptığımız görüşmenin büyük bölümünü tüp bebek mevzuu kaplamaktadır. 

“Çocuk isteme amacım annelik duygusunu yaşamak. Çevre baskısının da 

etkisi var. Annenin çalışma saatleri çocuk doğurma kararını etkiler. Başbakan 

“üç çocuk” diyor ama tüp bebek masraflarını karşılamıyor. Her 3 kişiden 

birinin çocuğu olmuyor. 22 yaşında bir kadında yumurta yok. Sebebi GDO’lu 
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ürünler. Normal yollarla çocuk sahibi olan kişi sayısı çok az. Tüp bebek 

masraflarının karşılanması gerekiyor. 6 bin tl, her defasında aynı rakamlar. 

Erkeklerin de sperm sayısı çok düşmüş vaziyette. Çocuk sayısı etrafımda tek 

çocuğa düştü ya da hiç olmuyor. Tüp bebek desteklenmeli, bu destek maaşlara 

yansımalı. Şimdi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak izin 

var. 6 ay olmalı ücretli izin. Doğan çocuk için de yardım yapılmalı. Biz iki 

kardeşiz, keşke daha fazla olsaydık. Kalabalık aile seviyorum. Eğer baba 

desteklerse üçüncü ve dördüncü çocuk düşünülebilir. Çalışan kadın çok 

yıpranıyor. Boşanmış kadınlar neden çocuk doğurduklarını sorguluyorlar, yani 

pişmanlar. Çocuğu olmayan kadınlar onların gözünde çok şanslı. Tüp bebekler 

ücretsiz olsun. Bu masrafı kırsal kesimdeki insanın karşılaması çok güç. Kadının 

çalışma hayatına girmesi onu stresli yapıyor. Bu stres de çocuk sayısını 

etkiliyor. Tüp bebek merkezi Konya’da 17 tane. Sebebi GDO’lu ürünler, 

yiyeceklerdeki katkı maddeleri. Devlet sağlıklı bir nesil istiyorsa bunlara da 

müdahale etmeli.” 

“Üç çocuk” söylemini kendi problemi üzerinden değerlendiren F.D. esasında çok 

önemli bir konuya vurgu yapmaktadır. Nüfus artış hızının düşmesiyle “üç çocuk” 

doğurmak zorunlu olarak görünse de insanların bunun için ikna edilmesinin dışında, 

kişilerin sağlık durumlarının da “üç çocuk” doğurmaya elverişli hale getirilmesi esastır. 

Ülkeye sağlıksız gıda maddelerinin girişi önlenmedikçe yeni doğacak neslin 

devamlılığından bahsedilemez. 

4.4.2. Özel Sektörde Çalışan Kadının Algısı 

Firmalar, çocuğu olan kadınlara iş vermek istemediklerinden, çocuklu kadınların 

firmalar aracılığıyla iş bulması daha zor olmaktadır. 8 yaşında bir çocuğu olduğu için iş 

bulamayan bir kadın, Avrupa’daki gibi kreşler olması gerektiğini belirtmiştir. Bu kişiye 

göre firmaların çocuklu ve çalışan kadınların problemlerini çözme olanağı yoktur 

(Rıttersberger-Tılıç ve Kalaycıoğlu, 2012:322). Ülkemizde özel sektörün çalışma 

imkanlarının iyi olmadığı herkesçe bilinen genel bir gerçektir. Bundan ötürü kamuda 

çalışmak bilhassa kadın için öncelikli tercih olmuştur. Güvenlik görevlisi olarak çalışan 

F.A. devletin kendi memurunu gözettiği kadar özel sektörde çalışan kadını da gözetmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. 
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Süt izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlar için başka, diğerleri 

için başka düzenlenmiştir. Sonuçta doğum yapanların ikisi de kadındır. Farklı 

uygulamalara muhatap olsalar da. İşçiler sözkonusu olduğunda memur kadına verilen üç 

saatlik izin kırpılmış, bir yıl devam eden günde bir buçuk saate müsaade edilmiştir 

(Zeybek, 2013:132). Devlet memurunun çocuğu günde üç saat annesini emerek birlikte 

vakit geçirmek hakkına sahipken, kadın işçinin çocuğunun günde bir buçuk saat 

annesiyle vakit geçirebilmesi bir haksızlık teşkil etmektedir. 

Ü.K. 37 yaşında asgari ücretle çalışmakta. Lise mezunu, günde 12 saatten fazla 

çalıştığı dönemler de olmuş. Dağılma sürecine girmiş olan evliliği 15 yıldır devam 

etmektedir. Bir kız ve bir erkek çocuğa sahip. Okulda temizlik işçisi olarak çalışmakta.  

“Çocuklarıma kendim baktım. Kızım üç yaşındayken çalışmaya başladım. 

Okulda sabah yedi- akşam yedi çalışmaktayım. Kışın daha fazla çalışıyorum 

çamur zor oluyor. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Eğer çalışmasaydım, maddi 

imkanım iyi olsaydı yine de üçüncü çocuğu doğurmazdım. Çocuğun arkasından 

koşmak da zor. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ortalık kötü. Gözümün önünde 

olmadığı her an tehlikedeymiş gibi geliyor. Zor, çok zor, çocuk büyütmek. 

Üçüncü daha da zor. Çevre kötü. Her şey maddiyat değil. İmkanım olsaydı da 

yine de doğurmazdım. Üç defa tasalancağıma şimdilik iki defa tasalanıyorum. 

İkisi de birbirine benzemiyor. Üçüncüsü de benzemezdi. Zor üç çocuk. Allah’ım 

olanlara da yardım etsin. Çalışmasaydım da üçüncü çocuğu doğurmazdım. 

Değişik sorunlarla karşılaşıyorsun. Üçüncü çocuk olsaydı onun da tadı başka 

olurdu. Ama bilerek de yapmazdık. Aileden aileye değişir. Öbürü çok çocuk 

sever. Değişir bu. Benim için iki çocuk normal. Aman üç çocuk olunca ne 

olacak, tamam nüfusu çoğaltalım ama sıkıntılar. Belki de sıkıntılarımdan ötürü 

böyle düşünüyorum. Başbakan üç çocuk için çalışan kadını hiçbir şeyle ikna 

edemez. Kreşten gelecek, yine ben bakacağım. Gelecek her zaman benimle 

olacak. Yok, kimse de çocuk yapmasın. İş sorumluluğa gelince kendi evladın 

daha zor. Onlar bir düşse senin canın acıyor. Allah isteyenlere versin. Nüfusun 

azaldığına da inanmıyorum. Herkes hamile, herkes doğuruyor. Canı istiyorsa 

doğursunlar. Parayla olmuyor bu çocuk işi. İlgi ister, sevgi ister. Her şey kreşle 

bitmiyor. Kişiden kişiye değişir. Kimisi sorumsuzdur. Çocuğundan haberi 
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yoktur. Babaanne bakar. Çocuğunla güzel bir bakışma, oynaşması olmadıktan 

sonra çocuk ne. O duyguyu da yaşamak lazım.”  

Ü.K. ile görüşmeye gittiğimde çalışma saatlerinin çokluğundan şikayetçi olmasını 

beklerken, o biraz daha kişisel nedenlerden bahsetti. Yeni bir çocuğun sorumluluğunu 

göze alamıyordu. Görüşme ilerledikçe kötü giden bir evlilik hikayesi ortaya çıktı. Bir 

zaman sonra görüşmenin konusu “üç çocuk” söylemi olmaktan çıktı. Eşinden saygı 

görmeyen bir kadının dertleri üzerine bir konuşmaya dönüştü. Üçüncü bölümün baş 

tarafında da belirttiğim gibi, konuşmalar ilerledikçe kadınlar öyle acılarını çok rahat 

ifade etmeye başladılar ki, bu durum bile yeni bir tez çalışmasına konu teşkil edebilir. 

İnsanlar günün belli saatlerinde, belki de günün en kıymetli vakitlerinde 

bedenlerini, emeklerini, zihinlerindeki düşüncelerini bir başkasına kiralayarak 

hayatlarını idame ettirirler. ‘dokuz-beş tabiri bunu ifade etmek için kullanılır (Zeybek, 

2013:135). Çalışma saatlerinin esnekleşmesi yani uzamasıyla, dokuz-beş tabiri 

ülkemizde memur kesimini ifade eden bir tabir olmuştur. Ve fazla iş yükü olmayan bir 

çalışma temposunu anlatmak için kullanılır olmuştur. Bugün özel sektörde çalışan 

birçok şirket elemanı için bu çalışma saatleri hayal olmuştur. Özel sektörde çalışanlar 

saatleri dolunca değil, iş bitince işyerinden çıkabilirler. 

C.B. 53 yaşında, iki çocuk annesi bir mimar. Kendi işyerinde çalışmakta. 28 yıldır 

özel sektörde çalışıyor. Kendisi 2 kardeş ancak çok kalabalık bir aile ortamında 

büyümüş. 

“Evin geçimi erkeğin sorumluluğundadır. Ev işlerinin sorumluluğu da 

kadının üzerindedir. Ancak kadın çalışmaya başladıktan sonra, kazandığı parayı 

eve getirir. Bir anlamda evin ekonomisine katkı sağlayarak erkeğin yükünü 

hafifletmiş olur. Ancak erkek ev işlerine yardımcı olmaz. Kadın çalışma 

hayatına girerek sadece sorumluluk alanını genişletmiş yani yükünü 

ağırlaştırmıştır. Ben hep kendime ait işyerlerinde ya da ortağı olduğum işlerde 

çalıştım. Kızım okuldan çıkınca yanıma gelirdi. Dükkanda yerdik, içerdik. 

Kızım orada uyurdu. Bir aile için ideal çocuk sayısı dört olmalı. İki erkek iki kız. 

Çocuk sevgimden ötürü 10-12 çocuk doğurabilirdim. Ama ekonomik 

sorumluluk eşimde olduğundan. Yoksa ben kırkımda yine doğum yapacaktım. 
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Ama biraz da ekonomik sebepler. Çocuklarının eğitim kaygısını yaşayan aileler 

az çocuk yapıyor. Bu konuda hiçbir endişesi olmayan aileler ise çok çocuk 

yapıyorlar. ‘Yapın’ demekle olmaz bu iş. Nasıl çok üniversite açmakla eğitimin 

kalitesi ve üretim yükselmiyorsa, çok çocuk doğurmakla da geleceğimiz için 

çözüm teşkil etmez. Türkiye’de özel sektörde çalışma saatleri çok fazla. Bu da 

milli gelirin azlığından ve kapitalist sistemin emeği sömürmesinden 

kaynaklanıyor. Bugün çalışan kadının üç çocuk yapması çok zor. Çünkü 

kayınvalideler destek olmuyorsa doğuramaz. Evinin yakınında güvenilir bir yer 

bulması, işinin evine yakın olması çok zor. Tek çocuğu olan insanlar bana göre 

çok benciller. Bir insan evladına yat alabilir, kat alabilir, uçak alabilir. Ama bir 

süreden sonra kardeş alamaz. Başbakan çalışan kadının üç çocuk doğurmasını 

istiyorsa bir kere işyerlerinde yada işyerlerine yakın kreş imkanı sağlamalı. 

Servisler olmalı anne ve çocuğu beraber taşıyacak. Bu anne-babaların sigortaları 

devlet tarafından karşılanmalı ki işyerinden çıkartılmasın bayan. İkinci 

çocuğuma hamileyken müdürümden uyarı aldım. ‘İşi bırakıp bir yere 

gidemezsiniz, ben size lohusa yatağınızda iş yaptırırım.’ dedi. Ve ben karnım 

büyüyene kadar hamile olduğumu sakladım. Benim mesleğim evden de 

yapılabilecek bir meslek. Onun için hem çalışıp hem doğurabilirdim. Sırf iş 

değildi sıkıntımız. Eşimin imkanı olsaydı. Bugünkü çalışan kadın, yani yeni 

nesil, çocukları az sevdiklerinden çocuk doğurmayı düşünmüyorlar.”  
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SONUÇ  

 

Bu çalışma için yaptığım okumalar bir yana, görüştüğüm çalışan kadınların 

fikirleri benim için çok daha büyük önem teşkil etmektedir. Çünkü onlarla birebir 

yaşamın içinde olanı, kendi gerçekleri üzerinden konuştuk. “Üç çocuk” söylemi için her 

birinin kendi hayatı üzerinden değerlendirme yaparak bir çözüm önerisi vardı. 

Özlemlerini dile getiren çalışan anneler, çocuklarına karşı çektikleri vicdan azabını da 

hiç çekinmeden paylaşabildiler.  

Çalışmayı tamamladığımda, senelerdir içinde yaşadığım bir durumun yeni farkına 

vardığımı gördüm. Ben de çalışan bir kadının çocuğuydum. Çalışan bir anneye sahip 

olmak ne demek, kimse benden daha iyi tarifleyemez benim yaşadığım bu duyguyu. 

Ben, bu çalışma kapsamında söz hakkı verdiğim çalışan kadınlar kadar söz söyleme 

hakkına sahip değilim. Ama evde anne sevgisinden mahrum olan tüm mağdur çocuklar 

adına söz söyleme hakkına da sonuna kadar sahibim. Başbakan’a seslenme sırası bende. 

“Kreş istemiyorum. Annemi evimizde istiyorum.” 

Kadın istihdamını arttırmak ve teşvik etmek için daha pratik ve etkin politikaların 

gündeme gelmesini sağlamanın yanı sıra, kadının ev içindeki karşılıksız emeğinin 

değerlenmesinin yollarını bulmak gerekiyor (Dedeoğlu, 2012:227). Yıllardır bu emeğin 

maddi bir karşılığının olması bir yana, kadının aile üyelerinden de bir teşekkür dahi 

görmemesi kadın için üzücü bir durumdur. Kadınların istihdam edilebilirliklerinin 

artırılması (elbetteki eğitimle), çocuk/yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanarak 

kadını evde kalmaya mecbur bırakan unsurların azaltılması, kadınların işgücüne 

katılımlarını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda farkındalığın ve 

duyarlılığın artırılması sağlanırsa kadın çalışma hayatında daha fazla yer edinebilir 

kendine.  

Ders kitaplarında ve eğitim materyallerinde geleneksel olarak kadın için uygun 

görülen roller/işlerde (öğretmenlik, annelik, hemşirelik, ev kadınlığı gibi) ya da önemsiz 

rollerde gösterilen kadınlar yerine, toplumda aktif olarak rol alan “başarılı kadın” 

vurgusuna yer verilmekte, erkeğin güçlü, başarılı, zeki, aktif ve bağımsız; kadının ise 
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uysal, düzenli, duygusal gibi özelliklerle tanımlanmasından kaçınılmaktadır. Eğitim 

hayatında gösterilen bu hassasiyete rağmen hala eğitim materyallerinde cinsiyetçi 

öğelerin varlığı söz konusudur (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın 

Raporu,2013). Ataerkil toplum değerlerinin hala devam ettiğini, “kadın işi” şeklinde 

tanımlanan alanlarda (ev işi, çocuk bakımı vs.) erkek katılımının son derece az olması 

ispatlamaktadır. 

“Kadınlar için ev dışında ücret karşılığı çalışmak birincil amaç değildir; kadınlar 

eğer çalışıyorlarsa, buna geçici ve zorunlu bir uğraş gözü ile bakarlar; esas bulunmak 

istedikleri alan ev, yapmak istedikleri faaliyetler de ev kadınlığı ve anneliktir. 

Kadınların kentsel ekonomik faaliyetlere niçin az katıldıkları, genellikle onların aile 

içindeki rol ve bu role bağlı tercihleri ile aile içindeki ataerkil ilişkilerle açıklandı” 

(Ecevit, 2011:107). “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen 

Biçimleri” başlıklı bu makalenin yayınlanma tarihi 1993’tür. O zamanki çalışan kadın 

sayısı ile şimdiki çalışan kadınların sayısı çok değişmiştir. Ekononomik şartların 

yanında, meydana gelen birçok değişim kadını çalışma hayatında yer almaya mecbur 

bırakmıştır. Ancak değişmeyen bir şey vardır, o da kadının evinin kadını olmayı tercih 

etme duygusu. Görüşme yaptığım çalışan kadınların çoğu, çalışma hayatını zor 

bulmakta ve çalışmaktansa evinde çocuklarının bakımıyla ilglenmeyi tercih etmektedir. 

Katılımcılardan G.Ö. başta olmak üzere bir çok çalışan kadın, kendi maaşlarının 

yarısının ya da üçte birinin eşinin maaşına yansıtılması durumunda ev hanımlığına seve 

seve döneceklerini belirtmişlerdir. 

2012/2013 öğretim yılı verilerine göre örgün ve yaygın eğitimde görev yapan 

944.000 öğretmenin % 51,7’sini (488.654) kadın eğitimciler oluşturmaktadır(Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın Raporu,2013). Bu veriyi dikkate alarak 

yapılan yirmi iki görüşmeden altı tanesinin neden öğretmen olduğuna dair mantıklı bir 

açıklama getirilebilir. Ülkemizde öğretmenlerin yarıdan fazlası kadındır. Bunun 

sebeplerinden bir tanesi de, öğretmenlik mesleğinin kadınlığın diğer sorumluluklarıyla 

beraber yürütülmeye müsait oluşudur. Daha önce de belirttiğim gibi, öğretmenlikte iki 

ay yaz tatilinin olması kadının diğer işlerini de rahatlıkla yapabileceği zamana sahip 

olması demektir.   
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Yaşamın ilk üç yılında gerçekleşen anneye bağlanma sürecindeki herhangi bir 

olumsuzluk, bireyin davranışlarını yaşam boyu olumsuz olarak etkilemeye devam eder 

(Paktuna Keskin, 2009:11). Üç seneye yapılan vurgu o kadar fazladır ki, bu konuda 

devletin karar verici organları bunu göz ardı etmemelidirler. 

Özlem İlaslan, yazdığı doktora tezinde “Bağlanma Kuramları”na anne-çocuk 

ilişkisi açısından değinmiştir. Buna göre: 

Bağlanma kuramı çocukların anneleri ile olan ilk yaşantılarını içselleştirerek bir 

bağlanma stili geliştirdiğini söylemektedir. Annenin çocuğu ile yaşadığı etkileşimlerin, 

çocuğa gösterilen hassasiyet ve sevginin çocuğun ruhsal gelişimindeki rolü anne-

babalara anlatılmalıdır (İlaslan, 2009:88). Çocuk doğduktan sonra anne ile birlikte vakit 

geçirebilmeli ki bir bağlanma olgusundan bahsedilebilsin. Çocuğun ilk üç yılının 

önemine vurgu yapan uzmanlar, bu zaman diliminin muhakkak anne ile geçirilmesi 

gerektiğini söylemektedirler. Ve bu konunun önemini vurgulamak için anne-babalara 

yönelik eğitimler verilmelidir. 

Çocuk, bakıma ihtiyaç duyduğunda anneye, oyuna ihtiyaç duyduğunda babaya 

gidileceğini çok çabuk öğrenir. Bu yüzden, baba çalışan eşine yardımcı olmak istiyorsa 

çocuğun bakımıyla değil ev işleriyle uğraşmalıdır. Ev her iki eşin de ortak yaşam 

alanıyken, erkek evin içinde yaptığı işleri lütfederek yapmamalıdır.  Bu da ancak 

evişlerini kadının görevi olarak gören algıyı değiştirmekle mümkün olur.  

Bu çalışma için yaptığım okumalar neticesinde ulaştığım kanı şöyle olmuştur: 

Eşler en geniş anlamıyla bakabilecekleri kadar (her türlü ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri kadar), çocuk sahibi olmalıdırlar. Burada “eşler” kelimesi kasıtlı 

olarak kullanılmıştır. Çünkü topluma sağlıklı bir birey yetiştirmek istiyorsak, doğacak 

her çocuğun biyolojik olarak bir anneye ihtiyaç duyduğu gerçeği kadar, bir aile ortamı 

içinde güvenle büyüyebilmesi için de bir babaya ihtiyaç duyduğu gerçeği apaçıktır. Tek 

ebeveynli aile içinde yetişmiş çocuğun da gelişiminin sağlıklı bir ortamda 

tamamlanmadığı kanaatindeyim. Ancak aile bütünlüğünün korunarak bir çocuğun 

topluma faydalı, sağlıklı bir birey olacağı esastır.  
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Bugün Türk kadını kaynağını dışarıdan alan feminist söylemler ile tam da içinde 

yaşadığı geleneksel beklentiler arasında sıkışıp kalmıştır.  

Feminist söylemler, modernliğin bizlere zoraki dayatmalarından başka bir şey 

değildir. Feminist söylemler sesini yükselttikçe, biz kadınların arada kalmışlık hissi 

daha da artacaktır. 

Son yıllarda AB’ye uyum sürecinde uygulanan yasal değişimler ise pratik 

politikalara dönüşmediğinden ne kadın istihdamı teşvik edilmekte ne de çocuk bakım 

hizmetlerinde yaygın kamusal hizmetler geliştirilmektedir. AKP hükümetinin kadın 

istihdamına ilişkin en etkili politikası olan vergi indirimi bu alanda alınan tek önlem 

iken, o da kadın istihdamını arttırmayı piyasa mekanizmasına bırakmıştır (Dedeoğlu, 

2012:225). Piyasa mekanizması içinde de kadın istihdamı bir karşılık bulamamaktadır. 

Katılımcılardan güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. çocuğunun doğumundan sonra, 

yerine birisi işe alınır endişesiyle, bebeği daha dört aylık olmadan işbaşı yapmıştır. İş 

güvencelerinin olmaması en büyük sıkıntı kaynağı. Yine F.A. yapılacak olan birçok 

teşviği duyduklarını ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini vurgulamaktadır. Bu durumun 

da, devlete duyulan güveni sarstığını söylemektedir. 

Devlet kamuda çalışanla, özel sektörde çalışan kadının haklarını 

denkleştirebilmeli. Bunu en azından demokrasi ve eşitlik adına yapabilmelidir. 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu çalışan memur anneye, sigortalı olarak çalışan işçi 

anneden daha fazla imkan ve olanak sağlamaktadır. 

Süt iznine ve doğum izninin süresini belirleyen yasalar gösteriyor ki 1) Çalışan 

kadınların kendi bebeklerine bakabilmeleri mümkün değil, 2) Çalışan babaların da 

bebeğe bakabileceği hiç düşünülmüyor bile. Böylece erkekler iş hayatında kendi 

kariyerlerini oluşturmaya kesintisiz olarak devam edebilirken, kadınlar iş mi, çocuk mu 

şeklinde zor bir seçimle başbaşa bırakılıyorlar (Zeybek, 2013:134). Çıkarılan yasalar, 

eğer kendilerine uygulama alanı bulabilirse, sadece kadının işini bir nebze 

kolaylaştırmaya yöneliktir. Şimdiye kadar hiçbir yasa, kadına yeni bir doğum daha 

yaptırabilecek kadar radikal bir içeriğe sahip olamamıştır. Bu çok özel kararın en baskın 

belirleyicisi annedir. Muhakkak babanın fikri ve çevredeki diğer faktörlerin de etkisi 
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vardır. Ancak bunların hiçbiri annenin son sözü söyleme yetkisini elinden 

alamamaktadır.  

Yapılan görüşmeler sonucunda, artık çalışan kadının çok çocuk istemediği 

söylenebilir. Bugün anneler çocukları için daha iyi imkanlar hazırlamak istiyorlar. Daha 

iyi imkan sağlamanın yolu da daha az çocuk sahibi olmaktan geçiyor. Mesele dönüp 

dolaşıp “iyi bakmak” kavramının içinin nasıl doldurulduğu konusuna gelmektedir. 

Nazife Şişman’ın vurguladığı gibi marka ayakkabılar almak da iyi bakmak içine 

girebilir, akşam çocuğun derslerine yardımcı olmak da iyi bakmanın içine girebilir ya da 

sırf karnını doyurmak bile bazen iyi bakmanın kapsamı içinde değerlendirilebilir. 

Çalışan anneler artık kendilerine de vakit ayırarak çocuklarıyla birşeyler paylaşmayı 

tercih etmektedirler. Katılımcılardan D.D.’nin ısrarla vurguladığı bir konu olan 

psikolojik olarak hazır olma da bugün büyük önem arzetmektedir. Anne eğer 

çocuklarına kötü muamele yapacaksa o çocuğu dünyaya getirmesin. Çocuğa bakabilmek 

için maddi imkanların yanı sıra annenin çocuğa tahammül edebilecek kadar psikolojik 

sağlığa sahip olması da önemli bir konudur. 

Katılımcılara kendilerinin kaç kardeş oldukları sorulmuştur. Yalnız kardeş sayısı 

ile doğurmayı arzu edilen çocuk sayısı arasında bir anlamlılıktan bahsedilemeyeceği 

ortaya çıkmıştır. Bununla beraber bütün çalışan kadınlar çocuklarının muhakkak bir 

kardeşe sahip olması konusunda hemfikirdir. Katılımcılardan E.B. kendisi iki 

kardeşken, eşinin çok kardeşi olduğunu ve bayramlarda bir araya geldiklerinde 

kalabalığın çok neşeli olduğunu söylemektedir. Bu durum E.B. için özenilecek bir 

haldir. 

Katılımcıların en çok rahatsız oldukları konu, verilen vaatlerin yerine 

getirilmemesidir. Çeşitli haberler aracılığı ile asılsız söylentilerin yayılması onların artık 

sabrını taşırmış vaziyette. “Ne yapılmasını istersiniz?” diye sorulduğunda, tek cevapları 

söylenilenlerin askıda kalmaması, artık uygulamaya geçilmesi olmuştur.  

Katılımcıların çoğu çocuklarının bakımında kendi annelerine güvenmekteler ve 

onlardan yardım almaktadırlar. Ancak G.Ö.’nün de vurguladığı gibi, artık doğum 

yaşının ilerlemesiyle anneanne de yaşlandığı için çocuğun bakımıyla tam anlamıyla 
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ilgilenememekte ve çocukla oynayamamaktadır. Bu da kaliteli kreşlerin aciliyetini 

ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmayı tamamlamaya yaklaştığım günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan 

yayınlanan bir habere göre 5 yaşından küçük çocuğu olan sağlık personeli anne 

görevlendirme ile başka bir yere gönderilemeyecek. Yapılan bu çalışma da sadece 

çalışan kadının yükünü hafifletmeye yöneliktir. Yeni doğumları teşvik edici kapsamda 

değerlendirilemez. Yine son zamanlarda çıkan başka bir habere göre: “Daha önce 2 

çocuk doğuran işçi statüsündeki kadınlara sağlanan 4 yıl erken emeklilik hakkı, 3 çocuk 

için 6 yıla çıkartıldı. Memur ve Bağ-Kur’lu kadınlar da kapsama alındı. Madencilik 

sektörüyle ilgili düzenlemeleri içeren ve TBMM’ye sunulan Torba Yasa tasarısına göre, 

çalışırken doğum yapan kadınlar ücretsiz doğum ve analık izni süreleri ile doğumdan 

sonra çalışmadıkları süreleri borçlanmak suretiyle erken emekli olabilecekler. Daha 

önce her bir çocuk için 2’şer yıl olmak üzere sadece iki çocukla sınırlanan borçlanma 

hakkı 3 çocuğa çıkartıldı. Böylece, 3 çocuk annesi bir kadın, doğum sonrasında ücretsiz 

izne ayrılmış veya çalışmaya ara vermişse, her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere 6 yıllık 

primi kendisi ödeyerek erken emekli olabilecek”. Burada çalışan kadının bu altı yıllık 

söz konusu primi ödemek için nasıl para bulacağı ayrı bir konudur. Torba yasa 

içerisinde yer alan taslak henüz kanunlaşmamıştır. Çalışan kadından nasıl bir tepki 

görür bilinmez. Yalnız, katılımcılarla yapılan görüşmeler neticesinde oluşan kanaatim 

odur ki; çalışan kadın iki yıl daha erken emekli olabilmek için üçüncü çocuğun 

sorumluluklarını göze almayacaktır ya da alamayacaktır. Bu çalışma da nüfusun artışını 

teşvik için yeterli görülmemektedir. Bugün, çalışan kadın 300 liralık mama ve bez 

yardımı gibi vaatlerin yerine getirilmemesini, kendisini oyalama çalışması olarak 

değerlendirmektedir. 
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EKLER 

EK 1- KATILIMCI LİSTESİ 

Arzu Y. 27 yaşında. Konya’da yaşıyor. Önlisans eğitimi yarım kalmış. Kendisi 4 

kardeş. Konya’da fast-food mağazasında mutfak elemanı olarak çalışmakta. 7 yıllık 

evliliğinden dördüncü çocuğuna hamile. 8 yıllık çalışma hayatı var.  

Asuman Y. 35 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 3 kardeş. 

Konya’da yükseköğretim kız yurdunda memur olarak çalışmakta. Bekar.  Memur olarak 

bir yıllık çalışma deneyimine sahip. 

Ayşe Ç. 33 yaşında. Yozgat’ta yaşıyor. Lisans mezunu. Yozgat’ta bir hastanede 

çocuk doktoru olarak çalışmakta. 4 yıllık evliliğinden 3 yaşında bir kız çocuğa sahip. 

İkinci çocuğuna hamile. 3 yıldır çalışmakta. 

Ayşe K. 35 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 5 kardeş.  

Konya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak çalışmakta. Bekar. 12 yıllık öğretmen. 

Canan B. 53 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş. 

Konya’da halen bir mimarlık bürosunda çalışmaktadır. 33 yıllık evliliğnden iki çocuk 

sahibi. 28 yıllık çalışma hayatının tamamı özel sektörde geçmiş. 

Esin B. 29 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş. 

Konya’da bir ilkokulda okul öncesi öğretmenliği yapmakta. 5 yıllık evli. İki buçuk 

yaşında bir kız çocuğu var. 7 yıldır çalışma hayatının içerisinde yer almakta. 

Didem D. 32 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lise mezunu. Kendisi 3 kardeş. 

Üniversitede bölüm sekreteri olarak çalışmakta. 12 yıllık evliliğinden 11 yaşında bir kız 

çocuğuna sahip. 14 yıldır çalışma hayatı içerisinde yer almakta. 

Fatmanur D. 37 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş.  

Konya’da bir ilkokulda okul öncesi öğretmenliği yapmakta. 7 yıllık evli. 14 yıldır 

öğretmenlik yapmakta. 
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Feray P. 36 yaşında. Konya’da yaşıyor. Ortaokuldan terk. Konya’da kız öğrenci 

yurdunun yemekhanesinde mutfak elemanı olarak çalışmakta. 15 yıllık evliliğinden 3 

çocuk annesi. Evlendikten sonra toplamda 6 yıllık ücretli çalışma hayatı var. 

Fidan A. 27 yaşında. Konya’da yaşıyor. Önlisans mezunu. Kendisi 3 kardeş. 

Konya’da özel bir güvenlik firmasının elemanı olarak vardiyalı sistemde çalışmakta. 5 

yıllık evliliğnden on bir aylık bir kız çocuğu annesi. 5 yıllık çalışma hayatı var.  

Gülşah Ö. 42 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş. 

Konya’da bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapmakta. 20 yıllık evli. Bir erkek, bir kız 

olmak üzere iki çocuğu bulunmakta.   

İnci K. 36 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 2 kardeş. 

Konya’da Komek kurslarında okul öncesi öğretmenliği yapmakta. 12 yıllık evli ve şu an 

ikinci çocuğuna hamile.   

Kadriye D. 27 yaşında. Konya’da yaşıyor. Ortaokul mezunu. Kendisi 6 kardeş. 

Konya’da çeşitli işletmelerde mutfak elemanı olarak çalışmakta. 6 yıllık evliliğin 

ardından boşanmış. 10 yaşında erkek çocuğuna sahip. Boşandıktan sonra 6 yıllık 

çalışma hayatı var. 

Kübra Ş. 38 yaşında. Konya’da yaşıyor. Önlisans mezunu. Kendisi 3 kardeş. 

Konya’da bir sağlık ocağında ebe olarak çalışmakta. 16 yıllık evli. Üç çocuk annesi. 18 

yıllık çalışma hayatı var. 

Meral A. 44 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 3 kardeş. Özel 

sektörde, beyaz eşya mağazasında sorumlu müdür olarak çalışmış. 8 yıllık çalışma 

hayatının ardından şu an ev hanımı. 6 yıllık evliliğin ardından boşanmış, tek çocuğunun 

velayeti kendisinde.  

N. Ö. 26 yaşında. Konya’da yaşıyor. (Katılımcının çeşitli kaygılarından ötürü ismi 

burada belirtilmemiştir). İlkokul mezunu. Kendisi 5 kardeş. Yüksek öğrenim kız öğrenci 

yurdunun kantininde işçi olarak çalışıyor. 2 yıllık çalışma tecrübesi var.  
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Neslihan K. 36 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lisans mezunu. Kendisi 3 kardeş.  

Konya’da bir ilkokulda branş öğretmeni olarak çalışıyor. 11 yıllık evliliğnden iki 

çocuğa sahip. 8 yıllık çalışma hayatı var. 

S.U. 35 yaşında. Konya’da yaşıyor. (Katılımcının çeşitli kaygılarından ötürü ismi 

burada da belirtilmemiştir). Önlisans mezunu. Kendisi 3 kardeş. Konya’da bir sağlık 

ocağında ebe olarak çalışmaktadır. 15 yıllık evli. 7 yaşında bir kız çocuğuna sahip. 16 

yıldır çalışıyor. 

Şenay Y. 37 yaşında. Konya’da yaşıyor. İlkokul mezunu. Kendisi 3 kardeş. Sevgi 

evlerinde bakıcı anne olarak çalışıyor. 15 sene evli kaldıktan sonra boşanmış. Yetişkin 3 

çocuğa sahip. 15 yıllık çalışma hayatı var.  

Tuğba S. 29 yaşında. Konya’da yaşıyor. İlkokul mezunu. Kendisi 4 kardeş.  

Konya’da kadın giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışmakta. 5 yıllık evli ve 4 

yaşında bir kız çocuğa sahip. 12-13 yıllık çalışma hayatı var.   

Ümmü K. 37 yaşında. Konya’da yaşıyor. Lise mezunu. Kendisi 3 kardeş.  

Konya’da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışmakta. 15 yıllık evli ve iki çocuğa sahip. 7 

senedir çalışma hayatının içinde. 

Yasemin G. 39 yaşında. Konya’da yaşıyor. Önlisans mezunu aynı zamanda lisans 

eğitimini tamamlamak için çalışmakta. Kendisi 6 kardeş. Konya’da özel sektörde bir 

güvenlik firmasının vardiyalı sisteminde güvenlik elemanı olarak çalışmakta. 16 yıllık 

evliliğnden bir erkek çocuğa sahip. 19 yıllık çalışma hayatı var. 
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EK 2- GÖRÜŞME SORULARI 

Kişisel Bilgiler 

Ad-Soyad   : 

Yaş   : 

Medeni Durumu   : 

Eğitim Durumu   : 

Meslek/Yaptığı İş   : 

Günde kaç saat çalışıyor: 

Kaç yıldır çalışıyor         : 

Kaç Kardeş   : 

Nerede İkamet Ediyor   : 

Kaç Yıldır Evli   : 

 

“Üç Çocuk” Söylemi Hakkındaki Düşünceleri 
1) Başbakan’ın “üç çocuk” söylemini duyduğunuzda ne düşündünüz? 
2) “Üç çocuk” söyleminin gerçekleşmesi mümkün mü? 
3) Sizce bir aile için ideal çocuk sayısından bahsedilebilir mi? 
4) Türkiye’de nüfus artış hızının düştüğü söyleniyor. Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? 
5) “Üç çocuk” teşvik için neler yapıldığını duydunuz? 
6) Sizce, Başbakan çalışan kadından üç çocuk doğurmasını istiyorsa ne gibi 

uygulamalar başlatmalı? 
7) Bugünkü şartlarda çalışan kadının üç çocuk doğurması mümkün mü? 
8) Size göre; ne yapılacağı vaat edilirse ya da ne yapılırsa üçüncü çocuğu 

doğurmayı düşünebilirsiniz? 
9) “Çocuğa iyi bakabilmek” ya da “Bakabileceğin kadar çocuk” gibi sözlerde 

kastedilen ‘bakabilmek’ sizin için ne anlam ifade ediyor. 
10) İstediğiniz çocuk sayısıyla, kendi kardeş sayınız arasında bir anlamlılık 

oluşturulabilir mi? 
11) Her çocuk için maaş bağlanacağı söylense çalışan kadın için ikna edici olur 

mu? 
12) Kendinizi “Üç Çocuk” söyleminin muhatabı olarak değerlendiriyor 

musunuz? 
13) Çocuklarınıza, eşinize ve kendinize yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz? 
14) Çocuklarınızı büyütürken kimlerden yardım aldınız?  


