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Sivil Toplum Çalışmaları 

Merkezi’nin Önsözü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi; STK Eğitim ve Araştır-
ma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi olmak üzere üç ayrı 
birim olarak yapılanmıştır. Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulan STK 
Eğitim ve Araştırma Birimi, çoğulcu demokraside STK’ların rolünün güçlendirilmesine 
ve STK’ların etkin çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amacın ardında 
STK’ların, özellikle de taban örgütlenmelerinin, katılımcı bir demokrasinin kurulmasın-
da kilit aktörler oldukları görüşü yatmaktadır. Gençlik Çalışmaları Birimi, Türkiye’de 
gençlerin ihtiyaçlarının ve gençlik çalışmalarının görünürlük kazanması ve katılımcılık 
temelinde daha demokratik bir gençlik politikasının geliştirilmesi için öneriler tasarla-
ma amacıyla akademik çalışmalar ve sahada gençlik çalışmaları yürüten bir üniversite 
birimidir. Çocuk Çalışmaları Birimi ise, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçirilmesi-
ni ve çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Birim, çocuk hak-
larının bilinmesini ve korunmasını sağlamak için hem çocukları, hem öğretmenleri, hem 
de çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşu çalışanlarını güçlendirme,  ayrıca çocukların  
seslerini duyurmalarını ve karar verme mekanizmalarına katılımını destekleme konula-
rında çalışmaktadır.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurum-
sal kapasite ve örgütlenme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, artan eği-
tim ve yazılı ve görsel malzeme ihtiyaçlarına cevap verilmesinin yanı sıra, insan hakları, 
cinsiyet eşitliği, katılım, çokkültürlülük ve etik gibi konularda araştırmalar yapılması, 
toplantılar düzenlenmesi, STK’ların farkındalığının artırılması, STK’lar arası ağların oluş-
turulması ve ağı çalışmaları düzenlenmesi, AB müzakere sürecinde STK’ların etkisinin 
artırılması üzerine çalışmaktadır. Merkez, 2014 yılında STK Yönetimi ve Sivil Toplum 
Çalışmaları yoğunlaşma alanları olan STK’lara yönelik bir Yüksek Lisans Programı baş-
latmıştır. 
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Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Mer-
kezi bünyesinde 2003’ten beri yürütülen çeşitli kapasite geliştirme programlarının 
deneyimleri üzerinde şekillenen yeni kuşak bir kapasite gelişim merkezi programıdır. 
Program kapsamında kentte hak temelli çalışan sivil toplum girişımlerine (STK, inisiyatif, 
platform, informal grup, vb.) mekan (ofis), finansman desteği, yüz yüze danışmanlık, 
mentorluk, eğitim ve atölyeler, akademik destek (üniversitedeki ilgili derslere katılım 
ve öğretim görevlileriyle buluşma imkanı), hukuki destek ve yatay öğrenme ortamları 
sunularak bu sivil girişimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Gençlik Çalışmaları Birimi, gençlik politikalarına yönelik olarak farklı gençlerin farklı 
ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte kapsayıcı politika önerileri geliştirmek için öncelikle 
gençlik alanını doğru bir şekilde tanımlamak ve gençlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve 
isteklerini doğru bir şekilde ortaya koymak gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda 
yürüttüğü araştırma programı çerçevesinde birim, farklı kurumlar ve akademisyenlerle 
işbirliği halinde, yöntem olarak gençlerin katılımını ön plana çıkaran çeşitli araştırmalar 
yürütmekte, bu araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya yönelik yayınlar yapıp toplantılar 
düzenlemektedir. Gençlik Çalışmaları Birimi’nin yaptığı araştırmaların tümüne Gençlik 
Çalışmaları Birimi internet sitesi yayınlar bölümü üzerinden ulaşılmaktadır.  Elinizde bu-
lunan bu kitap Gençlik Çalışmaları Birimi’nin, Türkiye’de gençlik politikasının geliştiril-
mesine yönelik yaptığı çok sayıda araştırmadan biridir.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görmezden gelen sosyal politikaların genç kadınların ha-
yatlarında ne gibi yansımaları ve anlamları olduğunun araştırılmasının, genç kadınların 
ihtiyaç ve taleplerini karşılar nitelikte politika önerileri geliştirilebilmesi için önemli bir 
adım olacağı düşüncesiyle  2013-2014 dönemi içinde tasarlanan ve yürütülen bu araş-
tırmada yaş ve kadınlık hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve daha önce çalışma-
larda da kapsamlı olarak ele alınmamış genç kadın olma deneyimlerine odaklanılmış ve 
bu deneyimlerin görünür olmasına katkı sunulması hedeflenmiştir.

Araştırmanın gençlik politikaları ile ilgilenen araştırmacılara ve sivil toplum örgütlerine 
yararlı olmasını umuyoruz.

      Nurhan Yentürk
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AİLE, PİYASA VE DEVLET ÜÇGENİNDE 

GENÇ KADINLIK DENEYİMLERİ

“Ev Kızları” ve “Yurt Kızları”

Türkiye’de toplumsal cinsiyet üzerine yapılan sosyal bilimler çalışmaları çeşitli konulara 
cinsiyet boyutu ile ışık tutmuş olmalarına rağmen, bu çalışmalarda çoğunlukla kuşak ve 
yaş boyutu eksik kalmıştır. Bu nedenle, kadınların “yaş alarak” statü kazandıkları Türkiye 
toplumunda “genç kadın” olma deneyimi üzerine ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır. 
Benzer şekilde Türkiye’de gençlik araştırmaları da gençliğin cinsiyet boyutunu çoğu za-
man görmezden gelmektedir. Gençler çoğunlukla “cinsiyetsiz” biçimde tahayyül edil-
mekte ve bu nedenle gençlik döneminde “genç kadınların” yaşamlarının “genç erkekler-
den” nasıl farklılaştığı gözden kaçırılmaktadır.

Sosyal politika yazını ise her ne kadar son yıllarda toplumsal cinsiyet yaklaşımını cid-
di bir biçimde entegre etmeyi başardıysa da, kuşak ve yaş boyutunu çoğunlukla dışa-
rı bırakmıştır. Sosyal politika yazınında gençler yalnızca istihdam ve eğitim ile birlikte 
anılmış ancak bu alanlarda dahi toplumsal cinsiyetin nasıl bir fark yarattığı çoğunlukla 
göz ardı edilmiştir. Halbuki gençlik toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin kemikleşti-
ği, genç kadın ve erkeklerin hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde yaşamlarının 
farklılaştığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
görmezden gelen sosyal politikaların genç kadınların hayatlarında ne gibi yansımaları 
ve anlamları olduğunun araştırılması, genç kadınların ihtiyaç ve taleplerini karşılar nite-
likte politika önerileri geliştirilebilmesi için önemli bir adım olacaktır.

Bu arkaplan bilgisi ışığında, Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi Gençlik Çalışmaları bünyesinde 2013-2014 dönemi içinde tasarlanan ve yürütülen 
bu araştırmada yaş ve kadınlık hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve daha önce 
çalışmalarda da kapsamlı olarak ele alınmamış genç kadın olma deneyimlerine odakla-
nılmış ve bu deneyimlerin görünür olmasına katkı sunulması hedeflenmiştir.
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Araştırmanın birinci ayağında Türkiye İstatistik Kurumu’nun ulusal temsil niteliği taşı-
yan niceliksel araştırmalarının verilerinden Türkiye’de genç kadınların yaşam koşullarına 
dair temel bilgiler edinilmiştir. Burcu Yakut Çakar, bu temel bilgilere dair yapmış olduğu 
incelemeye dayanarak yazmış olduğu makalede, Türkiye’deki genç kadınların durumu-
nu ve bireysel refah düzeylerini yaşadıkları haneler ve piyasaya eklemlenme düzeyleri 
üzerinden, hem gençler hem de nüfusun geneline kıyaslayarak mercek altına almıştır.

Bu makalede ortaya konmuş olan genel çerçeveden yola çıkarak tasarlanan nitelik-
sel araştırmada ise aile ve eğitim/çalışma hayatı açısından farklı özellikler gösteren 
ve hem gençler hem kadınlar arasında daha dezavantajlı konumları olan iki genç ka-
dın grubuna odaklanılmıştır. Araştırmanın niteliksel bölümünün ilk ayağında İstanbul 
ve Samsun’da yaşayan, ev dışında çalışmayan ve okumayan genç kadınlar (başka bir 
deyişle “ev kızları”) ile yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Demet 
Lüküslü ve Kezban Çelik gerçekleştirmiş oldukları görüşmelere dair yapmış oldukları 
analizleri ortaya koydukları makalelerinde görüştükleri genç kadınların genç olma algı 
ve deneyimlerine , aile, çalışma ve eğitim hayatına dair görüşleri ve gelecek planlarına 
deyinmiş, genç kadınların anlatılarından çıkarsanan ihtiyaç ve taleplere dayalı politika 
önerileri sunmuşlardır. Niteliksel araştırmanın Volkan Yılmaz, Burcu Oy ve Gülşah Sezer 
tarafından yürütülen ikinci bölümünde ise İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te yaşayan, 
yetiştirme yurtlarından mezun olmuş, ailesi ile doğrudan bir bağı bulunmayan ve yaşa-
mını sürdürmek için çalışmaktan başka olanağı olmayan genç kadınlarla derinlemesi-
ne görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde ortaya konan yaşantı ve görüşlere 
dair analizler, Volkan Yılmaz’ın makalesinde aile ve istihdam odağında tartışılmış ve ilgili 
alanlarda genç kadınları güçlendirici sosyal politika önerilerinin zeminini oluşturmuş-
tur. Burcu Oy ise aynı analizlere dayalı yazdığı makalesinde toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğinin aile, eğitim ve çalışma hayatındaki ilişkilere ve genç kadınların kendilik algıları ile 
gelecek tahayyüllerine nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır.

Türkiye’de genç kadın olmak, genç kadınların hayatında ailenin yeri, genç kadınlar için 
çalışma hayatının ne ifade ettiği, sosyal politikaların genç kadınların hayatında nasıl bir 
yere sahip olduğu ya da olabileceği konularının tartışıldığı bu raporun, gençlik çalışma-
ları, kadın çalışmaları, aile sosyolojisi ve sosyal politika alanlarıyla ilgilenenler için yeni 
tartışma ve çalışma alanları açacak bir kaynak olmasını dileriz.

 
      Volkan Yılmaz – Burcu Oy



7

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) yıllık Dünya Nüfusunun Durumu başlıklı ra-
por serisinin 2014 yılındaki teması gençlik, başlığı da dünya üzerindeki genç nüfusa işa-
ret eder biçimde “1.8 Milyarın Gücü” olarak yayımlandı. Raporda, genç nüfusun eğitim, 
sağlık gibi temel hizmetlere erişim, düzgün işler ve çalışma koşullarından yoksunluk, 
yoksulluk gibi pekçok konuda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarına değinilmekte, 
özellikle toplumsal cinsiyet normlarının eşit haklar ve eşit fırsatlar açısından genç kadın-
ları daha da fazla etkilediği vurgulanmaktadır (UNFPA, 2014: 9-11). Bu yazı, Türkiye’deki 
genç kadınların durumunu ve bireysel refah düzeylerini yaşadıkları haneler ve piyasaya 
eklemlenme düzeyleri üzerinden, hem gençler hem de nüfusun geneline kıyaslayarak 
mercek altına almayı amaçlamaktadır. 1

Gençlere ilişkin istatistiklerin geneli gençliği homojen ancak basit kırılımlarda kategori-
leştirilebilecek bir grup olarak nitelendirme eğilimindedir. Bu kırılımlar kimi zaman yaş 
grupları, kimi zaman eğitim durumu, nadiren de cinsiyet bazında sunulmaktadır. TÜİK’in 
her yıl düzenli olarak yayımlamaya başladığı “İstatistiklerle Gençlik – 2013” başlıklı der-
leme haber bülteninde Türkiye’deki nüfusun yaklaşık yüzde 17’sini 15-24 yaş grubunda 
yer alan gençlerin oluşturduğu ve bu genç nüfusun yaklaşık yarısının da genç kadınlar 
olduğu aktarıldığını hatırlayarak, aslında görünmez kılınan bu gruba ilişkin mevcut ve-
rilerin nasıl bir profil çizdiğini anlamaya çalışmak önemli görünmektedir (TÜİK, 2014:a).
Türkiye’de resmi işgücü verileri 2013 yılında yaklaşık 7 milyon gencin yani 15-24 yaş 
arasındaki kurumsal olmayan nüfusun yüzde 60,4’ünün işgücüne dahil olmadığını gös-
termektedir. Bu oran genç erkekler için yüzde 48,1 iken, genç kadınlar için yüzde 72,5 

1  Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi. Email: burcu.yakut@boun.edu.tr
Veri derlemesindeki ve yazılım sorunlarınlarındaki destekleri için Selçuk Bedük’e, çalışmanın bir aşamasında oluşturduğu veri havuzu için 
Merve Uzunalioğlu’na teşekkürler. Bu bölümün ikinci kısmındaki hesaplamalarda kullanılan Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi 2010 (kesit) 
mikro veriseti için ise Türkiye İstatistik Kurumu’na müteşekkiriz.

TÜRKİYE’DE GENÇ KADINLARA 

VERİLER ÜZERİNDEN BAKMAK

Burcu Yakut-Çakar1
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olarak gerçekleşmektedir. İşgücüne dahil olmama nedenine göre bakıldığında, genç 
nüfusun yüzde 37,6’sının tam zamanlı olarak eğitime devam etmekte olduğu görülür-
ken, işgücünün dışında kalan genç nüfusun yaklaşık beşte birinin (tümü genç kadın) 
ev işleri ile meşgul olduğunu beyan etmesi cinsiyete dayalı işbölümü ve toplumsal cin-
siyet normlarının gençler için ne derece etkili olduğunun göstergesi olarak okunabilir 
(TÜİK, 2014b). Burada Türkiye’de genç nüfusun içinde ne istihdamda ne de eğitimde 
olan kesimin OECD ortalamalarının çok üzerinde seyrettiğini hatırlamak önemli görün-
mektedir. Zira 2012 sonu itibariyle 15-24 yaş nüfus içinde ne istihdamda ne eğitimde  
olanların oranı OECD ortalamasında yüzde 12,6 iken, Türkiye yüzde 26,7 ile OECD’nin 
Yunanistan’dan sonra en yüksek orana sahip durumdadır. Türkiye’nin özgüllüğü aslında 
ne istihdamda ne de eğitim-öğretimde olan bu kesimin sadece küçük bir oranın (yüzde 
4,5) işsizlere işaret eden ve dolayısıyla da ağırlıklı olarak işgücünün dışında olan / aktif 
olmayan nüfusu kapsayan niteliğinden ileri gelmektedir. Nitekim, genç nüfusun yüzde 
27,3’ünün ne istihdamda ne eğitimde olduğu Yunanistan’da bu kesimin yarısından faz-
lasının genç işsizlerden oluştuğu dikkat çekmektedir (OECD 2014a: 103). Bu da aslında 
Türkiye’de istihdamda ve eğitim-öğretimde olmayan genç nüfus sorununun daha yapı-
sal nitelikli olduğunu, Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerde ise ekonomik krizin etki-
si olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Türkiye için karşılaştırmalı olarak yapılabilecek 
ikinci bir gözlem, genç nüfus içinde ne istihdamda ne de eğitimde olma durumunun 
cinsiyet bazında ciddi ölçüde farklılaştığıdır. Nitekim 2012 yılı için OECD ülkelerinde or-
talama olarak genç erkeklerin yüzde 12,1’i, genç kadınların da yüzde 13,9’u istihdamda 
ve eğitim-öğretimde değilken, Türkiye’de bu oran için genç erkekler ile genç kadınlar 
arasında yaklaşık iki kat fark mevcut (sırasıyla yüzde 24,8 ve yüzde 48,4). Bununla birlik-
te, Şekil 1’den izlenebileceği üzere, Türkiye OECD ülkeleri içinde genç kadınlar arasında 
ne eğitim-öğretimde ne de istihdamda oranının en yüksek olduğu ülke durumundadır 
(OECD 2012: 92).

Şekil 1. 
15-24 yaş nüfus içinde ne eğitim-öğretimde ne de istihdamda olanlar
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Genç nüfus içinde yüksek oranda eğitime devam etmeyen, aynı zamanda ekonomik fa-
aliyette de bulunmayanlar olması ve bu grubun önemli ölçüde genç kadınlardan oluş-
ması, hane içinde toplumsal cinsiyet temelli iş bölümüne hem evli olanlar hem de evli 
olmayanlar açısından bakmayı gerekli kılmaktadır. Türkiye’de Medeni Kanun kadın ya 
da erkeğin evlenmek için 17 yaşını doldurmuş olması gerektiğine hükmetmekte, ancak 
“olağanüstü bir sebebin” mevcut olması durumunda ise hakimin takdirine göre 16 ya-
şını doldurmuş olanların evlenebileceği belirtilmektedir. Türkiye Aile Yapısı Araştırması 
bulguları, Türkiye genelinde ilk evlenme yaşının 2011 yılı itibariyle yüzde 57 civarında 
18 ila 24 yaş aralığında gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte aynı çalışmada evli olan yaklaşık her beş bireyden birinin ilk evlenme 
yaşının 18 yaşın altında olması dikkat çekmektedir ve kadınlar arasında bu oran (yüzde 
28) erkeklere kıyasla (yüzde 5,8) yaklaşık beş kat daha yüksektir (ASPB, 2014: 121). Çalış-
mada eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik statü düzeyi arttıkça ilk evlenme yaşının hem 
kadınlar hem erkekler için yüksek oranda 25 yaş ve üzerine kaydığını da göstermektedir 
(ASPB, 2014: 122-123). Resmi nüfus kayıt verilerine göre 2013 yılı itibariyle Türkiye’de 
15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 86’sı hiç evlenmemiş statüde kayıtlı bulunmak-
tadır. 15-19 yaş grubundaki genç kadınların  yüzde 6,3’ü evli iken aynı yaş grubundaki 
erkeklerin sadece yüzde 0,4’ü evli durumdadır. 20-24 yaş grubunda ise oranlar arasın-
daki fark çok daha yüksek düzeyde seyretmektedir: bu yaş grubundaki genç kadınların 
yüzde 39,1’i, genç erkeklerin ise yüzde 10,6’sı evlidir (TÜİK, 2014c). 

Bu farkın önemli bir kısmının 20-24 yaş döneminin genç erkeklerin zorunlu askerlik dö-
nemlerini kapsaması ve özellikle toplumsal normlar açısından evlilik ve aile ilişkileri dik-
kate alındığında genç erkekler açısından evliliğin zorunlu askerlik dönemi sonrasında 
gerçekleşme eğiliminde bulunması ile açıklanabileceği düşünülebilir. Öte yandan daha 
genel bir açıdan genç kadınların azımsanamayacak bir kısmının erken yaşta (ve aynı yaş 
grubundaki erkeklerin daha yüksek oranda hiç evlenmemiş olması itibariyle kendilerin-
den yaşça büyük erkeklerle) evlenmiş olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bölgesel olarak bakıldığında genç kadınların Türkiye geneline kıyasla daha yüksek oran-
da evli olarak bulundukları bölgeler sırasıyla Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 1 - sf 8). Benzer biçimde Türkiye Aile 
Yapısı Araştırması bulguları da bu bölgelerdeki nüfusun dörtte üçünden fazlasının ilk 
evliliğini 25 yaş altında gerçekleştirdiğini  göstermektedir (ASPB, 2014: 124). 
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15-24 yaş nüfus
Kadın Erkek Toplam

Hiç 
evlenmedi Evli Hiç 

evlenmedi Evli Hiç 
evlenmedi Evli

TR1 İstanbul 79,6 20,0 95,5 4,4 87,6 12,1

TR2 Batı 
Marmara 77,2 22,1 94,0 5,9 86,2 13,4

TR3 Ege 77,1 22,2 94,4 5,5 85,9 13,6

TR4 Doğu 
Marmara 78,4 21,0 95,1 4,8 86,9 12,8

TR5 Batı 
Anadolu 76,8 22,5 94,2 5,7 85,6 14,0

TR6 Akdeniz 75,2 24,1 94,9 5,0 85,2 14,4

TR7 Orta 
Anadolu 72,8 26,4 93,8 6,1 83,4 16,1

TR8 Batı 
Karadeniz 78,3 21,1 94,1 5,7 86,4 13,3

TR9 Doğu 
Karadeniz 82,7 16,9 96,4 3,6 89,6 10,1

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 74,3 25,4 94,8 5,1 85,1 14,8

TRB Ortadoğu 
Anadolu 76,6 23,2 94,5 5,5 86,0 13,8

TRC Güneydoğu 
Anadolu 75,4 24,3 93,1 6,8 84,4 15,4

TOPLAM 77,1 22,4 94,5 6,6 86,7 13,0

Tablo 1. 
15-24 yaş nüfus için cinsiyet kırılımında 
medeni durum – bölgesel oranlar (%) 

Kaynak: TÜİK (2014c)

Özellikle Tablo 2’de (sf 9) detaylandırıldığı biçimiyle işgücünün dışında olan nüfusun 
bölgesel dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde bu bölgelerdeki genç kadınlar için 
ev işleri ile meşgul olma Türkiye geneline kıyasla en yüksek oranda işgücünün dışında 
bulunma nedeni olarak belirtilmektedir – Türkiye genelinde ortalama her üç genç ka-
dından biri, bu bölgelerdeki genç kadınların ise yarısı kendini ev kadını/ev işleri ile meş-
gul olarak tanımlamaktadır. Genç erkekler açısından çarpıcı bir bulgu ise işgücü dışında 
kalan 15-24 yaş grubundaki erkekler açısından iş bulma ümidini yitirmiş olduğunu be-
yan edenlerin oranının doğu ve kuzey bölgelerde Türkiye geneline kıyasla epey yüksek 
oranda gerçekleşiyor olmasıdır.
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15-24 yaş nüfus

Kadın Erkek Toplam

Eğitim-
öğretimde

Ev 
işleri ile 
meşgul

Eğitim-
öğretimde

İş bulma 
ümidi 

yok

Eğitim-
öğretimde

Ev 
işleri ile 
meşgul

İş bulma 
ümidi 

yok

TR1 İstanbul 60,1 25,5 87,5 0,8 71,6 14,8 0,4

TR2 Batı 
Marmara 57,8 20,7 84,0 3,0 68,9 11,9 2,1

TR3 Ege 58,7 23,9 80,8 1,5 67,6 14,3 1,3

TR4 Doğu 
Marmara 63,7 27,7 84,3 0,4 72,5 15,8 0,3

TR5 Batı 
Anadolu 58,1 31,0 87,0 1,9 69,2 19,1 1,0

TR6 Akdeniz 51,2 23,1 74,9 4,1 60,5 14,0 3,6

TR7 Orta 
Anadolu 50,0 40,8 84,4 2,8 62,8 25,6 1,3

TR8 Batı 
Karadeniz 53,9 27,5 79,6 3,2 65,1 15,5 1,9

TR9 Doğu 
Karadeniz 60,6 29,7 77,3 7,3 67,5 17,4 4,2

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 41,1 48,9 76,8 6,1 54,3 30,9 2,7

TRB Ortadoğu 
Anadolu 35,9 47,1 67,0 15,1 47,9 29,0 7,7

TRC
Güneydo-

ğu 
Anadolu

33,7 56,2 64,7 15,1 44,6 36,4 6,3

TOPLAM 51,3 34,0 79,0 5,0 62,3 20,6 2,8

Tablo 2. 
15-24 yaş nüfusta cinsiyet kırılımında işgücüne 
dahil olmama nedenleri – bölgesel dağılım (%) 

Kaynak: TÜİK (2014b)

İşgücü içinde olan gençlerin durumuna bakıldığında Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 
işgücüne katılım oranı 2013 için yüzde 39,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de genel ola-
rak kadınların iktisadi faaliyete katılım açısından oldukça düşük düzeylerde gerçekleşen 
bu oran, genç kadınlar açısından da benzer bir tablo çizmektedir – 15-24 yaş grubunda-
ki genç kadınların yüzde 27,5’i işgücüne katılmaktadır. İktisaden faal olduğu halde işsiz 
olduğunu ifade edenlere bakıldığında gençler arasındaki işsizlik oranının 15 yaş üzerin-
deki kurumsal olmayan nüfusa kıyasla neredeyse iki kat yüksek düzeyde olduğu görül-
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mektedir. Tablo 3’teki veriler ışığında, cinsiyet bazında bakıldığında, genç kadınlar ara-
sındaki işsizliğin genel olarak tüm sektörlerde, özellikle de tarım dışı sektörlerde genç 
erkeklere ve nüfusun geneline göre daha çarpıcı bir nitelik arzettiği dikkat çekmektedir. 
Zira genç kadınların – özellikle de 15-19 yaş grubundaki genç kadınların - tarım sektö-
ründe ağırlıklı olarak ücretsiz aile işçisi olarak faaliyette bulunmaları nedeniyle, özellikle 
kırsal alandaki ya da tarım sektöründeki işsizlik oranlarının daha düşük düzeyde seyret-
mesi söz konusudur. Özellikle istihdamda olan genç kadın ve erkeklere bakıldığında, 
15-19 yaş grubunda genç kadınların yaklaşık yarısının, genç erkeklerin ise dörtte biri 
tarımda iken, 20-24 yaş grubunda hem kadınlar hem erkekler açısından için istihdamın 
büyük ölçüde (genç kadınlar için bu yaş grubunda istihdam edilenlerin yüzde 78’i, genç 
erkekler için ise yüzde 88’i olmak üzere) tarım dışı sektörlerde gerçekleştiği görülmekte-
dir (TÜİK, 2014b). İstihdamda olanlar açısından bakıldığında ise genç kadınlar ve genç 
erkeklerin yaklaşık yarısının sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışmakta oldukları dikkat 
çekmektedir. Tablo 4’ten (sf 11) izlenebileceği üzere, güvencesiz istihdam tarımda ça-
lışan genç kadınlar ve genç erkekler açısından neredeyse yaygın norm iken tarım dışı 
sektörlerde çalışan genç erkekler arasında genç kadınlara nazaran daha yüksek düzey-
de seyretmektedir. Özetle, çalışma hayatına oldukça düşük düzeyde katıldığı görülen 
genç kadınların, katıldıkları ölçüde emek piyasasındaki konumlarının da genç erkeklere 
nazaran çok iyi olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.  

       Yaş 
                 grupları

İşgücüne 
katılma 

oranı

İşsizlik 
oranı

Tarım dışı 
işsizlik 
oranı*

İstihdam 
oranı

Kadın

15-19 16,6 17,5

28,4

13,7

20-24 39,5 23,9 30

15-24 27,5 21,9 21,5

15+ 30,8 11,9 17,4 27,1

Erkek

15-19 35,3 15,9

19

29,7

20-24 72,7 17,6 59,9

15-24 51,9 17,0 43,1

15+ 71,5 8,7 10,1 65,2

Toplam

15-19 26,2 16,4

22

21,9

20-24 55,4 20 44,3

15-24 39,6 18,7 32,2

15+ 50,8 9,7 12 45,9
*Bu oran veritabanında 5 yıllık yaş grupları alt kırılımında sunulmamaktadır.  
Kaynak: TÜİK (2014b)

Tablo 3. 
15-24 yaş nüfus içinde cinsiyet kırılımında 
temel işgücü göstergeleri (%)
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Tablo 4. 
İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kapsamına göre durumları (%) 

          Yaş
                   grupları

Tarımda istihdam Tarım dışında istihdam Toplam İstihdam

SG 
kapsamında

SG 
kapsamı 
dışında 

SG 
kapsamında

SG 
kapsamı 
dışında 

SG 
kapsamında

SG 
kapsamı 
dışında 

Kadın
15-24 2,4 97,6 72,4 27,6 51,4 48,6

15+ 3,7 96,3 74,0 26,0 48,0 52,0

Erkek
15-24 6,8 93,2 60,2 39,8 51,7 48,3

15+ 28,3 71,7 78,8 21,2 69,8 30,2

Toplam
15-24 4,7 95,3 63,8 36,2 51,6 48,4

15+ 16,7 83,3 77,6 22,4 63,3 36,7

Kaynak: TÜİK (2014b)

Genç nüfusun toplumun geri kalan kesimlerine göre durumunu değerlendirmek için 
göreli yoksulluk oranlarının seyri önemli bir gösterge olarak dikkate alınabilir. Bu açıdan 
Türkiye’deki durum, genel olarak son 10 yıl içinde gelir eşitsizliklerinin ve yoksulluğun 
özellikle ekonomik krizlerin etkisiyle artış eğilimini sergilediği OECD ülkeleri arasında 
da dikkat çekmektedir. Şekil 2’de (sf 12) OECD ülkelerinde 1980lerin ortalarından 2011’e 
değin nüfusun farklı kesimlerine ilişkin sunulan yoksulluk oranlarının seyri itibariyle, 
2000lerin ikinci yarısından itibaren yoksulluk riski yaşlı nüfustan gençler ve çocuklara 
doğru kayma eğilimindedir (OECD 2014b). Özellikle gençlerin ve çocukların bulunduğu 
hanelerin harcanabilir gelirlerinde genellikle kriz kaynaklı yaşanan düşüşlerin gençleri 
ve çocukları, yetişkin nüfusa nazaran daha fazla yoksulluk riski ile karşı karşıya bırak-
makta olduğu anlaşılmaktadır. Benzer biçimde Türkiye’de de yetişkin nüfus açısından 
yoksulluk riski göreli olarak azalırken çocuk yoksulluğu ve gençlerin karşı karşıya kal-
dıkları yoksulluk riski ciddi ölçüde artmaktadır. Özellikle Türkiye’de son 20 yıl içinde 
çocuk yoksulluğu oranlarında gözlenen ciddi artışların herhangi bir politika önlemi ile 
karşılanmadığı düşünüldüğünde, bu durumun gelecek dönemler için genç yoksulluğu 
açısından önemli riskler barındırmakta olduğu söylenebilir.
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Şekil 2.
Nüfusun farklı kesimleri için yoksulluk oranlarının seyri 
(1980lerin ortaları – 2011)
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Şekil 3. 
Nüfusun farklı kesimleri için göreli yoksulluk oranlarında değişim 
(2007 – 2011)

OECD ülkeleri arasında Türkiye, 2007 – 2011 yılları arasında yoksulluk riskinin nüfusun 
farklı kesimlerinin tamamı açısından önemli artışlar gösterdiği yegane örnek olarak or-
taya çıkmaktadır (OECD 2014a). Şekil 3’te görülebileceği üzere bu dönemde Türkiye’de 
18-25 yaş grubundaki gençlerin karşı karşıya kaldıkları yoksulluk riski yüzdesel olarak 
hem çocuk yoksulluğundaki artıştan hem de 65 yaş üzeri nüfusun karşı karşıya kaldı-
ğı yoksulluk riskinin artışından daha da fazla biçimde yükselmiştir. Ancak yoksulluğa 
dair bu karşılaştırmalı veriler cinsiyet alt kırılımında sunulmadığından doğrudan genç 
kadınlar ve genç erkeklere dair yapılabilecek çıkarsamaların sınırlı kalmasına neden ol-
maktadır.

Yukarıda sunulan kuşbakışı bir görünümü takiben TÜİK tarafından derlenen Gelir ve 
Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) 2010 ham verilerinden genç kadınların durumuna 
bakmak önemli görünmektedir. Bu verisetinin analiz için kullanılmasının en temel ne-
deni, bireylerin yaşadıkları hanelerin gelir ve yaşam koşullarına ilişkin detaylı bilgi sun-
maya olanak sağlıyor olmasıdır. Verisetinde kayıtlı olan 45.389 birey arasından 15-24 yaş 
grubunda olan genç kadınlar alt örneklemi toplam 3.743 bireye, genç erkekler alt ör-
neklemi ise 3.464 bireye karşılık gelmektedir. Genç kadın ve erkeklerin bölgesel olarak 
dağılımlarına bakıldığında her iki gruptaki bireylerin beşte birine yakınının İstanbul’da, 
diğer bir beşte birlik kesimin ise doğu bölgelerde ikamet ettiği görülmektedir. Medeni 
durum itibariyle bakıldığında genç kadınların yüzde 28,4’ü evli iken genç erkekler ara-
sında evli olanların oranı yüzde 7’dir. 
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Tablo 5. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençlerin medeni 
durum ve cinsiyet kırılımında bölgesel dağılımı (%) 

15-24 yaş nüfus Kadın Erkek
Kadın Erkek

Hiç 
evlenmedi Evli Hiç 

evlenmedi Evli

TR1 İstanbul 18,3 18,5 74,9 24,6 94,2 5,8

TR2 Batı 
Marmara 2,8 3,8 65,8 34,2 93,5 6,5

TR3 Ege 10,7 11,3 72,3 26,8 94,0 6,0

TR4 Doğu 
Marmara 8,9 9,9 72,6 27,4 95,0 5,0

TR5 Batı 
Anadolu 9,9 10,2 68,8 30,1 91,5 8,5

TR6 Akdeniz 11,6 11,5 64,7 34,1 92,6 7,1

TR7 Orta 
Anadolu 5,1 5,6 61,7 36,9 91,6 8,0

TR8 Batı 
Karadeniz 6,1 5,2 69,8 29,2 92,6 7,4

TR9 Doğu 
Karadeniz 4,0 3,4 82,1 17,9 94,6 5,4

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 3,2 2,9 71,0 29,0 91,4 8,6

TRB Ortadoğu 
Anadolu 6,0 5,7 72,4 27,1 92,3 7,7

TRC Güneydoğu 
Anadolu 13,5 12,2 72,2 27,8 90,9 9,1

TOPLAM 100 100 71,0 28,4 93,0 7,0

Tablo 5’te medeni durum ve cinsiyet kırılımında alt örneklemlerdeki bölgesel dağılım 
görülmektedir. GYKA 2010 veriseti, yukarıda değindiğimiz işgücü ve istihdama ilişkin 
resmi verilerin derlendiği Hanehalkı İşgücü Anketleri’nden farklı olarak istihdam duru-
munu bireyin kendi tanımlamasına göre2 derlemektedir. Bu açıdan kategorik olarak iş-
gücünün dışında kalan ya da içinde olan ayrımını keskin biçimde yapmadan ancak genç 
kadınlar ve genç erkekler arasındaki iktisaden faal olma durumu farklarını net biçimde 
ortaya koymak mümkündür.

2 GYKA Fert Kılavuzuna göre kategoriler tam zamanlı çalışıyor, yarı zamanlı çalışıyor, iş arıyor, eğitim-öğretime devam ediyor, 
emekli, mevsimlik çalışıyor, yaşlı, engelli veya çalışamaz halde, ev işleri ile meşgul ve diğer şeklinde oluşturulmuştur.
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Buna göre 15-24 yaş grubundaki genç kadınların yaklaşık dörtte biri, genç erkeklerin ise 
yarısına yakını tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmakta olduklarını beyan etmektedir. 
Medeni durum kırılımında bakıldığında cinsiyete dayalı işbölümünün izlerini sürmek 
mümkün olmaktadır: evli genç erkeklerin yüzde 82’si, evli genç kadınların ise yüzde 23’ü 
çalıştığını belirtmektedir. Hiç evlenmemiş olan gençlere bakıldığında ise genç kadınlar 
açısından bu oranın çok az miktarda daha yüksek olduğu (yüzde 25,4) anlaşılmaktadır. 
Bu durum genç kadınların evlenmeden önce de hane içi sorumlulukları üstlendikleri 
ve iktisadi faaliyete katıldıkları durumda dahi bu faaliyetlerin evlilik sonrasında devam 
ettiril(e)mediğine işaret etmektedir. 

Tablo 6. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubunda çalıştığını beyan eden 
gençlerin işteki durum ve cinsiyet kırılımında sosyal güvenlik kapsamı (%)

Kadın Erkek

Kadın Erkek

SGK
kapsamında

SGK
kapsamı
dışında

SGK
kapsamında

SGK
kapsamı
dışında

15-19 yaş grubu

Ücretli/Maaşlı 36,9 51,2 62,1 37,9 45,6 54,4

Yevmiyeli 15,3 19,6 22,6 77,4 8,5 91,5

İşveren 0,2 -- 0,0 100 --- --

Kendi hesabına 
çalışan 0,7 3,8 37,5 62,5 8,8 91,2

Ücretsiz aile işçisi 46,9 25,4 1,2 98,8 0,2 99,8

20-24 yaş grubu

Ücretli/Maaşlı 57,3 65,2 76,9 23,1 75,5 24,5

Yevmiyeli 5,9 11,9 6,8 93,3 14,2 85,8

İşveren 0,4 1,7 82,3 17,7 83,4 16,6

Kendi hesabına 
çalışan 3,9 5,5 13,5 86,5 17,2 82,8

Ücretsiz aile işçisi 32,5 15,7 1,9 98,1 8,4 91,6

15-24 yaş grubu

Ücretli/Maaşlı 50,6 59,3 73,3 26,7 64,7 35,3

Yevmiyeli 9,0 15,2 15,7 84,3 11,1 88,9

İşveren 0,4 1,0 63,9 36,1 83,4 16,6

Kendi hesabına 
çalışan 2,8 4,8 15,4 84,6 14,4 85,6

Ücretsiz aile işçisi 37,2 19,8 1,6 98,4 4,0 96,0

TOPLAM 100 100 39,8 60,2 42,3 57,7
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Çalıştığını beyan eden gençlerin yarısından fazlasının sosyal güvenlik kapsamı dışında 
kaldığı görülmektedir. Tablo 6’dan da (sf 15) izleneceği üzere çalışan genç kadınların ya-
rısı ücretli olarak çalıştıklarını ifade ederken beşte ikisine yakını ücretsiz aile işçisi oldu-
ğunu ifade etmektedir. 15-19 yaş grubunda iktisaden faal olduğunu beyan eden genç 
kadınların yarısına yakını ücretsiz aile işçiliği yapmakta ve tamamına yakını sosyal gü-
venlik kapsamı dışında çalışmaktadır. Genç erkekler arasında ise ücretli çalışma ve aile 
işçiliği dışında yevmiyeli çalışmanın da yaygın olduğu görülmektedir. Bu çalışma biçim-
leri arasında gençler açısından sırasıyla ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli çalışma durum-
larında sosyal güvenlik kapsamı dışında olmanın yaygın norm olduğu gözlemlenirken 
genç kadınların ücretli işlerde genç erkeklere nazaran daha fazla oranda sosyal güven-
ceye sahip oldukları görülmektedir. Ancak 20-24 yaş grubunda ücretli çalışan genç ka-
dın ve erkeklere bakıldığında her iki grup için de dörtte üç oranında sosyal güvence 
kapsamı dikkati çekmektedir. Bu durum sayısı epeyce düşük düzeyde olan çalışan genç 
kadınlar arasında ücretli işlerde çalışanların güvence kapsamında işleri tercih etmekte 
olduğuna işaret edebilir. Genç kadınların özellikle genç erkeklerden iki kat daha fazla 
kesimi açısından önem arzeden ücretsiz aile işçiliğinin ise her iki yaş grubunda da hem 
genç kadınlara hem de genç erkeklere sosyal güvence kapsamı sunmaktan epey uzak 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 7a. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençler ile nüfusun 
genelinde medeni durum ve cinsiyet kırılımında yaşadıkları hane tipleri (%)

15-24 yaş nüfus Kadın Erkek
Kadın Erkek

Hiç 
evlenmedi Evli Hiç 

evlenmedi Evli

Tek kişilik hane 0,2 0,7 100 0,0 98,3 1,7

Tek yetişkin + çocuk 2,5 2,9 82,6 17,4 93,8 6,3

İki yetişkin 
(çocuksuz) 13,6 18,5 58,1 41,0 90,0 9,8

İki yetişkin + çocuk 83,5 77,9 72,8 26,8 93,6 6,4

Diğer 0,2 0,0 93,6 6,4 100 0,0

TOPLAM 100 100 71,0 28,4 93,0 7,0

15+ nüfus

Tek kişilik hane 3,7 1,9 91,4 1,6 71,2 5,9

Tek yetişkin + çocuk 1,9 0,8 51,8 25,9 82,9 10,1

İki yetişkin 
(çocuksuz) 28,0 30,1 28,5 68,4 32,1 66,0

İki yetişkin + çocuk 66,3 67,3 24,4 70,4 28,5 71,1

Diğer 0,1 0,1 60,9 39,1 60,7 39,3

TOPLAM 100 100 31,3 66,5 30,8 67,9
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Genç bireylerin yaşadıkları hane tiplerine bakıldığında, GYK 2010 veriseti 15-24 yaş gru-
bundaki bireylerin ağırlıklı olarak yetişkinlerle birlikte (genellikle kendi aileleri) yaşadık-
larını göstermektedir (Tablo 7a - sf 16). Verisetinde hanehalkı tipi olarak belirtilen grup-
lara göre toplulaştırılmış3 dağılımına bakıldığında gençlerin dörtte üçünden fazlasının 
(genç kadınların biraz daha fazla oranda olmak üzere) iki yetişkinli çocuklu hanelerde 
yaşamakta oldukları anlaşılmaktadır. 

3  Verisetinde yer alan hanehalkı tipleri GYKA 2010 hane kılavuzu ışığında şu şekilde toplulaştırılmıştır: 
- Tek kişilik Hane: Tek başına yaşadığını beyan eden erkek ya da kadın bireyler
- Tek yetişkin + çocuk: Tek yetişkinli, en az bir bağımlı çocuk olan haneler 
- İki yetişkin (çocuksuz): Bağımlı çocuk olmayan, iki yetişkinli haneler
- İki yetişkin + çocuk: İki yetişkinli, en az bir bağımlı çocuk olan haneler (burada bağımlı çocuk bulunan diğer hanehalkları da dahil 
edilmiştir yani iki yetişkinden daha fazla yetişkinin bulunduğu geniş aile yapıları da bu kapsamda bu grup içinde yer almaktadır.) 

Tablo 7b. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençlerin cinsiyet 
kırılımında yaşadıkları hane tipleri – bölgesel dağılım (%)

15-24 yaş nüfus
Kadın Erkek

Tek Tek+ 
çocuk 2 Yetişkin 2 Yetişkin 

+çocuk Tek Tek+ 
çocuk 2 Yetişkin 2 Yetişkin 

+çocuk

TR1 İstanbul 0,4 2,0 17,2 80,1 0,8 2,8 22,0 74,4

TR2 Batı 
Marmara 0,5 1,9 17,8 79,5 0,0 2,8 32,3 64,9

TR3 Ege 0,6 2,6 21,4 75,5 0,7 1,7 27,4 70,2

TR4 Doğu 
Marmara 0,4 1,5 13,5 84,7 1,7 2,7 16,3 79,3

TR5 Batı 
Anadolu 0,3 2,5 15,6 81,6 0,8 2,1 22,4 74,7

TR6 Akdeniz 0,0 5,6 16,1 77,4 1,2 6,1 20,4 72,3

TR7 Orta 
Anadolu 0,0 1,9 6,6 91,6 0,0 0,8 16,7 82,5

TR8 Batı 
Karadeniz 0,6 1,8 17,7 79,9 0,0 2,5 16,3 81,2

TR9 Doğu 
Karadeniz 0,0 4,2 10,1 85,7 0,0 2,0 13,9 84,1

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 0,0 2,7 6,6 90,7 0,8 3,6 10,5 85,1

TRB Ortadoğu 
Anadolu 0,0 1,4 4,1 94,5 1,7 2,1 8,0 88,2

TRC Güneydoğu 
Anadolu 0,0 1,7 5,8 92,5 0,0 3,8 6,8 89,0

TOPLAM 0,2 2,5 13,6 83,5 0,7 2,9 18,5 77,9



20

Medeni durum itibariyle evli genç kadınların arasında çocuklu tek yetişkin olarak  yaşa-
yanlar oransal olarak az olmakla birlikte, genç yaşta evlilik yapmış ve veri derlendiği dö-
nemde eşinin zorunlu askerlik vb. nedenlerle hane dışında bulunduğu durumlara işa-
ret etmektedir. Ancak bu oranın evli genç kadınların çok düşük bir kesimine (15-24 yaş 
grubundaki evli kadınların yüzde 1,5’u) karşılık gelmesi, eşin hane dışında uzun süreli 
olarak bulunduğu durumlarda, genç kadınların bağımsız bir biçimde hanesini sürdür-
mekten çok, kendi aileleri ya da eşlerinin aileleri ile birlikte yaşadıklarını göstermektedir. 
Öte yandan nüfusun geneli ile karşılaştırıldığından, tek başına yaşayan bireylere bakıl-
dığında  boşanmış erkeklerin oranının kadınlara kıyasla epey yüksek olması, kadınların 
boşanma sonrasında çocuksuz özerk haneler kurmasının çok da mümkün olamadığını 
göstermektedir. Bununla birlikte bağımlı çocuklarla birlikte tek başına yaşayan bireyler-
den oluşan hanelere bakıldığında boşanan kadınların oranının oldukça yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır.

Tablo 7b’deki (sf 17) gençlerin yaşadıkları hane tiplerinin bölgesel dağılımı ise hem genç 
kadınlar hem de genç erkeklerin orta ve doğu bölgelerde daha yüksek oranda olmak 
üzere çocuklu ailelerde yaşadıklarını göstermektedir. Batı ve kuzey bölgelerde bağımlı 
çocuk bulunmayan iki yetişkinli hanelerde yaşayan genç kadınların (ve genç erkeklerin) 
oranlarının Türkiye geneline göre yüksek olması bu bölgelerde gençlerin evlenmiş ol-
salar dahi çocuk sahibi olmayı ertelemiş olabileceklerine işaret etmektedir.  Tek başına 
yaşayanlardan oluşan hanelere bakıldığında genç kadın ve erkekler açısından orta ve 
doğu bölgelerde bu tip hanelerde yaşama olanağı mevcut görünmemektedir. Oranın 
yüksek olduğu örneğin batı bölgelerinde ise özellikle eğitim ve çalışma olanakları açı-
sından metropol kentlerin etkisi olduğu düşünülebilir.

GYKA 2010 veriseti üzerinden genç kadın ve erkeklerin yaşadıkları haneler itibariyle 
yoksulluk riski altında olup olmadıklarına bakmak mümkündür. Bu bölümün başında 
OECD karşılaştırmalı olarak verilen yoksulluk ve gelir eşitsizliğine dair istatistiklerle tu-
tarlı olması açısından yoksulluk riski göreli olarak tanımlanmış ve  yoksulluk eşiği olarak 
eşdeğer 4 hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 60’ı seçilmiştir. 15-24 yaş arasın-
daki genç bireylerin yaşadıkları hanelerin eşdeğer kullanılabilir gelirleri üzerinden ba-
kıldığında, genç kadınların yüzde 25,8’inin, genç erkeklerin ise yüzde 24’ünün yoksulluk 
riski altında yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Gençlerin karşı karşıya kaldıkları bu yoksulluk 
riski, nüfusun geneline kıyasla (yüzde 19,6) daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 
Tablo 8a’da (sf 19) hane tiplerine göre cinsiyet kırılımında sunulan verilere göre, çocuk-
suz hanelerde yaşayan genç kadın ve genç erkeklerin çocuklu hanelerde yaşayan ak-
ranlarına kıyasla daha az yoksulluk riski altında olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda hane 
tiplerinden söz ederken, tek kişilik hanelerde yaşayan gençlerin oranlarının yüzde 1’in 
altıında olduğu belirtilmişti. Her durumda bu tip hanelerde yaşamanın genç kadınlar 
için daha fazla olmak üzere ciddi bir yoksulluk riski barındırıyor olduğu dikkat çekmek-
tedir. 15 yaş üzeri nüfusun geneliyle karşılaştırıldığında, genç kadınların genç erkeklere 
kıyasla her hane tipi için nüfusun geneline göre daha fazla yoksulluk riski altında oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Tablo 8b’de (sf 20) detaylandırıldığı üzere, bölgesel olarak bakıldı-
ğında, doğu ve kuzey bölgelerde yaşayan gençlerin (genç kadınların genç erkeklerden 
daha yüksek olmak üzere) ülke geneline göre daha yüksek yoksullk riski ile karşı karşıya 
kaldığı görülmektedir. Özellikle ülkenin batısında yaşayan gençlerin ülkenin geneline 
göre daha az yoksulluk riski altında olduğu anlaşılmaktadır. 
4 Verisetinde tekli yaş bilgisi bulunmadığından, eşdeğer fert ölçeği olarak OECD’nin hanehalkı büyüklüğünün karekökü 
formülü kullanılmıştır.
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Gelir yoksulluğu dışında genç kadınlar ve genç erkeklerin maddi yoksunluk açısından 
durumlarının incelenmesi de önemli görünmektedir. Maddi yoksunluk, bireylerin düz-
gün bir yaşam sürebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak 
tanımlanmaktadır ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından ölçüt olarak 
belirlenen ihtiyaç kalemlerinden belli bir kısmını (9 kalemden en az 4 tanesi 5) yerine 
getirememesi ile hesaplanmaktadır. TÜİK (2011), 2010 yılı için Türkiye genelinde nüfu-
sun yüzde 63,5’inin maddi yoksunluktan muzdarip olduğunu açıklamıştır. Bu bağlam-
5  Bu kalemler şunlardır:
- kira ve faturaların ödenmesi,
- evin ısınma ihtiyacının yeterince karşılanması,
- beklenmedik harcamaların karşılanması
- her ikigünde bir et, balık ya da protein eşdeğer gıdaların tüketilmesi
- evden uzakta bir haftalık tatil masrafının karşılanması 
- bir arabaya,
- bir çamaşır makinesine,
- bir renkli televizyona,
- birtelefona sahip olunması. 

Tablo 8a. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençler ile nüfusun 
genelinde hane tipleri ve cinsiyet kırılımında yoksulluk ve maddi 
yoksunluk riskleri  (%)

Kadın Erkek

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

15-24 yaş nüfus

Tek kişilik hane 32,2 33,0 21,4 36,5

Tek yetişkin + çocuk 32,0 71,7 32,1 70,8

İki yetişkin (çocuk-
suz) 18,5 56,3 15,6 57,2

İki yetişkin + çocuk 26,8 64,9 25,7 64,7

Diğer 0,0 100 0,0 100

TOPLAM 25,8 63,9 24,0 63,3

15+ nüfus

Tek kişilik hane 22,3 48,0 18,6 44,5

Tek yetişkin + çocuk 28,3 72,7 29,7 67,8

İki yetişkin (çocuk-
suz) 15,2 49,7 14,2 50,4

İki yetişkin + çocuk 21,9 62,5 21,3 61,6

Diğer 0,0 91,3 0,0 89,8

TOPLAM 20,1 58,6 19,1 58,0
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da, 15-24 yaş grubundaki genç erkek ve genç kadınların hemen hemen eşit oranlarda 
(sırasıyla yüzde 63,3 ve yüzde 63,9) maddi yoksunluk yaşadıkları görülmektedir. Tablo 
8a’daki hane tipleri üzerinden bakıldığında, genç kadınlar ve genç erkeklerin yaşadıkları 
hanelerde maddi yoksunluk riski nüfusun geneline göre daha yüksektir. Hem nüfusun 
geneline hem de genç nüfusa bakıldığında hanede bağımlı çocuk bulunması maddi 
yoksunluk riskini artırıcı etkide bulunmaktadır. Bununla birlikte tek başına yaşayan 
gençler arasında maddi yoksunluk riskinin düşük olmasının bu gençlerin yaşamlarını 
sürdürebilmeleri açısından hane dışından (genellikle kendi ailelerinden) gelen destek-
ler ile sözü edilen ihtiyaçlarının br kısmının karşılanabildiğini gösteriyor olabilir. Bölge-
sel açıdan bakıldığında, doğu ve kuzey bölgelerde hem genç kadınlar hem de genç 
erkeklerin dörtte üçünden fazlasının maddi yoksunluk riski ile karşı karşıya olduğu an-
laşılmaktadır.  Öte yandan yoksulluk riski açısından ortalamanın altında seyreden belirli 
bölgelerde (örneğin İstanbul) maddi yoksunluk risklerinin özellikle genç kadınlar açısın-
dan ortalamaya yakın seyrediyor olması, genç kadınların yaşadıkları haneler açısından 
ihtiyaçların karşılanamadığı durumların yaygın olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8b.
 GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençlerin cinsiyet 
kırılımında yoksulluk ve maddi yoksunluk risklerine ilişkin durumları – 
bölgesel dağılım  (%)

Kadın Erkek

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

TR1 İstanbul 8,6 60,1 5,8 56,9

TR2 Batı Marmara 23,6 66,8 24,0 66,6

TR3 Ege 20,1 51,6 21,2 53,4

TR4 Doğu Marmara 14,0 55,6 13,0 54,9

TR5 Batı Anadolu 19,0 53,3 17,3 60,8

TR6 Akdeniz 30,0 69,7 24,4 64,1

TR7 Orta Anadolu 25,8 59,1 26,5 59,7

TR8 Batı Karadeniz 25,7 57,8 27,4 64,8

TR9 Doğu Karadeniz 22,9 69,9 28,3 64,1

TRA Kuzeydoğu Anadolu 42,7 78,0 40,9 75,5

TRB Ortadoğu Anadolu 40,4 76,2 43,5 76,3

TRC Güneydoğu Anadolu 53,7 80,4 51,2 81,1

TOPLAM 25,8 63,9 24,0 63,3
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Çalıştığını beyan eden gençler açısından bakıldığında yoksulluk riskinin nüfusun ge-
neline oranla hemen genç kadınlar hem de genç erkekler açısından daha yüksek dü-
zeylerde olduğu görülmektedir (Tablo 9a). Genç kadınlar için çalışmak yoksulluk riskini 
düşük miktarda azaltırken (yüzde 22,6), çalışan genç erkeklerin yüzde 25,2’sinin yoksul-
luk riski altında olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranların özellikle sosyal güvenlik kapsamı 
dışında çalışan genç kadınlar ve genç erkeklerin üçte birinden fazlasını etkiler nitelik 
taşıdığı dikkat çekmektedir. Alt yaş grupları üzerinden bakıldığında 15-19 yaş grubun-
daki gennç kadın ve erkekler için yoksulluk riski 20-24 yaş grubundaki çalışan genç-
lere oranla daha yüksektir. Bu durum daha genç kadın ve erkeklerin iktisadi faaliyete 
katıldıkları ölçüde çalışma koşulları, ücret düzeyleri vb. açısından 20-24 yaş grubuna 
kıyasla daha iyi koşullara sahip olmadıklarına işaret etmektedir. Çalışan genç kadın ve 
genç erkekler çalışan nüfusun geneline kıyasla daha yüksek oranda maddi yoksunluk 
yaşadıkları görülmektedir. İşsiz olduğunu ya da işgücünün dışında olduğunun belirten 
gençler açısından maddi yoksunluk yaşayanların oranı 15-19 yaş grubundaki genç ka-
dınlarda en yüksek olmakla birlikte nüfusun geneline kıyaslandığında benzer düzeyde 
gerçekleşmektedir. Bu da özellikle istihdamda ya da eğitimde olmayan genç kadınların 
yokunluk açısından durumunu net biçimde ortaya koymaktadır.  

Tablo 9a. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençler ile nüfusun 
genelinde cinsiyet kırılımında iktisadi faaliyet durumuna göre 
yoksulluk ve maddi yoksunluk riskleri  (%)

Kadın Erkek

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

15-24 yaş nüfus

15-19
Çalışan 30,1 73,9 27,6 71,3

İşsiz ya da 
çalışmayan 23,9 66,5 30,8 61,9

20-24
Çalışan 20,2 56,7 21,6 60,6

İşsiz ya da 
çalışmayan 21,8 61,7 21,2 61,7

15-24 TOPLAM 25,8 63,9 24,0 63,3

15+ nüfus

Çalışan 20,0 56,2 17,8 56,6

İşsiz ya da çalışmayan 20,1 59,5 21,7 60,8

TOPLAM 20,1 58,6 19,1 58,0
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Tablo 9b’de işteki duruma göre yoksulluk ve maddi yoksunluk riskleri sunulmaktadır. 
Çalışan gençler arasında özellikle genç kadınların daha yüksek oranda ücretsiz aile iş-
çiliği yaptıklarına, buna karşılık genç erkeklerin ise daha fazla oranda yevmiyeli işler-
de çalıştıklarına yukarıda değinilmişti.  Bu çalışma biçimlerinin ücret düzeyleri, çalışma 
koşulları vb. açıdan gençleri nüfusun geri kalanına kıyasla daha fazla oranda yoksulluk 
riskine maruz bıraktığı söylenebilir. Başka bir deyişle  nüfusun genel durumuyla paralel 
biçimde ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli çalışmanın hem genç kadınlar hem de genç 

Tablo 9b. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubunda çalışan gençler ile 
nüfusun genelinde cinsiyet kırılımında işteki duruma göre yoksulluk 
ve maddi yoksunluk riskleri (%)

Kadın Erkek

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

15-24 yaş nüfus

15-19

Ücretli/Maaşlı 13,8 63,2 19,2 70,6

Yevmiyeli 32,7 81,7 43,0 81,1

İşveren 0,0 100 -- --

Kendi hesabına 
çalışan 0,0 100 28,8 74,1

Ücretsiz aile işçisi 37,3 79,2 42,2 64,8

20-24

Ücretli/Maaşlı 9,7 49,2 12,5 58,5

Yevmiyeli 28,8 73,1 44,1 80,6

İşveren 0,0 82,3 10,9 33,2

Kendi hesabına 
çalışan 12,5 65,9 29,2 62,7

Ücretsiz aile işçisi 38,3 65,6 40,8 56,7

15-24 TOPLAM 22,6 62,3 25,2 65,1

15+ 
nüfus

Ücretli/Maaşlı 5,4 42,8 9,3 53,9

Yevmiyeli 28,6 79,9 41,2 80,9

İşveren 4,1 38,5 4,2 24,1

Kendi hesabına 
çalışan 21,6 65,5 26,1 60,1

Ücretsiz aile işçisi 33,7 63,9 37,9 57,3

TOPLAM 20,0 56,2 17,8 56,6
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erkekler açısından oldukça yüksek yoksulluk riski taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
15-19 yaş grubundaki gençler açısından bu riskin hem kadınlar hem erkekler açısından 
20-24 yaş grubuna nazaran daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Buna karşılık üc-
retli/maaşlı işlerin genç kadınlar açısından daha fazla olumlu etkide bulunmak üzere, 
çalışanları daha az yoksulluk riski ile karşı karşıya bıraktığı ortaya çıkmaktadır. Bunun-
la birlikte, erkekler açısından yevmiyeli işlerde çalışmanın daha yüksek oranda maddi 
yoksunluk riski getirdiği, her beş yevmiyeli çalışandan yaklaşık sadece birinin maddi 
yoksunluk yaşamadığı gözlenmektedir. Kadınlar açısından da nüfusun geneli düşünül-
düğünde benzer bir tablo ortaya çıkmakla birlikte genç kadınlar için kendi hesabına 
çalışma ve ücretsiz aileişçiliğinin önemli ölçüde maddi yoksunluk riskini beraberinde 
getirdiği anlaşılmaktadır. Genç kadınlar açısından ayrıca ücretli işlerde çalışmanın yok-
sulluk riskini önemli ölçüde azaltırken, maddi yoksunluktan kurtarmaya yeterli  olma-
dığı dikkat çekmektedir. 20-24 yaş grubunda ücretli çalışan genç kadınların yaklaşık 
yarısı, 15-19 yaş grubundakilerin ise üçte ikisine yakını maddi yoksunluk yaşamaktadır. 
Bu durum çalışmadan gelen gelirin genç kadınların hanelerinde temel ihtiyaçları karşı-
lamalarına yeterli olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

GYKA 2010 verileri kullanarak yapılan hesaplamalara göre erkekler için 15-24 yaş grubu 
içinde istihdamda ya da eğitimde olmayan gençler, genç erkeklerin beşte birine denk 
gelirken, genç kadınların ise yarısına yakınına (yüzde 45,3) işaret etmektedir. Tablo 10’da 
sunulan bölgesel dağılıma bakıldığında özellikle bu gençlerin üçte birinden fazlasının 
İstanbul ya da Güneydoğu Anadolu’da yaşamakta olduğu görülmektedir.  

Bu oranın, 15-19 yaş grubundaki genç kadınlar için yüzde 34,3, 20-24 yaş grubundaki 
genç kadınlar için ise yüzde 56,3 olarak gerçekleşmesi, genç kadınların yaşları büyüdük-
çe önemli ölçüde istihdamdan ya da eğitimden çekiliyor olduklarını göstermektedir. Bu 
durum, belirli bölgeler açısından iki yaş grubu açısından keskin farklar oluştururken, 
kimi bölgelerde her iki yaş grubu için de birbirine yakın ve yüksek oranda istihdamda 
olmayan ve eğitimine devam etmeyen genç kadın olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, bu 
gençlerin önemli miktarda kesiminin yaşadığı Akdeniz bölgesi ya da İstanbul için ye-
tişkinliğe adım atmak genç kadınlar açısından neredeyse iki kat oranda istihdam ya da 
eğitimin dışında olmak anlamına gelirken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde her iki yaş 
grubundaki genç kadınların yaklaşık üçte ikisi ve daha fazlasının istihdamda olmaması 
ve eğitimine devam etmemesi bölgeler arasındaki farklılıkları çok net biçimde ortaya 
koyan bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle aynı yaş grupları için erkekle-
rin durumu da dikkate alındığında bu farkların her durumda kültürel ya da toplumsal 
normlarla açıklanabilmesinden ziyade olanakların ve fırsatların bölgeler arasında eşitsiz 
dağılımından kaynaklanıyor olduğu söylenebilir. 
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İstihdamdan ve eğitimden çekilen gençlerin medeni durumlarına bakıldığında genç ka-
dınların yaklaşık yarısı, erkeklerin ise yüzde 5’inden azının evli olması, genç kadınlar ve 
genç erkekler açısından istihdamda olmama ve eğitime devam etmeme durumlarının 
nitelik olarak farklılaştığının açık göstergesi olarak alınabilir. Tablo 11a’de (sf 25) eğitim 
ve istihdamın dışında olan gençlerin medeni durumlarının bölgesel dağılımı sunulmak-
tadır. Burada doğu bölgelerdeki bu grup genç kadın arasında evli olanların oranı diğer 
bölgelere oranla daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bunun temel nedeni olarak bu 
bölgelerdeki genç kadınlar arasında evli olup resmi nikahlı olmayanların sayısının diğer 
bölgerele kıyasla daha yüksek olması sayılabilir. 

Tablo 10. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki gençler arasında 
eğitimde ya da istihdamda olmayanlarının cinsiyet ve alt yaş grupları 
kırılımında bölgesel dağılımı (%) 

15-24 yaş nüfus Kadın Erkek
Kadın Erkek

15-19 20-24 15-19 20-24

TR1 İstanbul 15,9 18,8 23,9 51,4 17,1 23,3

TR2 Batı 
Marmara 2,3 2,4 27,2 53,3 6,1 19,6

TR3 Ege 8,5 7,9 24,6 17,1 13,6 14,4

TR4 Doğu 
Marmara 7,4 9,0 18,2 56,5 14,8 22,4

TR5 Batı 
Anadolu 9,1 7,5 28,8 53,6 14,7 14,5

TR6 Akdeniz 11,7 11,2 30,0 59,8 16,2 24,2

TR7 Orta 
Anadolu 5,8 5,7 34,9 68,8 16,8 24,8

TR8 Batı 
Karadeniz 4,8 5,1 25,8 46,2 16,1 29,3

TR9 Doğu 
Karadeniz 2,7 4,4 23,5 38,3 26,0 24,8

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 3,6 2,7 51,0 49,9 17,2 21,3

TRB Ortadoğu 
Anadolu 8,6 8,7 56,8 74,3 24,5 39,6

TRC Güneydoğu 
Anadolu 19,7 16,7 61,5 72,2 22,0 35,0

TOPLAM 100 100 34,3 56,3 17,1 23,6
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Tablo 11b’den de (sf 26) izlenebileceği üzere, ülke içinde doğuya ve kuzeye doğru gidil-
dikçe, istihdamda olmayan ve eğitimine devam etmeyen genç kadınların (evli olsa dahi) 
bağımsız hanelerde değil daha geniş aile tipini yansıtan, dolayısıyla da hane içindeki iş-
bölümü itibariyle hanedeki kardeşler vb. diğer fertlerin bakımı konusunda da cinsiyete 
dayalı işbölümünün dayattığı yüklerin altında bırakan biçimde yaşam koşulları ile karşı 
karşıya oldukları söylenebilir. 

Nitekim Tablo 11c’de (sf 27) yaş gruplarına göre medeni durum ve yaşadıkları hane tip-
lerine bakıldığında  20-24 yaş grubunda istihdamda olmayan ve eğitimine devam et-
meyen genç kadınlar için bu durum epey net biçimde ortaya çıkmaktadır. Tablo 11a’nın 
son satırında 15-24 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 28,4’ünün evli olduğu be-
lirtilmektedir. Aynı yaş grubundaki genç kadınlardan istihdamdan ve eğitimden çeki-
lenler arasında bu oranın yarıya yakın olması, bu kadınların aileye bağımlı oldukları/
kılındıkları biçiminde yorumlanabilir.

Tablo 11a. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubunda ne eğitimde 
ne istihdamda olan gençlerin medeni durum ve cinsiyet kırılımında 
bölgesel dağılımı (%) 

15-24 yaş eğitimde ya da 
istihdamda olmayan nüfus Kadın Erkek

Kadın Erkek

Hiç 
evlenmedi Evli Hiç 

evlenmedi Evli

TR1 İstanbul 15,9 18,8 44,7 55,3 94,5 5,5

TR2 Batı Marmara 2,3 2,4 35,9 64,1 95,6 4,4

TR3 Ege 8,5 7,9 48,1 51,5 98,1 1,9

TR4 Doğu Marmara 7,4 9,0 44,7 55,3 97,8 2,2

TR5 Batı Anadolu 9,1 7,5 43,5 55,3 94,1 5,9

TR6 Akdeniz 11,7 11,2 40,0 59,3 92,7 7,3

TR7 Orta Anadolu 5,8 5,7 42,6 56,0 95,4 4,6

TR8 Batı Karadeniz 4,8 5,1 48,3 48,9 93,8 6,2

TR9 Doğu Karadeniz 2,7 4,4 70,6 29,4 96,0 4,0

TRA Kuzeydoğu Anadolu 3,6 2,7 68,1 31,9 90,2 9,8

TRB Ortadoğu Anadolu 8,6 8,7 64,9 34,9 90,8 9,2

TRC Güneydoğu Anadolu 19,7 16,7 64,1 35,9 93,4 6,6

TOPLAM 100 100 51,3 48,3 94,3 5,7

15-24 yaş grubundaki nüfus 71,0 28,4 93,0 7,0
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Eğitime devam etmeyen ve istihdamın dışında olan 15-24 yaş grubu gençler arasında 
yoksulluk riskinin hem genç kadınlar hem genç erkekler açısından aynı yaş grubundaki 
tüm gençlere kıyasla biraz daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 11b. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki ne eğitimde 
ne istihdamda olan gençlerin cinsiyet kırılımında yaşadıkları hane 
tipleri – bölgesel dağılım (%)

15-24 yaş eğitimde 
ya da istihdamda 

olmayan nüfus 

Kadın Erkek

Tek Tek+ 
çocuk 2 Yetişkin 2 Yetişkin 

+çocuk Tek Tek+ 
çocuk 2 Yetişkin 2 Yetişkin 

+çocuk

TR1 İstanbul 0,4 2,0 15,7 81,9 1,3 14,1 84,7 74,4

TR2 Batı 
Marmara 0,0 0,0 22,6 77,5 3,2 32,6 65,2 64,9

TR3 Ege 0,0 0,0 22,1 77,9 2,7 23,8 73,5 70,2

TR4 Doğu 
Marmara 0,0 1,2 14,9 84,6 2,6 8,6 88,8 79,3

TR5 Batı 
Anadolu 0,0 2,0 16,7 81,4 0,0 11,5 88,5 74,7

TR6 Akdeniz 0,0 3,1 15,1 80,8 1,9 17,4 80,7 72,3

TR7 Orta 
Anadolu 0,0 2,0 7,5 90,5 0,0 14,0 86,0 82,5

TR8 Batı 
Karadeniz 0,0 3,7 24,1 72,2 1,6 13,5 84,7 81,2

TR9 Doğu 
Karadeniz 0,0 4,3 6,0 89,7 4,9 14,1 81,0 84,1

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 0,0 3,8 5,8 90,5 3,9 10,6 85,5 85,1

TRB Ortadoğu 
Anadolu 0,0 1,1 4,3 94,7 3,1 5,6 91,3 88,2

TRC Güneydoğu 
Anadolu 0,0 1,6 4,1 94,4 4,9 3,2 91,9 89,0

TOPLAM 0,1 1,9 12,4 85,6 2,4 12,3 85,3 77,9

15-24 yaş grubu 0,2 2,5 13,6 83,5 2,9 18,5 77,9
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Tablo 12’den (sf 28) izlenebileceği üzere, 15-19 yaş grubundaki gençler açısından daha 
yüksek olan bu risk, genç kadınları genç erkeklerden daha fazla etkilemektedir. Mad-
di yoksunluk durumu itibariyle de benzer bir tablo söz konusudur – eğitimine devam 
etmeyen ve istihdamda olmayan genç kadın ve genç erkeklerin üçte ikisinden fazla-
sı maddi yoksunluk yaşamaktadır. Bu gençlerden 15-19 yaş grubundaki genç kadınlar 
arasında her dört genç kadından üçü maddi yoksunluktan muzdarip görünmektedir. 
Bu durum özellikle eğitim çağında olduğu halde eğitim dışında kalan genç kadınların 
yaşam koşulları itibariyle daha yoksun durumda kaldıklarını net biçimde ortaya koy-
maktadır.

Tablo 11c. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki ne istihdamda 
ne eğitimde olan gençlerin medeni durum ve cinsiyet kırılımında 
yaşadıkları hane tipleri (%)

15-24 yaş eğitimde ya da 
istihdamda olmayan nüfus

Kadın Erkek

Hiç Evlenmedi Evli Hiç Evlenmedi Evli

15-19

Tek -- -- -- --

Tek + çocuk 51,0 49,0 94,1 5,9

2 Yetişkin 39,3 60,7 100 0,0

2 Yetişkin + çocuk 80,8 19,1 98,5 1,5

Toplam 77,2 22,7 98,4 1,6

20-24

Tek 100 0,0 -- --

Tek + çocuk 69,5 30,5 90,6 9,4

2 Yetişkin 24,2 75,1 90,2 9,8

2 Yetişkin + çocuk 37,0 62,3 90,3 9,7

Toplam 35,4 63,9 90,3 9,7

15-24 TOPLAM 51,3 48,3 94,3 5,7

15-24 
yaş 
grubu 

Tek 100 0,0 98,3 1,7

Tek + çocuk 82,6 17,4 93,8 6,3

2 Yetişkin 58,1 41,0 90,0 9,8

2 Yetişkin + çocuk 72,8 26,8 93,6 6,4

TOPLAM 71,0 28,4 93,0 7,0
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Özetle, Türkiye’de genç kadınların durumuna veriler üzerinden kuşbakışı bir gezintinin 
genel olarak gençlere, özelde genç kadınlara yönelik olarak geliştirilecek politikalar açı-
sından ipuçları sunduğu görülmektedir. Genç kadınların refahı ve yaşam koşulları açı-
sından düşünüldüğünde ise istihdamda olmayan, eğitime devam etmeyen ve “ev işleri 
ile meşgul” olarak nitelenen genç kadınlar kadar ücretli, yevmiyeli ya da ücretsiz aile 
işçisi olarak farklı biçimlerde ve sektörlerde ekonomik faaliyete katılan az sayıda genç 
kadınların çalışma koşulları vb. açılardan karşı karşıya oldukları durumların değerlen-
dirilmesi de önem arzetmektedir. Bu değerlendirmenin neticesinde temelde genç ka-
dınların her iki durum için de aileye/hanehalkına ya da piyasaya bağımlı kılınan bireyler 
yerine özerk bireyler olarak kendi tercihleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürebilecek-
leri olanakların sunulmasını önceliklendiren bir yaklaşımın gereği ortaya çıkmaktadır.

Tablo 12. 
GYKA 2010 verilerine göre 15-24 yaş grubunda ne istihdamda 
ne eğitimde olan gençlerin cinsiyet kırılımında yoksulluk ve 
maddi yoksunluk riskleri (%) 

Kadın Erkek

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

Yoksulluk
riski altında

Maddi 
Yoksunluk 

Yaşayan

15-24 yaş eğitimde ya da istihdamda olmayan nüfus

15-19 yaş grubu 44,5 76,1 29,1 68,4

20-24 yaş grubu 24,0 63,9 26,4 72,3

TOPLAM 31,8 68,5 27,7 70,4

15-24 yaş grubu 25,8 63,9 24,0 63,3
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6 –7

Ev kızı kategorisi, gençler ve kadınlık hiyerarşisi üzerine düşünülmesini mümkün kıl-
manın yanında hem kadın olma hem de genç olma hallerinin çoğulluğuna vurgu yap-
ması açısından önemlidir. Gençlik kategorisi, tarihsel olarak modern eğitim sistemi ile 
beraber “modern”  bir toplumsal kategori olarak ortaya çıkmış olduğundan gençlik ile 
öğrenci kategorileri arasında bir paralellik olduğu varsayıla gelmiştir. Bu sebeple, genç 
deyince akla ilk olarak öğrenciler gelmektedir. Bu durum siyasal söylemlerde “ülkenin 
aydınlık geleceği” olarak ifade edilen gençler öğrenci kategorisini işaret ederken, öğren-
ci kategorisinin içinde var olmayan gençlerin ise “tehlikeli” gençler olarak tanımlanma-
sına sebep olmuştur.8 Ancak ülkenin geleceği ve tehdit olarak gençlik algısı asıl olarak 
erkekleri işaret etmektedir ve ne çalışan ne de okuyan genç kadınlar için kullanılan “ev 
kızı” kelimesi bu ikilik içinde dahi düşünülmeyen “sessiz ve görünmez”9 bir kategoriyi 
temsil eder. 

Ev kızları kategorisi gençlik çalışmaları için olduğu kadar kadın çalışmaları için de önem-
li, üzerinde etraflıca düşünülmesini gerektiren bir kategoridir. Kadınlar arası hiyerarşiyi 
düşünmek, yaşa dayalı olarak kadınlar arası eşitsizlikler10 ve deneyim farklılıklarına dik-
kat çekmek için kadın ve gençlik araştırmalarını birleştiren çalışmalara ihtiyacımız var. 
Ancak ev kızları üzerine çalışmaların olmaması ve ne gençlik ne de kadınlar hakkındaki 
6  Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, İletişim: d.lukuslu@yeditepe.edu.tr 
7  Doç.Dr., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim: Kezban.celik@omu.edu.tr  
8  Gençlik tarihi üzerinden giderek Türkiye’de gençlik algısına eleştirel bir bakış için bkz. Demet LÜKÜSLÜ, “Günümüz 
Türkiye Gençliği: Ne Kayıp Bir Kuşak Ne de Ülkenin Aydınlık Geleceği”, Nurhan YENTÜRK, Yörük KURTARAN ve GÜLESİN 
NEMUTLU (der.), Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 287-297.
9  Bkz. Demet LÜKÜSLÜ ve Kezban ÇELİK, “Sessiz ve Görünmez, ‘Genç’ ve ‘Kadın’: Ev Kızı”, Toplum ve Bilim, no.112, 2008, s. 101-
118; Kezban ÇELİK ve Demet LÜKÜSLÜ, “Spotlighting A Silent Category of Young Females: The Life Experiences of ‘House Girls’ in Turkey”, 
Youth & Society, cilt 44, no.1,  2012, s. 28-48.
10  Kadınlar arası yaşa dayalı hiyerarşinin tarihsel boyutu üzerine odaklanan çalışmalar için bkz. Leslie P. PEIRCE, “Seniority, 
Sexuality, and Social Order: The Vocabulary of Gender in Early Modern Ottoman Society”, Madeline C. ZILFI (der.), Women in the Ottoman 
Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, Leiden, Brill, 1997, p. 169-196.

EV KIZLARI GENÇ MİDİR?

Demet Lüküslü6 - Kezban Çelik7 



32

tartışmalarda ev kızları kategorisinin yer almaması bu kategorinin sessiz ve görünmez-
liğini kanıtlamaktadır adeta. 

Oysa ki ev kızı kategorisi yani çalışma ve de formel eğitim hayatının içinde bulunmayan 
bekar kadınlar hem sayısal olarak önemli bir yer tutmaktadır hem de öğrencilik haya-
tının son bulmasından itibaren çalışma hayatına başlamayan tüm kadınları kapsaması 
açısından geniş ama aynı zamanda “flu” bir kategoriye işaret etmektedir. Bu sebeple bir 
yanda lise eğitimini tamamlamamış ve liseden terk bekar bir genç kadın ile üniversiteyi 
bitirmiş ancak henüz çalışmaya başlamamış bekar bir genç kadın da aynı ev kızı katego-
risi içinde yer almaktadırlar.  Bu çalışma çerçevesince sessiz ve görünmez aynı zamanda 
da flu ve geniş bir kategori olan ev kızı kategorisi üzerine düşünülmesi hedeflenmek-
tedir. 

Samsun’da ve İstanbul’da ev kızları ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerin ışığında, 
genç olma halinin daha çok öğrenci olunan dönemle ilişkilendirildiği toplumdaki algıya 
paralel olarak görüşme yaptığımız ev kızlarında da öğrencilikle ile gençliğin eş anlamlı 
olarak düşünüldüğü göze çarpmaktadır. Genç olma ve de öğrenci olma hali ise sorumlu-
luktan muaf olma ile ilişkilendirilmektedir. Henüz yetişkin olunmamış ve yetişkin sorum-
luluklarının benimsenmediği bu dönem gençten tek beklentinin okumak olduğu ve bu 
sebeple de diğer sorumluluklardan muaf olduğu bir dönem olarak tanımlanmaktadır.11 
Böylece yetişkin sorumluluklarından muafiyet öğrencilik hali ile meşrulaştırılmaktadır. 
Bu sebeple genci nasıl tanımladığını, kendilerini genç olarak görüp görmediklerini 
sorduğumuz ev kızları,  gençliği öğrencilik yılları üzerinden tanımladılar ve öğrencilik 
dönemlerini hasretle andılar: 

“Bu çok zor bir soru. Kendimi genç olarak... bilmiyorum yaşlandım galiba okulu 
bitirince daha çok fark ediyorsun bunu. Hani okuldayken, okuldasın derslerin, 
vizeler, finaller hani sıkılıyorsun ama sadece o zamanlar için. Geri kalan zaman-
larda öğrencisin ve hayat çok güzel geliyor ama bitirip gelince hayat o kadar 
da güzel değil. Bir şeyler yapmak zorundasın, kendi ayakların üzerinde durmak 
zorundasın” (üniversite mezunu, 23 yaş, Samsun- italikler bize ait).

“Ben şimdi okumuyorum, gençliğimi o kadar yaşıyamıyormuşum gibi geliyor. 
Okurken arkadaş ortamı oluyor, okul ortamı oluyor ama şimdi evde oturduğun 
zaman, okumadığın zaman pek böyle genç şeyine girdiğimi düşünmüyorum 
açıkçası” (18 yaş, lise terk, Samsun-italikler bize ait).

“Yani gençlik dendiği zaman, direk aklıma gelen delilik, doluluk. Tam deli-dolu 
çağı diyorlar ya, işte genç bu tam deli-dolu çağı, işte oradan oraya, oradan 
oraya işte kendince böyle bir şeyler yapmaya çalışan tam böyle delilik-doluluk 
çağı diye düşünüyorum. Mesela benim, liseyi bitirdim, ben 19’lu yaşlarımı daha 
çok delilik yaşları olarak görüyorum açıkçası. Daha böyle gençlik yaşları olarak 

11  Genç Hayat Vakfı’nın 2010-2011 öğretim yılının son haftalarında gerçekleştirdiği İstanbul Liseli Profili anketinde farklı 
liselerden gençlere “ailende genelde senden yapılması beklenen veya senin sorumluluğunda olan görevler nelerdir?” diye sorulmuş ve 
birden çok şıkkı işaretleyebilecekleri söylenmiştir. En çok işaretlenen şık ankete katılanların %86.4’ü tarafından işaretlenen (1759 kez) 
“derslerime çalışmam ve iyi bir öğrenci olmam” şıkkıdır. Bu anlamda liseli öğrenci gençler de ev kızlarının bu düşüncesini teyit etmektedir. 
Anket hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Genç Hayat Vakfı, İstanbul Liseli Profili. Eğitim, Aile, Sosyal Çevre, Medya ve Gençlik Halleri, 
İstanbul, Genç Hayat Vakfı Yayınları, 2011.
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görüyorum. Çünkü sorumluluk adına bir şey yok” (21 yaş, Açık öğretim, İstanbul-
italikler bize ait).

Anlaşıldığı üzere eğitim alma şansına sahip olan gençler için öğrencilik hali genç olmak 
ve sorumluluklardan muaf olmakla eşleştirilirken aslında bu öğrencilik ile tanımlanan 
gençlik dönemi “görev”den tamamen muaf değildir. Çünkü kendi başına öğrenci olmak, 
derslerine çalışmak, okulda iyi olmak şartı ile öğrenciler için bir “göreve” dönüşmektedir 
adeta. Bu görev kapsamında aile kaynaklarına bağımlı olma hali ya da göreceli olarak 
daha “özgür” olma durumu doğallaşmakta ancak öğrencilik hayatının bitmesi ile birlikte 
aileye “yük” olunmaya başlandığı hissi gelişmekte ve bu his “işe yaramazlık” hissiyatı ile 
de birleşebilmektedir. Ayrıca ev kızları artık öğrenci olmadıkları ve çalışmadıkları için 
“dışarıda” olmalarının meşruluğunun ortadan kalktığını yakinen hissederler ve bununla 
birlikte kısıtlanmaların daha da belirginleştiğini birebir deneyimlerler: 

“Kendimi genç olarak görüyorum bazen ama bazen de görmüyorum. Bazen 
evde oturduğum zaman kendimi bir kere genç olarak görmüyorum. Evde 
daha bekarım ama evde oturmuş nasıl anlatayım, anlatamıyorum bile onu 
hani bir işe yaramadığımı hissediyorum. O psikoloji de bana yüklendi mi 
kendimi evden dışarı atasım geliyor hani bir işe yaramak için. Bunalıyorum 
o zaman başım, hep uyku uyumak istiyorum hani unutmak için bir şekilde. 
Hep televizyona dalıp gitmek de bir hoş başka bir duygu veriyor insana hiç 
sevmediğim bir şey yani. Ne kadar bağlasa bile onu oradan kapatıp da odaya 
gidebiliyorum ona şey yapabiliyorum hani. Bazen kendimi evde oturduğum za-
man kendimi genç hissetmiyorum. Ama elim tutar ben iş yapıyorsam ben gencim. 
Ben bir şey işliyorsam, ben bir şeye yaradığımı düşünüyorsam ben o zaman genç 
hissediyorum kendimi” (20, Lise, açık öğretim de okuyor, Samsun-italikler bize 
ait). 

“Genç olmak demek bence sorumlulukların biraz daha az olduğu bir dönem 
demek bence. Hele ki öğrenci tamamen ‘ama o öğrencidir, o yoluna git-
sin, aman da okuluna gitsin, derslerini baksın’ denir çok fazla. Yani istisnalar 
dışında üzerine yük yüklenmez. Sorumluklarınızın az olduğu için daha özgür, 
daha rahat hareket ettiğiniz bir dönemdir. Şu an mesela ben şu anki dönemle 
kıyasladığımda özlediğim yanları tabii ki var. Tamam, belli bir ortamın oluyor, 
sosyalliğin de tavan yaptığı bir dönem tabii ki gençlik. O sosyal yaşantı tabii ki farklı 
oluyor. Daha özgürdüm, daha yani şu an çalışmadığım için eskisi kadar bazı şeyler 
hoş karşılanmıyor belki. Çok sık dışarı çıkmalar, eee çalışmıyor bir sorumluluğu fa-
lan yok gözü ile de bakılabiliyorsunuz” (24 yaş, Üniversite, İstanbul-italikler bize 
ait).  

Öyle görünmektedir ki okula gitmeyen ve çalışmayan bu genç kadınlar üzerindeki baskı 
iki taraflı olarak işlemektedir: içinde yaşadıkları ailenin ve yakın akrabaların baskısı ve 
içinde yaşanılan mahalle baskısı. 
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Ev Kızları ve İçinde Yaşadıkları Aile

Aile kurumu Türkiye toplumunda hiç kuşkusuz önemli bir yer tutmaktadır. Bu öneme 
paralel olarak Türkiye’de aile sosyolojisi ile kadın çalışmalarını harmanlayarak aileyi 
feminist bir yaklaşımla ele alan literatür aile kurumu üzerine önemli çalışmalar ortaya 
koymuştur.12 Ancak literatür aile ve gençlik üzerinden tarandığında bir eksiklik göze 
çarpmaktadır. Oysa ki aile kurumu analiz edilirken yaş ve kuşak kavramları üzerinden 
analizler yapmak aile analizlerini zenginleştirecektir. Öyle görünmektedir ki, cinsiyet, 
aile ve gençlik çalışmalarının harmanlanması konuya bir derinlik kazandıracaktır.13  

Aile; sosyal, ekonomik, kültürel sermaye düzeyleri ile gençlerin yapabilirlikleri üzerinde 
en etkili, gündelik yaşamlarının bir parçası olan kurumların başında gelir. İçine doğulan 
ailenin sermaye düzeylerine bağlı olarak yapılan iş, eğitimin süresi ve türü, seçilen mes-
lek, evlenme yaşı ve biçimi de değişmekte bu anlamda aile gençlerin tüm yapabilirlikle-
rini etkileme gücüne sahip hale gelmektedir.  

“Ev işlerinde iyiyimdir. Ben kuaförde çok çalışmak istemişimdir. Onu da hani 
kuaförde çalışanlar şey oluyormuş işte daha havalı oluyorlarmış. O yüzden 
ailem göndermek istemedi zaten” (18 yaş, lise terk, Samsun-italikler bize ait).

“İlkokulda derslerim çok iyiydi ve çok severdim, ortaokulda başarılı bir 
öğrenciydim ki çoğu kez sınavlarda falan da yüzdelere girdiğim oldu. En son 
orta sondaydı sanırım, liseye hazırlanmak için sınava girmiştik ve bu sınavda 
ilk yirmiye girdim, bir dershaneden burs aldım. Geri kalan ailemin, babamın 
vereceği iki yüz milyon olması gerekiyordu ve babam bunu vermeyi kabul et-
medi, babam istemiyordu benim okumamı. Kız çocuğu okumaz tarzındaydı” ” (20 
yaş, Lise terk, Samsun-italikler bize ait).

“Bazen öyle, bazen olgunluk yapmak gerektiren durumlar oluyor ve bu durum-
dayken kendimi çok garip ve yaşlı hissediyorum. Mesela en basitinden söyley-
eyim; maddi durumlarda bazen iki kardeş olduğumuz için mesela bir alışveriş 
yapmamız gerekse ikimizden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Genelde 
kızlar yapıyor çünkü benim kardeşim çalışıyor ben de biraz vicdan fazla işte, 
diyorum ha onun da yok, o çalışıyor, o ortamda, onun olsun, öyle bir değişiklik 
olsun” (20 yaş, Lise terk, Samsun-italikler bize ait).

Ailenin ekonomik kaynakları önemlidir ancak onun kadar hatta bazı durumlarda eko-
nomiden daha da önemli olacak şekilde sosyal ve kültürel kaynakları da genç kadınları 
etkilemektedir. Genç kadınların yapmak istedikleri, okumak istedikleri ya da olmak is-
tedikleri seçimleri aile tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmekte ve genç kadınlar 
ailenin olmalarını istediği şeye dönüşebilmektedirler. Tiyatro eğitimi almak isteyen, 
12  Türkiye’de aile konusu üzerine dikkat çeken önemli bazı çalışmalar için bkz.: Nükhet SİRMAN, “Kadınların Milliyeti”, Modern 
Türkiye’de Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, cilt 4: Milliyetçilik, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002; Ferhunde ÖZBAY, “Türkiye’de Aile ve Hane 
Yapısı: Dün, Bugün, Yarın”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Yayınları, 1998; Aksu BORA ve İ. 
ÜSTÜN, “Sıcak Aile Ortamı”: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler, İstanbul, TESEV Yayınları, 2005.  
13  Türkiye’de cinsiyet, aile ve gençlik konularını harmanlama çabasında olan bazı çalışmalar için bkz.: Demet LÜKÜSLÜ 
ve Kezban ÇELİK, ““Sessiz ve Görünmez, ‘Genç’ ve ‘Kadın’: Ev Kızı”, Toplum ve Bilim , sayı: 112, 2008; , Leyla USLU, “Bir Odaya Sıkışmak: 
Büyümekle Çocukluk Arasında Kalmak”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, cilt 4, sayı:1, 2012. 
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kuaför olmak isteyen, üniversite okumak isteyen ya da çalışmak isteyen genç kadınlar 
bu isteklerinden vaz geçebilmektedirler. Genel olarak bu vazgeçişin yaşamlarındaki et-
kisinin farkında olmalarına rağmen aile tarafından engellenmiş oldukları hissiyatları aile 
sorgulamasına girmelerine neden olmamakta ve ailenin tüm bunları kendilerinin iyiliği 
adına yapmakta olduğu düşüncesinin gelişmesine yol açmaktadır. 

“Mesela çok küçük yaştan beri tiyatro eğitimi almak istemişimdir, konservatuara 
gitmek istemiştim, ailem izin vermedi bunu gerçekleştiremedim. Bir şey daha 
düşünüyorum belki bunu gerçekleştirebilirim. Belki bunu gerçekleştirebilirim 
hani o kadar uzak olduğunu düşünmüyorum. Küçük bir pastane açmak istiyo-
rum ben. Butik pastane gibi böyle pembe olan her şey pastacılıkla uğraşmak 
istiyorum” (24 yaş, Üniversite, İstanbul-italikler bize ait).  

“Ben konservatuar okumak istiyordum ve ailemin daha doğrusu babamın arkam-
da durmasını isterdim yani ama durmadı. Bu da yani bir ruhsal çöküntü oluyor 
benim açımdan. Bir meslek sahibi olmak istiyorum çünkü yani benim ailemin 
bana yaşattığı olanağı ben çocuklarıma yaşatmak istemiyorum. Çünkü artık 
şöyle bir şey, iyi bir işin olursa iyi bir eşin oluyor genelde” (20 yaş, Lise terk, 
Samsun-italikler bize ait).

Örneğin, babasının liseye göndermek istetememesi nedeni ile okuldan ayrılmak zo-
runda kalan ve şu anda açıktan liseye devam ederek eğitimini uzatmak isteyen gö-
rüşmecimiz, babasının kararının yaşamı üzerindeki etkisinin farkındadır ama ona göre 
babasının verdiği bu kararının ardında korkması yatmaktadır. Görüşmecimiz genç ka-
dın,  babasına hak vermektedir, babası kızının başına bir şey gelmesinden korktuğu için 
bunu yapmıştır:  

“Liseye hiç gitmedim, babam lisedekileri falan hep görüyordu. O yüzden korktu 
hani başıma bir şey gelir diye. Okutmak istemedi” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun- ita-
likler bize ait).

“Akşam gezmeyi çok isterdim, böyle arkadaşlarımla falan ama akşamda pek 
gezmek, hiç gezmediğim için nasıl olur bilmiyorum ama ailem de zaten izin ver-
mez. İzin verseler dahi ben gezmeyi istemem de yani” (18 yaş, Açıktan lise okuyor, 
Samsun-italikler bize ait).

Genç kadınların yaşamında ailenin etkileri saymakla bitmemektedir. Aile ve özellikle 
babanın desteklediği genç kadınlar uzun eğitime yönelebilmekte, bir iş/meslek sahibi 
olma konusunda daha istekli olmakta ve bu anlamda “kendi ayakları üzerinde” durmak 
isteyen kadınlara dönüşmektedirler. Böylesi olanaklara sahip olan genç kadınlar gele-
cekleri üzerinde daha çok plan, proje ve kontrol hissi de duymaktadırlar. Bu algı, hissi-
yat; kendi oluşturmak isteyecekleri ailenin nasıl olması, kurulması gerektiği konusunda 
da daha fazla söz ve karar almak isteyen kadınlara dönüşmektedirler. 

“Ben iki sene denerim diye düşünüyorum ama şöyle bir olasılık var ben biraz 
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da ailemi düşünmek zorundayım. Yani bana deseler ki 5 sene git derler emin 
ama bir yerden sonra ben ailemi de düşünmek zorundayım. Yani çünkü ger-
çekten KPSS dershanecilik zaten hani çok külfetli olduğu için ve kardeşim de 
çalışıyor olduğu için bir yerden sonra ben ailemi de düşünürüm herhalde” (24 
yaş, Üniversite, İstanbul-italikler bize ait).  

Genç kadınlar aileleri tarafından sürekli olarak “tehlikeli çevre miti” ile sosyalleşmekte-
dirler. Gençlerle yapılan pek çok çalışmanın gösterdiği üzere genel olarak aileler gen-
ce güvenmekte ancak çevreye güvenmemektedir. Çevre ise ev dışındaki tüm alanları 
kapsayabilmektedir. Hal böyle olunca gençler için ailenin koruyucu ortamının olmadığı 
alanlar tehlikeli hale gelmekte ve genç kadınlar kendilerini en özgür hissettikleri yer ola-
rak aile evini, anne yanını görmektedirler. Bu kapsamda özgürlük ve güvende hissetme 
tek ve aynı şeye dönüşmekte gibidir. 

“Kardeşime izin verilmesi, bana dışarı çıkarken onun kadar izin verilmemesi 
gibi şeyler olabiliyordu tabii. Onu de işte aile yapısı, insanların hani ne bileyim 
belki ailem bana hep diyorlardı mesela, sana güveniyorum ama etrafa güven-
miyorum. Bu lafı mesela çok çok duyuyordum” (24 yaş, Üniversite, İstanbul-
italikler bize ait).

 “Ben düz lise olduğum için, hani ben dediğim gibi dışarıda kazansam da o ara 
askerlik dönemleri falan olunca, baya biraz sıkışıklık bir durumumuz da olunca, 
hani küçük kardeşim de okuyor bu sefer, yapacak bir şey yok yani. Birilerinin 
ödün vermesi gerekiyor galiba, bu da olumsuzluklardan bir tanesi” (22 yaş, açık 
öğretim, İstanbul- italikler bize ait).

Özgürlük ve kendini güvende hissetmek konularında genç kadınların ve erkeklerin fark-
lı deneyimler yaşadıklarını özellikle belirtmek gerekir. Bu sebeple, ev kızı kategorisini 
daha iyi anlayabilmek için genç ve kadın olma halini ve genç kadınların ailelerinin dışın-
da üzerlerinde hissettikleri mahalle baskısını da iyi analiz etmek gerekir. 

Genç ve kadın olunca… “Mahalle Baskısı” 

Ev kızları ile yaptığımız görüşmelerde genç ve kadın olmanın genç ve erkek olmaya göre 
daha farklı bir hal olduğu ve toplumun bu her iki kategoriye oldukça farklı davrandığı 
sık sık vurgulandı. Görüşmecilerimiz “genç” olabilmek ve genç olmakla ilişkilendirilen 
daha özgürce yaşamak konusunda erkeklerin daha özgür olduğunu belirttiler. Görüş-
melerin ışığında genç kadınların tam bir özgürlüğü hayal dahi edemedikleri, daha çok 
“belirli sınırlar” içinde yaşamaya çaba gösterdiklerini söylemek bu açıdan yanlış olma-
yacaktır sanırız. Bu sebeple örneğin “özgürlük” ile “belirli ölçüde” kavramları beraberce 
kullanılmakta, ya da özgür kadın kimdir sorusuna yanıt verirken özgürlüğün nasıl sınırlı 
olduğu belirtilmektedir:  

“Yani özgür olmak, özgür hissetmektir. İnsanın kendi istediklerini yapabilme-
sidir bir nevi aslında ama tabii bunu da benim yaşam tarzıma baktığımda hani 
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belli kurallar ölçüsünde yaşayabilmektir. Mesela belirli ölçüde çevrede, ailenin 
koyduğu belirli kurallarla yaşayabilmektir. Fazla da uçuk-kaçık bir hayat değil” 
(19 yaş, lise, Samsun- italikler bize ait).

Sınırlar içinde yaşanılması, tam özgürlüğün olabileceğinin hayalinin bile kurulamaması 
gencin kendisini pek çok şeyden “çekmesini” beraberinde de getirmektedir. Yanlış yap-
mamak, söz gelmemesi uğruna kendisini çekerek yanlış yapılması engellenmeye çalı-
şılmaktadır:

“Genç olmak aslında çok güzel bir şey de işte, yaşlıların dediği gibi, değerini 
bilene. Değerini bilene gerçekten güzel bir şey ama hani yanlış yaparım korku-
su çok kötü bir şey gençlikte. Yanlış yaparım hesabı yaparak aslında kendimizi geri 
çekiyoruz, öyle düşünüyorum. Çeke çeke, çeke çeke böyle oluyor aslında, kendini 
çekmek... Ama gençlik gerçekten güzel bir şey de, dediğim gibi yanlış yap-
madan güzel.” (22 yaş, Lise terk, İstanbul- italikler bize ait).

Genç kadınların özgürlüğünün kısıtlı olmasında, görüşmecimizin “kendilerini çekmele-
ri” olarak ifade ettiği bu durum, hiç şüphesiz genç kadınların üzerlerinde genç erkeklere 
göre daha fazla hissettikleri mahalle baskısı/toplumsal baskı ile ve kendilerini pek çok 
defa “güvensiz” olarak hissetmeleri ile de ilgilidir. Genç kadınlar erkeklere göre toplum-
sal baskıyı daha fazla hissettiklerini şöyle belirtmektedir: 

“Eğer toplum çok baskıcı bir toplumda yaşıyorsak, gençliğin getirdiği işte 
istediğin saate eve girebilme, gece dışarıya çıkabilme… Bu tür özgürlükleri 
sınırlanmış oluyor. Ama erkek bu konuda daha özgür, daha yaşının şeylerini 
yaşayabiliyor. İçinden gelen o heyecanı dışa vurabiliyor ama bayan, kadın yani 
kızlar maalesef yapamıyor. Gerek aile baskısından, gerekse toplum baskısından 
bu tür şeylerde baskı altına alınıyor” (27 yaş, üniversite, İstanbul-italikler bize ait).

“…erkek daha gençliğine daha fazla yaşadığını düşünüyorum kadına göre. Bir 
kadının toplum üzerindeki baskısı ne bileyim çevresi olsun, ailesi olsun, kültürel 
baskıları çok fazla üzerinde. Erkeğin daha fazla gençliğini yaşadığını ve tattığını 
düşünüyorum ben o yüzden” (31 yaş, Açık Öğretimde okuyor, İstanbul-italikler 
bize ait). 

Bu sebeple, genç kadınlar aileleri kadar bu dışarıdan gözlerin (mahallelinin bakışlarını) 
varlığını üzerlerinde hissetmekte iken sık sık aileleri tarafından da mahallenin baskısı 
genç kadınlara hatırlatılmaktadır. Bu sebeple, “mahalle” herkesin birbirini tanıdığı an-
cak diğer taraftan gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıcı bir rol oynamaktadır. Bu durumun 
tarihsel olarak da böyle olduğu ve Osmanlı Mahallesi ile aile (hane halkı) arasında or-
ganik bir bağ olduğunu, Osmanlı aile yapısında da hane halkının mahalleye göre yaşa-
dığının altını çizmek gerekir. İlber Ortaylı’nın da Osmanlı Toplumunda Aile çalışmasında 
belirttiği gibi “Mahalle insanların zor zamanında da, iyi zamanında da ailenin içinde bi-
reyin yanı başında olduğu ferdi denetleyen bir çevredir.  Mahalle her evde bir ‘Demokles’ 
kılıcıdır.”14 Görüştüğümüz ev kızları üstlerinde adeta “Demokles’in kılıcı” gibi hissettikleri 
14 İlber ORTAYLI, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul, Pan Yayıncılık, 2001 (1. Basım 2000) s.24-25.
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bu mahalle baskısından sık sık yakındılar.        

“Hani üst üste iki gün işin olsa, üst üste iki gün gidip-gelsen, normalde 
çıkmayan birisi olduğunu düşünelim. İki gün üst üste gitsen gelsen, normalde 
giyindiğin tarzında değil de bir yere gittiğin tarzınla gitsen gene hemen ‘bir 
iki gün üst üste bir yere gitti, kesin var bunda bir iş’ hesabı olur yine.  O şekilde 
yani” (22 yaş, İstanbul, Lise terk).

“Çünkü biz burada yaklaşık 50 senedir dedemler oturuyorlar, baya eskiler 
buranın. O yüzden çevrede biliyor babamları, amcamlar da, geniş bir çevremiz 
var. Laf geldiği zaman üzülürüm, laf geldiği zaman onlar beni üzer. O yüzden 
böyle bir anlaşamama, bazen bir terslikler oluşuyor ama tamamen çevreyle 
alakalı. Benim ailem onu giymeme izin verecek ama bu ortamdan dolayı ben 
onu giyinip çıkamıyorum. Bu resmen benim özgürlüğümü kısıtlayıcılık, gerçek-
ten öyle yani benim özgürlüğümü kısıtlıyorlar.  Ben istediğim şeyi istediğim gibi 
yapamıyorum. Ailemden ziyade dışardaki bir insandan dolayı bunu yapamıyorum 
ben” (24 yaş, Açık öğretim, İstanbul-italikler bize ait).

Ancak diğer taraftan görüşmecilerimiz tarafından evin “güvenli” bir yer oluşu ile “dışarı-
nın “tekinsizliği” konusu da sık sık dile getirilmiştir. Böylece dışarının tekinsizliği teması 
üzerinden bir anlamda genç kadınlar özgürlüklerinin kısıtlanmasını da meşrulaştırmak-
ta, bu tehlikelerin farkında olduklarını ve bu yüzden zaten aşırı talepleri olmadığını dile 
getirmektedirler:

 
“Genç bir kız tek başına bir sokakta gezemiyor. Gece mesela kafamı dağıtmak 
istiyorum deyip de bir sokakta gezemiyor. Niye? Laf geliyor. Niye? 2-3 kişinin 
saldırısına, tacizine uğrayabiliyor. Ben bu yüzden hani tek başıma bir sokağa geç 
bir saatte çıkmak değil amacım mesela. En geç 8 bence ama erkek her saatte gidip 
gelebiliyor. Ama hani erkek için de tehlike vardır. Ama hani kız için daha fazla 
vardır. Bence bir kız namusunu da korumalı, adını da korumalı diye düşünerekten 
ona göre davranıyorum” (20 yaş, açık öğretimde okuyor, Samsun-italikler bize 
ait). 

“Çünkü bayan olduğunuz için belli bir saatte evde olmanız gerekiyor en başta 
günlük hayattan yola çıkarsak bir kere saat sıkıntınız var. Ben şu an kendi ailem 
üzerinden konuşuyorum yani genel çevrem olarak konuşuyorum. Hani herkes 
de böyle bir şey değildir tabi öyle ilerlemeyebilir. Çok fazla rahat her ortama 
girip çıkabiliyoruz evet şu anda ama erkekler kadar belki özgür değiliz. Çünkü 
onların daha farklıdır, daha rahat hareket edebileceği bir dünya var. Sonuçta 
kadınların güvende olduğu ortamlar sınırlıdır. Yani İstanbul içerisinde bakarsak 
belli bir saatten sonra her ortama, her sokağa giremiyorsunuz. Erkekler o konuda 
daha rahatlar” (24 yaş, Üniversite, İstanbul-italikler bize ait).

Dışarıya/sokağa karşı bu tekinsizlik hissiyatı ve sokakta/ dışarıda kendisini ölçülü dav-
ranmak zorunda hissetmesi ise genç kadınların kendisini dışarıda (bunu kamusal alan-
da okumak da sanırız mümkündür) güvende ve özgür hissetmemesini beraberinde ge-
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tirmektedir. Bu sebeple, görüştüğümüz genç kadınlar için “kendini en özgür hissettiğin 
yer neresi?” sorusunun cevabı ev olarak gelebilmektedir. Böylece, kadınlar kendilerini 
evde ya da diğer korunaklı alanlarda “güvende” hissederken15, erkekler diğer tüm açık 
alanların ve kapalı mekânların gerçek sahipleri olarak belirmektedir:

“Ya kendimi güvende hissediyorum, ailem yanımda. Bir de halamın kızları var, 
onların yanında falan onların yanına gittiğim zaman özgür hissediyorum” (Or-
taokul, 18 yaş, Samsun-italikler bize ait).

“Özgür hissettiğim bence ailemin yanında kendimi özgür hissediyorum. Ben 
ailemin yanında özgürüm” (19 yaş, lise, İstanbul-italikler bize ait). 

Ancak kendisini en özgür nerede hissettiğini sorduğumuz bu genç kadınların “evimde”, 
“ailemin yanında” yanıtını vermelerinin arkasında dışarının tekinsiz ve tam olarak kadın-
lara uygun olarak tanımlanmamasının dışında “dışarıda” kendilerini tam olarak oldukla-
rı gibi yansıtamadıklarının yattığını da belirtmek gerekir. Genç kadınlar “dışarıda” hep 
üzerlerinde bir baskı ile dolaştıklarından kendilerini özgür bir türlü hissedemediklerinin 
altını özellikle çizmek gerekir. Genç kadınlar aileleri ile ilgili pek çok şeyden yakınma-
larına rağmen, ev içinde, aile içinde kendileri gibi olabildiklerini belirtmektedirler bir 
anlamda.  

“En özgür hissettiğim yer, her zaman olduğum yer, ev. Gerçekten insan nerede 
rahatsa ya da her zaman neredeyse orada özgürdür çünkü her zaman orada 
olmaz iyi hissetmese kendini, rahat hissetmese... Ben de evde özgürüm aslında 
hani, her halükarda, her şekilde davranabiliyor insan. Hani bağıra da biliyor, 
çağıra da biliyor, kızadabiliyor, ağlaya da biliyor, güle de biliyor, rahat olduğu 
halde hani. Ben hani hem evde hem de ailemin yanında rahatım, özgürüm Allah’a 
şükür” (22 yaş, İstanbul, lise terk-italikler bize ait). 

“En özgür hissettiğim yer sanırım annemin yanı, evimiz. Annemin yanında özgür 
hissediyorum. Kendi kendinin anne-babası oluyorsun dışarıda. O yüzden 
annemin yanında daha rahatım mesela. O yüzden özgürlük bence üniversite 
özgür ortam falan değildir bence” (Üniversite mezunu, 23 yaş, Samsun-italikler 
bize ait).

Eğitime bakış, eğitimin önemi “eğitim şart” mı: 

Araştırmamız eğitimin özellikle üniversite eğitiminin genç kadınların hayatında fark ya-
ratmakta olduğunu göstermektedir. Üniversite eğitimi alan kadınların bilgileri, görgü-
leri, beklentileri değişmektedir. Kendi ayakları üzerinde durmanın önemini fark etme-
lerine neden olmaktadır üniversite eğitimi. Ayrıca farklılıklarla karşılaşma “diğerini fark 
etme”, onlardan öğrenme, önyargılardan kurtulma, farklılığın keyifli bir şey olduğunu 
düşünme gibi etkiler yapmaktadır. 

15  Bu konuda bir çalışma için bkz. Hilal ALKAN ZEYBEK,  “Bir Aile Mekânında Cinsiyet, Cinsellik ve Güvenlik”, Neoliberalizm ve 
Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik,  Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu ve Yeşim Yasin (ed.), İstanbul, Metis Yayınları, 2011.
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Kendisi çalışmayan, ev kadını anneler kızlarını okumaları ve ekonomik bağımsızlıklarını 
kazanmaları için hem çok teşvik etmekte hem de çok desteklemektedirler. “Anne-kız” 
ilişkisinde annenin “kadınlığa, ekonomik bağımlı oluşa dair hissiyatı” kızlarına olan ak-
tarımı etkilemektedir. 

“…okumak gerçekten insanı çok farklı düşünmeye sevke edebiliyor diye  
düşünüyorum. Okumak aynı zamanda çok farklı çeşitte insan tanımak demek 
ve bir insanı tanımak demek çok farklı bir dünyayı tanımak demek bence. Yani 
çünkü bir de farklı şehirde okursa eğer çok çeşitli insanlar tanıyorsun ve her 
insandan bir şey alıyorsun. Mesela beş sene önceki benle şu anki ben arasında 
çok büyük bir fark var. Çok farklı oldum mesela ben hani huyum, suyum tabii 
ki değişti. Lise ve ilkokulum Samsun’da ve burada olanların %99 Samsunlu. İşte 
bir tane arkadaşım vardı lisede başka bir şehirden olan. Ama bunu yapmanın 
en kolay yolu üniversitede hani üniversite okumaktan geçiyor  ” (Üniversite 
mezunu, 23 yaş, Samsun).

Kısa eğitimli genç kadınların eğitimlerini yarım bırakmalarında babanın kararı, anne-
nin eğitime ilişkin beklentisinin düşüklüğü ve bu kapsamda aktarım düşüklüğü, genç 
kadınların kendi ilgisizliği gibi nedenler belirleyici olmaktadır. Formel eğitimi yarım bı-
rakan genç kadınlar için dini eğitim almak bir yandan ailenin onayladığı ve desteklediği 
bir faaliyet olmakta diğer yandan bu kurslara gidiyor olmak yakın çevrelerinde kendile-
rine ilişkin saygınlığı arttırmaktadır. 

“Eğitimi, bilmiyorum ama önemli yani. Karşındaki insanla sohbet etmekte bile 
faydası var eğitimin. O insan, karşındaki bir şey anlattığı zaman en azından 
konuşacak bir şeyin oluyor senin de paylaşmak istediğin. En azından o konu 
hakkında bilgin olmuş oluyor ama okumadığın zaman, eğitimin olmadığı za-
man ne karşıdakinin dediğini anlayabiliyorsun ne de karşılık verebiliyorsun.. 
bilgili insanla bilmeyen insan arasında gerçekten çok fark var. O yüzden onlar 
daha ön planda” (18 yaş, lise terk, Samsun- italikler bize ait).

Özellikle kısa eğitimli olan genç kadınlar uzun eğitimli kadınlarla karşılaşmaları halin-
de eğitimin açtığı farkın kendilerini yetersiz, cahil, değersiz hissetmelerine yol açacağı 
endişesini yaşamaktadırlar. Yaşama yeterince katılamamaları, kendi ayakları üzerinde 
duramamaları ve toplumsal olanda istedikleri yeri ve saygınlığı elde edememe nedeni 
olarak eğitimi görmektedirler. Bu kapsamda genç kadınların yaşam deneyiminde eğiti-
min çok belirleyici olduğu izlenmektedir. Kısa eğitimli kadınlar, kendilerinden, toplum-
dan ve genel olarak yaşamdan beklentilerini düşürmekte ve daha azına razı gelmeye 
başlamaktadırlar. Bu güvensizlik hissi tüm yaşam deneyimine yayıldığından çalışma ve 
çalışma ile elde edilebilecek kazanımlar, evlenme kararı ve kiminle evlenecekleri gibi 
önemli kararları da aileye özellikle babaya devir etme eğilimine girmektedirler. 

“Sonuçta, özellikle çağımızda cahil bir bayan hani çok fazla horlanıyor, böyle 
eziliyor. Onu için okumuş olduğu zaman çalışsın veya çalışmasın önemli değil. 
Okumuş olduğu zaman ona biraz daha kıymetli bakılıyor toplumda. O yüzden 
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de hani şu an açık öğretimden ilahiyat okumaya başlayacağım inşallah, o 
yüzden okumuş olmak daha farklı. Çalışıp-çalışmamak arasında bence bir fark 
yok ama insan kesinlikle okumalı” (19 yaş, Lise, Samsun- italikler bize ait).

“Okuyan insan, okuyan insanla, okumayan insanı bir araya getirince büyük fark 
var. Yani okuyan insan her şeyi biliyor, bilgili, kültürlü ama okumayan ise cahil 
hiçbir şey bilmiyor” (19 yaş, lise terk, Samsun- italikler bize ait).

“Bir ortamdayız, karşımdaki insanlar üniversite mezunları, ben de kalkıp lise 
mezunu olaraktan bir şeyleri savunsam karşımdaki insan bana şöyle bir ba-
kar; bu üniversite mezunu değil, belki fikirlerim ona uygun gelse de hani yeri 
geldikleri zaman kendi fikirlerini daha fazla savunurlar, daha fazla iddia ederler. 
Eğitim Kadınların hiç değilse kendilerine biraz güveni demek, kendi çocuklarına 
farklı bir şeyler verebilecek hem kendine olan güveni hem de bir erkeğin 
yanında bir söz sahibi olabilmesi demek” (22 yaş, açık öğretim, İstanbul- ita-
likler bize ait).

Eğitim düzeyi düşük, belirli bir becerisi olmayan kadınların yaşamlarındaki kısıtlama 
aslında eğitim ile başlamaktadır. Uzun eğitime engel olan aile, çalışma hayatına katıl-
maya da engel olmaktadır. Bu koşullar altında çok sınırlı bir zaman-mekan kullanımı 
olan, ekonomik kaynak kullanımı baba tarafından çok kısıtlanan genç kadınlar bir mik-
tar teslimiyetçi, çaresiz ve anne-babanın özellikle babanın kararlarına uyarak var olmaya 
çalışmaktadırlar. 

“Ev işlerinde iyiyimdir. Ben kuaförde çok çalışmak istemişimdir. Onu da hani 
kuaförde çalışanlar şey oluyormuş işte daha havalı oluyorlarmış. O yüzden 
ailem göndermek istemedi zaten” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun).

“Kendi ayakları üzerinde durmak”: Çalışmanın anlamı 
ve çalışma deneyimlerine dair… 

“Kendi ayakları üzerinde durmak” ibaresi görüşme yaptığımız genç kadınlar tarafından 
pek çok defa dile getirildi. Ancak “kendi ayakları üzerinde durma”nın ne anlam ifade et-
tiği konusunda farklılıklar olduğunu da belirtmek gerekir. Yaptığımız görüşmeler ince-
lendiğinde iki farklı bakış açısının ortaya çıktığı görülmektedir. Bir tarafta kendi ayakları 
üzerinde durmayı erkek/koca eline bakmamak olarak tanımlayan kadınlar yer alırken, 
diğer tarafta kendi ayakları üzerinde durmayı kendilerini koruyacak, bakacak, ezdirme-
yecek ve kimseye muhtaç etmeyecek bir koca/eş üzerinden tanımlayan kadınlar yer 
almaktadır. 

Kendi ayakları üzerinde durmayı erkek/koca eline bakmamak olarak tanımlayan ve bu-
nun önemini vurgulayan genç kadınlar için çalışmak çok önemlidir. Çalışmak, kadının 
ekonomik özgürlüğünü kazanmasını ve kimsenin “eline bakmamasını” sağlamaktadır: 
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“Gerek aileden, gerek evlendiğinde de eşinin eline bakmamalı bence. Ne 
olursa olsun ne edip işe girmeli. En azından hayattaki sorunlarla, kendi ekono-
mik özgürlüğünü elde ettiği zaman kendi ayakları üstünde durmak daha kolay, 
bazı sorunlara çözüm üretmek daha kolay oluyor” (27 yaş, İstanbul, Üniversite-
italikler bize ait).

“Parasal anlamda da kısıtlanmak istemeyen bir insanım haliyle, bu yüzden de 
kendi ayaklarımın üzerinde durmak tabii ki isterim. Bekârken de, evliyken de birine 
bağımlı olarak yaşamak hiç benim istediğim bir yaşam tarzı değil. O anlamda bir 
kariyer sahibi olmak tabii ki istiyorum ama o anlamda en tepede olacağım, 
en iyi yerde olacağım falan değil sadece bu değil benim kariyer anlayışım. 
Kendi istediğim, kendi hayatımı idame ettirebileceğim, finansal anlamda 
özgürleştiğim ve kendimi huzurlu ve rahat hissedebildiğim bir hayat yani 
bir çalışma ortamıdır. Para tabii ki önemli aldığın oradan maddiyat kesinlikle 
ön planda ama en başta şu an için ikinci planda benimki” (24 yaş, Üniversite, 
İstanbul-italikler bize ait).

Ancak çalışma hayatı kadına ekonomik özgürlüğünü kazanmasının yanında boş zaman 
geçirmeme, işe yarama ile de eş değer görülmektedir. Çalışan kadının kendine özgü-
veninin de olduğu, çalışma hayatı içinde olgunlaştığı vurgulanarak çalışmanın olumlu 
yanları vurgulanmaktadır.

“Daha böyle bir hayatı anlıyorsun, kendi paranı kazanmak çok farklı zaten. O 
yüzden çok fark ediyor. Daha böyle büyüdüğünü düşünüyorsun. Belki arada 
çok zaman olmuyor ama sanki 1-2 sene büyüyormuş gibi hissettim ben çalıştıktan 
sonra. Ve daha iyi oluyor zamanla, vakit daha böyle şey dolu dolu geçiyor. 
Evdeyken daha boş geçiyor, daha bir sıkıcı oluyor” (19 yaş, lise, İstanbul-italikler 
bize ait). 

“Çünkü çalışmak insanı geliştiriyor bence. Kendi özgüvenin oluyor, özgürlüğün 
oluyor. Mesela kendi eline geçen para bile senin başkasına ihtiyacın olmadığını 
gösteriyor. Mesela evli bayanlar, bazıları der ki hani işte zengin koca bulayım, 
çalışmama gerek yok falan der, bence öyle olsa bile çalışmalı diyorum” (23 yaş, 
Üniversite, Samsun-italikler bize ait). 

“Benim kendi ayaklarım üzerinde durabilmem demek, herkese, her şekilde fayda 
verebilmem demektir yani hiç değilse, böyle bir kapımın olduğunu bileceğim. Kim-
seye muhtaç olmadan, hiçbir şekilde, kimse bana hesap sormak durumunda 
da kalmayacak, ben kimseye hesap sormayacağım. Hani evlensek de hani 
eşimizle de aynı bir durum olsa da hani ben kendimi her şekilde zaten ona en 
iyi şekilde sunabilirim” (22, Açık öğretim, İstanbul-italikler bize ait).

 Ayrıca çalışmayan, kendine özgüveni olmayan kadının evliliklerinde her türlü 
muameleye katlanmak zorunda olduğu, çalışmayan kadınların evliliklerinde erkeklere 
göre daha çok yıprandıkları ve daha hızlı yaşlandıklarının altı çizilmektedir: 
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“Kadınlar daha çabuk yaşlanıyorlar, çünkü erkekler bazen, çoğunluk %80 diye-
lim buna, daha çok baskı yapıyor kadınlara. Mesela çalışmıyorsa eğer ve kadının 
kendine özgüveni yoksa mesela bir aldatma oluyor ve kadının eğer gidecek bir 
kapısı da yoksa mecburen buna katlanmak zorunda kalıyor. Her şeyi göğüslemek 
zorunda kalıyor maddi, manevi. Her şeye bu benim yuvam bozulmasın, aman 
susayım, bu şöyle olmasın, huzursuz olmayayım, her şeyi göğüsleyip içine 
attığı için ruhsal olarak daha çabuk çöküyor. Ruhsal çöküntü yaşayınca insan 
zaten bedenen de yaşıyor” (20 yaş, açıktan lise okuyor, Samsun-italikler bize 
ait).

Diğer taraftan çalışma hayatı üzerinden kendisini var etme yerine evlilik üzerinden var 
olmayı ve yetişkinler dünyasına adım atmayı düşleyenler için iyi bir evlilik yapmak çok 
önemli hale gelmektedir. Gelir durumu iyi, hayırlı bir eşin varlığında çalışma önemini 
yitirebilmektedir:

“Çok da gerekli görmüyorum çalışmayı açıkçası. Çünkü neden dediğim 
gibi benim niyetim daha ziyade hayırlı bir eşten sonra, zaten insan hayırlı 
bir eş bulduğu zaman kendisine o hayatını olabilecek düzgün bir şekilde 
yürütebileceğine inanıyorum” (19 yaş, lise, Samsun-italikler bize ait).

Bu durumda çalışma hayatının sadece gelir durumu kötü olanlar için gerekli olduğu 
düşünülmekte ve eğer ekonomik bir zorluk yoksa kadının çalışmasına ihtiyaç olmadığı 
vurgulanmaktadır -ki zaten bu nokta genç kadınların aileleri ve yakın çevreleri tarafın-
dan sık sık tekrarlanmaktadır: 

“Şöyle bir şey, çalışmayı çok istedim, çok çok istedim ama bende şöyle bir şey 
daha var; kendime fazla güvenim yok galiba. Ve yine şöyle bir şey var kendimin 
düşündüğü ve ailemin düşündüğü bu aslında, ‘bir ihtiyacımız yok, çalışma!’. 
Halbuki ihtiyaç olduğu için değil, gencin veya kızın diyelim özellikle kendine 
güveni gelmesi için çok yakın bir yer olsa bile, evinin yanı olsa bile insan o 
tarz şeylerle meşgul olmak zorunda.  Ben bu tarz şeylerle olmadım, birkaç 
iş görüşmesine gittim-geldim ama gene hani insan düşünüyor ister istemez: 
‘İhtiyacımız yok aslında niye çalışayım ki?’” (22 yaş, Lise terk, İstanbul).

Maddi durumu iyi olan bir eşin varlığında örneğin, anne ve babaya yük olarak hisseden 
bekâr, çalışmayan genç kadın temel ihtiyaçlarını dahi ailesine söylemekte zorluk çeker-
ken evlendiği takdirde bu durumun değişeceğini ve ihtiyaç ve isteklerini eşine söyle-
mekte daha rahat davranacağını belirtmektedir: 

“Annem babama söyleyemem pek ama eşim sonuçta benim istediklerimi al-
mak mecburiyetinde. Ona söylerim hani ama pek de böyle açık açık söyley-
emem istediğim şeyleri” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun).

Böylece genç kadınlar iyi bir evlilik “sayesinde” kimseye muhtaç olmaksızın 
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(bunu çalışmaya muhtaç olmaksızın diye okumak da mümkündür) bir hayat 
geçireceklerini ummaktadırlar. Her ne kadar böyle bir evlilik hayal edilse de 
çevrelerinde gördükleri örnekler bunun her zaman mümkün olmadığını 
göstermektedir. Bu sebeple, bir yandan iyi bir evlilik hayali kurulurken diğer 
taraftan çevredeki evliliklerin hiç de ideal evlilikler olmadığının altı çizilir: 

“Çevreme baktığımda evlilikler genelde kavgalı, gürültülü ama hani böyle 
şey de olsa güzel evlilikler de olsa insan özeniyor. Ama genelde böyle kavgalı, 
gürültülü olunca insan korkuyor böyle” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun).

Böylece ev kızları için kötü bir evlilik korkusu gelecek korkusu ile de birleşmektedir. An-
cak tam da bu noktada düşük eğitimli kadınlar için çalışma hayatının onların bağım-
sızlaşmasına, ayakları üzerinde durmalarına olanak sağlamamakta olduğunu belirtmek 
gerekir. Bu durum çalışma şartlarının zorluğuyla da birleştiğinde kadının “mecbur” de-
ğilse çalışmamasının daha iyi olacağı kanaati güçlenmektedir. 

“Kadınlar çalışmalı ama iş sahipleri kadınları sömürdüğü için, kadınları muhtaç 
gördüklerinde, çoğu işyerlerinde 350-400 milyon para ve sigortasız çalıştırıyorlar. 
Yemeğin var, yol paran var. Sana hiçbir şey kalmıyor, sadece orada emeğinin 
karşılığını bile alamıyorsun” (20 yaş, açıktan lise okuyor, Samsun-italikler bize 
ait).

Çalışma hayatının zorlukları ve baskı ile dışarıda çalışmanın engellenmesi durumları 
karşısında ev içi çalışma genç kadınlara bir ara formül sunuyor gibi gözükmektedir. Ay-
rıca erkeklerin olduğu ev dışı alanda çalışmak istemeyenler, aile ve mahalle baskısı yü-
zünden çalışması zorlaşanlar, özellikle nişanlı, sözlü genç kadınlar için evden çıkmak çe-
şitli dedikoduları ve kendilerine ilişkin şüphelerin oluşmasına yol açabilecek olan genç 
kadınlar için ev içi çalışma bir ara formül yaratmaktadır. Özellikle İstanbul açısından 
evde iş yapma olanakları vardır ve bu tür çalışma, çalışma ortamı üzerinde tam kontrol 
sağladığı, erkeklerle birlikte olmak zorunda olmadıkları ve namuslarını tam anlamıyla 
korudukları ve çevreden gelebilecek her türlü olumsuzluğu bertaraf ettikleri için aile, 
yakın çevre tarafından onaylanmaktadır. 

“Yüzük yapıyoruz, takı diyeyim daha doğrusu. Kendimiz aslında, normal 
bir yerden geliyor, biz ona taş diziyoruz, o şekilde gidiyor. Gayet güzel hani 
evde duran bir kişinin alabileceği parayı alıyoruz Allah’a şükür, evimizde rahat 
şekilde. Öyle yani hani normal aslında eve katkım oluyor, kendimce bir şekilde 
bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu anda hani kendime alabildiğim şeyleri 
alıyorum. Hani evlendiğim zamanda da gene aynı şekilde evime katkı yapa-
bilirim diye düşünüyorum. Ha gene tabi ki dışarı çıkıp da çalışmam gerekirse 
gene her şekilde yapabileceğime, kendimi o şekilde güvenim var yani” (22 yaş, 
lise terk, nişanlı, İstanbul). 

“Bir kere aileme katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu yaşa kadar gerçek-
ten ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını düşünüyorum. Kız çocuklarının hani 
ayrım için söylemiyorum ama kız çocuklarının gerçekten çalışması gerektiğini 
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düşünüyorum ben. Yani şimdi hani şey size özel gelebilir ama bunu söylemek 
istiyorum. Bizim ailemizde mesela hani hiç babam, annem çalışmıyor ev hanımı 
ama babam hiç, annem çok şanslı bir kadın olarak görüyorum ben. Hani an-
nem öyle ama annem belki 10’da 1 örnektir. Hiç böyle para konusu geçmez. 
Hani erkek eline bakmak deyimi annemde geçerli değildir mesela hani o idar-
eyi yapar zaten. Annem çok şanslı ama ben o kadar şanslı olmayabilirim. Yani 
hani annem kadar şanslı kadın çok azdır yani böyle kocasına bağlı olmadığını 
hisseden kadın çok azdır ve ben o kadar şanslı olduğumu düşün.. yani belki 
o kadar şanslı olmayacağım. Ve annemin de söylediği ben böyleyim ama siz 
böyle olmayabilirsiniz ve ben sizin ayaklarınızın üzerinde durmanızı görmek 
istiyorum diyor. Bir anne olarak ben çok hak veriyorum anneme” (Üniversite 
mezunu, 23 yaş, Samsun).

Çalışma hayatının zorlukları ve kötü koşullarda uzun süreler çalışılan ortamlar konusu 
lise mezunu olan görüşmecilerimiz tarafından da belirtildi. Bu genç kadınlar çalışmak 
istemişlerdi, çalışma deneyimleri de vardı. Ancak çalıştıkları işi zor koşullar yüzünden 
bırakmışlardı. Kendilerini bir şekilde geliştirerek daha iyi koşullarda daha iyi işler bul-
ma çabalarındaydılar ve iyi bir üniversite eğitimi almamış olmanın dezavantajlarından 
bahsediyorlardı. Sonuç olarak bu genç kadınlar da çalışma hayatının kendileri için zor-
luklarından bahsettiler ve çalışmayı bırakmalarının sebebini bu zor koşullara bağladılar.

“Pazar herkesin tatil olduğu, ailesiyle vakit geçirebildiği ya da atıyorum bir 
erkek arkadaşı olduğunda Pazar iznini kullandığı klasik bir gün. Benim hafta 
içi izin kullanmam benim psikolojimi bozuyordu. Çünkü şey yani, herkes 
Pazar günü kahvaltıda işte çayda çorbada, siz mağazadasınız ve ayakta dikili-
yorsunuz. Gelen-giden insanlarla, tatilini geçiren insanlarla ilgileniyorsunuz. 
O yüzden bir zaman sonra, yok yani olmuyor ya da atıyorum özel bir davet 
oluyor, bir şey oluyor birinin düğünüydü, osuydu yani 41 eziyetle izin almaya 
çalışıyorsunuz” (20 yaş, Açık Öğretim, İstanbul).

Bu sebeple kötü ve zor çalışma koşullarına karşılık genel olarak “memuriyet”in tercih 
edildiğinin altını çizmek gerekir. Sigortalı çalışma, çalışma zamanlarının düzenliliği, say-
gınlığı, ücretin düzenli ödenmesi gibi nedenler memuriyetin tercih edilmesinde belir-
leyici gözükmektedir. 

“Şimdi insanlar neden devlet memuru olmak istiyor; rahat olduğu için. Diyor 
ki hafta sonu iki gün tatilim var, işe sabah gidiyorum, akşam geliyorum, yıllık 
iznim var, parası iyi işte insanlar hani devlet memuru niye olmak istiyor hani 
bu rahatlık açısından. Hani şey derler ya belki şey bir tabir olacak ama ‘devlete 
kapağı atmak’, devlete kapağı attıktan sonra rahatlayacaksın. İnsanlar bunu 
göz önüne alıyor yani hani piyasadaki işlere bakıldığı zaman ağır iş, çok az 
para. Ablamdan biliyorum ben günde 12 saat ama aldıkları asgari ücret. Çok az 
para, çok emek, çok az para (Üniversite mezunu, 23 yaş, Samsun).

Görüşme yaptığımız daha eğitimli ve çalışmak isteyen genç kadınlar tarafından 
da çalışma hayatı ile aile hayatının uyumlu götürülmesinin zorluğundan 
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bahsedildi. Çalışma hayatının asıl olarak erkeklere göre düzenlenmiş olması 
eğitimli kadınlar için bile çalışmak istemek ile toplumsal cinsiyet roller-
inin birlikte götürülmesinin zorluğu genç kadınlar açısından belirli bir kaygı 
yaratmaktadır:

“Yani ben şunu da düşünüyorum hani bayanlar için iş hayatı aslında açıkçası 
çok şey değil; şu anki iş hayatının şartları çok elverişli değil çünkü bizim bay-
an olarak sorumluluklarımız çok fazla. Yani ileriye odaklı düşündüğünüzde 
hem anne oluyoruz, hem eş oluyoruz, hem ev hanımı oluyoruz, hem çalışan 
oluyoruz. Yani üzerimizde çok fazla sorumluluk var ama çalışma şartları tama-
men erkeklere yönelik hazırlanmış. Bundan çok şikâyetçiyim ve benim birçok 
arkadaşım bu durumdan çok şikayetçi çünkü illaki bir şeylerden fedakarlık 
yapmanız gerekiyor; bu da haksızlık değil mi? Ben böyle düşünüyorum. 
İnşallah dilerim ki şartlar biraz daha iyileştirilir; bayanların çalışma saatleri belki 
azaltılabilir, daha kaliteli şartlarda çalışabiliriz ki biz de hepsini birden götüre-
biliriz çünkü ben o gücü görüyorum bayanlarda, bayan olarak hepimiz de ya-
pabiliriz, hepsini götürebiliriz ama yeter ki şartlar biraz daha elverişli olsun” (24 
yaş, Üniversite, İstanbul).

Türkiye’nin kadın istihdamı istatistiklerinin de gösterdiği gibi kadınların iş yaşamına ka-
tılımları ile ilgili önemli bir sorun var. Bu sorunun çözümü üzerine düşünürken genç 
kadınların çalışma hayatına yönelik düşünce, hissiyat ve kaygılarının da göz önüne alın-
masının çözüm önerileri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Oluşturulmak istenilen aile: 
Evlenmeden bir yaşam kurmak olanaklı mı?: 

Genç kadınların geleceğe ilişkin beklentilerinden birisi de evlilik ile ilgilidir. Evlenmenin 
temel norm olduğu, evlilik dışında bir yaşam kurmanın çok güç olduğundan hareket 
edilerek evlilik önemli bir dönüm noktasına dönüşmektedir. Geleneksel anlamda genç 
olmaktan yetişkin olmaya geçişin önemli bir kriteri olan evlilik ve evlilik kararı pek çok 
nedenle zaruriyete dönüşmektedir. Bu kapsamda eğitimli eğitimsiz ya da uzun ve kısa 
eğitimli kadın farkından söz etmek olanaklı olmaktadır. 

Çeşitli nedenlerle evlenmek bir zaruriyet olarak görülmektedir. Anne-babanın talebi, 
bağımsız yaşam kurmanın güçlüğü, dini gerekçeler, genç kızlık hayalleri hepsi birleşe-
rek evlilik dışında bir yaşam formunun pek de olanaklı olmadığını düşünmelerine ne-
den olmaktadır.

“Benim için evlilik çok da şey değil açıkçası ama ailem aynı fikirde değil. Her 
şeyin zamanında olması gerektiğini düşünüyorlar. Kimsenin yalnız yaşama 
hani herkes bir eşin olmalı falan diyorlar. Biz her zaman bu dünyanın öbür 
dünyası da var düşüncesindeler. Sizi evlendirelim bizde mutluluğunuzu 
görelim düşüncesindeler” (Üniversite mezunu, 23 yaş, Samsun- italikler bize 
ait).
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“Hani erkekler askerden geldikten sonra zaten direk evlenmeye zorlanıyor. 
Hani kızlar da okumayanlar daha çok evlenmeye zorlanıyor. Bizde öyle oluyor. 
Ama insan okuyunca bu kızın okulu var, ayaklarının üzerinde dursun, eline 
mesleğini alsın ondan sonra. Bunu dışarıdaki insanlar da anlar. Okumadığı za-
man direk evlilik diye şey yaparlar, zorlarlar” (19 yaş, lise, İstanbul- italikler bize 
ait). 

“Yani eşim işine gider, atıyorum ben çalışacaksam işime giderim. Geliriz bir 
yemeğimizi yeriz, uyku düzenimiz düzgün olur, işte belirli yaptığımız şeyler 
düzgün olur. Yani bir düzen olur, düzenden dolayı biraz da. Bir de eğer 
seviyorsanız neden beraber yaşamayasınız zihniyeti. Evlenmeden de beraber 
yaşayamayacağınız için, öyle bir rahatlıkta olmayacağı için evlilik belki bu 
yüzden de sıcak geliyor” (24 yaş, Açık öğretim, İstanbul- italikler bize ait).

Kendi ayakları üzerinde durmak, bağımsız olmak isteyen genellikle üniversite eğitimli 
genç kadınların gelecek planlaması “iş sahibi olma, aileye bir miktar yardım yaparak on-
lara olan borcunu az da olsa ödeme ve sonra evlilik” şeklinde planlamaktadır. 

“Mesela benim şu anda işim hani bir yön çizersem ilk önce işim. İşim olduktan 
sonra hani daha sonra düşünmek istiyorum. İşim olsun ben kendi ayaklarım 
üzerinde durmanın tadına varıyım ve aileme biraz katkı sağlayayım hani onlara 
yardımcı olayım. Daha sonra olursa o zaman olsun ama şu an emin değilim. Bir 
de ablam var önümde ben kendimi hala küçük görüyorum açıkçası” (Üniver-
site mezunu, 23 yaş, Samsun- italikler bize ait).

Nasıl bir koca:

“Ya nasıl desem, hani ben de böyle eşimin Kuran, dine önem vermesini istiyo-
rum. Eşimin öyle olmasını istiyorum, o öyle olduğu takdirde ben de kapanmak 
istiyorum” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun).

Eğitim düzeyi düşük, kendi yapabilirliğine olan güveni az olan ve kendini ev kızı olarak 
tanımlayan genç kadınlar “görücü usulü” evlenmeyi tercih etmektedirler. Sorumluluğu 
aileye yüklemek, herhangi bir aksilik olması halinde bunu yönetemeyecek olduğunu 
düşünen genç kadınların böyle bir beklentilerinin olduğu görülmüştür. 

“Ben biraz ailemin rızasını gözetiyorum çünkü şey demiyorum çok yakışıklı 
olsun işte, evi olsun, arabası olsun, şusu olsun, busu olsun. Bunları çok takıntı 
yapan bir insan değilim. Ahlakı güzel olsun, benim için o çok önemli. Beni en 
çok düşünen, benden de çok düşünen ailem. Benim için en hayırlısını, en güzelini 
düşünecek yine onlar” (19 yaş, lise, Samsun- italikler bize ait).

“Severek evlendiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor tanışıyorsun, flört ediyorsun 
falan derken aradan baya bir zaman geçiyor yani nişandır, sözdür, evliliktir. 
Karşındaki insanı tanımış oluyorsun, evlendikten sonra da zaten paylaşacağın 
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bir şey fazla kalmıyor. Görücü usulü öyle değil, evlendikten sonra birbirini 
tanımaya çalıştığı için bence evlilikte daha kuvvetli oluyor yani” (18 yaş, lise terk, 
Samsun- italikler bize ait).

“Şöyle bir şey var, aslında aileden kaçıp da başkasına sığınmak çok iyi bir olanak 
değil. Bu yağmurdan kaçıp, doluya tutulmak gibi bir şey oluyor kimi zaman ki 
çoğu zaman böyle. Tanışıyorsun, tamam anlaştım diyorsun, bir-iki ay sonra pat 
evleniyorsun, bakıyorsun ki karşındaki bambaşka bir insan. Araştırmıyorsun, 
bakmıyorsun, etmiyorsun. O zaman ne oluyor, daha kötü bir ortama atmış 
oluyorsun kendini. Bu sefer gittiğin baba evinde de istemediğin baba evine 
geri dönmek zorunda kalıyorsun ya da dönemiyorsun, o acıyı çekmek zorunda 
kalıyorsun. Yani kendi ayakları üzerinde durarak ve bilinçli evlenmeli insan. 
Tamam aşık olmalı, sevmeli de ama biraz mantık da devreye girmeli. Aşk bir süre 
kör eder insanın gözünü ama o bir-iki cicim ayı geçtikten sonra değişiyor her 
şey. Böyle sanki kara bulutlar geliyor insanın üstüne. O yüzden bazı huyların 
aynı olması gerekiyor, insanların birbirlerini taşıyabilmeleri gerekiyor aslında” 
(20 yaş, açıktan lise okuyor, Samsun). 

Aşk evliliği isteyenler

Evlilik kararını kendisi vermesi gerektiğini düşünen bu anlamda böylesi bir karar hakkını 
kullanmanın beraberinde bu kararın sorumluluklarını ve sonuçlarını da üstlenmek iste-
mekle ilişkili olduğu görülmüştür. 

“Aşık olduğum, sevdiğim birisi olsun, tanıdığım birisi olsun bana. Ben bir 
hatasını gördüğüm zaman hani ben atıyorum hani görücü usulü olduğu zaman 
şu göstertmeseydi de evlenmezdim ya da başımı yakmazdım demek istemiyorum. 
Ben yaptım madem ben de çekebilirim diye düşünüyorum. Ama ben bunu 
böyle kabul ettim diye de kendimi avutabilirim eğer kötüyse. Ama iyiyse bile 
şükür olsun derim” (20 yaş, açık öğretimde okuyor, Samsun). 

Aşkla karışık mantık ağırlıklı evlilik

Evlilik ile yetişkin olacak olan ve evliliğin getireceği sorumlulukları ve kurumu yürütme-
nin ekonomi ile olan bağını vurgulayan ve bu anlamda aşkın tek başına yeterli olmaya-
cağını mantığın da devreye sokularak bir aile oluşturulması gerektiği de düşünülmek-
tedir. Kendi aile deneyimleri ve yakın çevre tanıklıkları ekonomik olanakların bir ilişkinin 
sürdürülmesindeki yerini göstermekte bu anlamda genç kadınlar daha “gerçekçi” karar-
lar almaları gerektiğini düşünmektedirler. 

“Yani kendi eğitiminiz, kendi hayatınız, hayalleriniz, güzel bir hayat yaşamak 
isteği, beklentileriniz oldukça insan hayatında her zaman için maddiyatın 
şeyi hani söz konusu olmaz diyemem. Kesinlikle hani herkes yanlış söylemiş 
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olur ‘maddiyat önemli değil’ diyerek. Anlaşayım yeter, az kazanırız geçini-
riz gideriz olayı yani kesinlikle değil. O yüzden önemli, önemli, teşkil ettiğini 
düşünüyorum” (31 yaş, Açık Öğretimde okuyor, İstanbul). 

Politika Önerileri: Genç kadınların hayatını 
kolaylaştırmak için ne yapılmalı?

Genç kadınların hayatlarını kolaylaştırabilmek, çalışma hayatına girişlerini ve/veya ye-
niden eğitime dönüşlerini sağlayarak yapabilirliklerini arttırmak önemli bir politika 
alanı olarak görülmelidir. Bu kapsamda görüşülen genç kadınlardan politika önerile-
ri getirmeleri  istenmiştir. İlk olarak belirtmek gerekir ki görüştüğümüz genç kadınlar 
politika öneriler getirmekte, kendilerinin ve kendileri gibi gençlerin sorunlarına çözüm 
getirmekte zorlanmışlarlardır. Bu sebeple kendilerinin bu konuda düşünmeye çok da 
imkanları olmadığı gözlemlenmişti. Ancak gerek devletten, gerek ailelerinden gerek ise 
belediyeden neler bekledikleri sorulduğunda aslında önemli önerilerde bulunmuşlar-
dır. Politikaya ilişkin geliştirdikleri öneriler çeşitli olmakla birlikte gelen önerileri üç baş-
lık altında toplamak olanaklı gözükmektedir: i) Genç kadınların çalışma olanaklarının 
arttırılması, ii) çalışabilir hale gelmelerini sağlayıcı program ve kursların geliştirilmesi, iii) 
Ailenin desteklenmesi. 

i) Devlet daha fazla iş olanağı yaratsın
Özel sektörün kadına ayrımcı davranması, doğum-annelik gibi işe ara verebileceği en-
dişesi ile kadınlara yeterince açık olmaması devletin pozitif uygulamaları ile giderilebilir 
şeklinde düşünce gelişmektedir. 

“Bence devletin şöyle bir kadro oluşturması lazım; çalışmak isteyip de hani 
maalesef özel sektörde yer alamamış genç kızlara bir iş imkanı sağlayacak, 
kendilerini geliştirmeleri konusunda. Keşke devletin belli alanlarında daha fa-
zla kadına kadro açsa, sağlasa. Çünkü her şeyden önce iş geliyor. İnsanların 
işsizlikten dolayı depresyona giriyor, kadınlar o yüzden bu kadar mutsuz. 
İşsizlikten dolayı bence şiddete karşı bu kadar sessiz kalabiliyorlar, bu cinay-
etlerde özellikle. Devletin hani bu konuda birazcık daha fazla özveri ve kend-
ilerine biraz daha alan açmaları gerekiyor” (27 yaş, Üniversite, İstanbul).

“…bence hükümet, devlet insanlar, kadınlar için özellikle kızlar için, okuyan 
insanlar için, okumamış insanlar için daha fazla iş ortamı yaratmalı. Kadınlar 
için, ev kadınları için olsun, kesinlikle çalışan kadınlarda tabii ki de belli kurslara 
belli aktivitelerde bulunmak için daha fazla şey yaratılmalı, sosyal alan daha fa-
zla yaratılmalı. Ve ev kadınlarını kesinlikle okuma ortamı sağlanmalı, olduğunu 
düşünüyorum. Yeni okullar, ne bileyim o hani mesleki kurslar da olabilir. Şimdi 
son dönemde bu çok yaygın mesleki eğitimler, mesleki kurslar. Üniversite me-
zunu olmayan insanlara, okuyamayan ya da fırsat bulamayan insanlar mesleki 
kurslara da katılıp meslek sahibi olabiliyorlar” (31 yaş, Açık öğretimde okuyor, 
İstanbul).
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Yerel yönetimlerin ve kamu olanaklarının genç katılımını 
teşvik edici kullanımı

“Her yaz döneminde belli yaş grubundaki gençler gelip burada eskim yazan 
tişörtler giyiyorlar ve belli bölgede dağılıp turistlere yardımcı oluyorlar. Benim 
kardeşim mesela bu yaz buna başvurmayı düşünüyor. İngilizcelerini çok fazla 
geliştirecek bir olay. Birebir çünkü konuşmaya adapte oluyor ve çocukların 
kendilerine güvenlerini de getirecek bir olay. Bu tarz buna benzer etkinliklerin 
çoğaltılabileceğini, gençliğin ön planda olabileceği, onların hayatın içinde di-
rek adaptasyonlarını sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi bence çok önemli 
ve bende seve seve bunun içinde yer almak isterim mesela” (24 yaş, Üniversite, 
İstanbul).

Özellikle ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda olan genç kadınlar bu tür yerel 
olanakları kullanamamaktadırlar. Beceri ve yapabilirliklerini arttırmak için bu tür ücretsiz 
kurs olanakları olumlu sonuçlar üretebilir gözükmektedir. Ancak tam da hedef kitlesi 
olabilecek olan genç kadınlar yani kısa eğitimli, belirli bir becerisi olmayan ama ailenin 
ekonomik güçlükleri nedeni ile çalışmak zorunda olanlar için bu kurslar bir alternatif 
yaratamamaktadır. Kurs süresince çalışmadan elde edilen gelirin kompanse edilmesi 
düşünülebilir gözükmektedir. 

“İsmek’in kursu vardı İngilizce, çalışmasaydım oraya girecektim.  Bir sene 
boşluğum var biraz İngilizcemi geliştireyim diye onu düşündüm. Ama işte son-
radan çalışmak maddi konudan biraz daha destek olsun diye o bile engel oldu” 
(19 yaş, lise, İstanbul).

Daha insani, insan onuruna yakışır işlerin sağlanması

Genç kadınların devletten beklentileri yüksektir. Bir yandan kadınlara pozitif ayrıcalık 
uygulanarak kamuda çalışma olanaklarının arttırılması talep edilmekte diğer yandan 
da özel sektörün denetimini de iyi yapması istenmektedir. Daha evvel değinildiği üzere 
genç kadınların algısına göre kadınlara en uygun iş “memuriyet” olarak şekillenmekte-
dir. Bu algının gelişmesinde devlet işlerinin “insan onuruna yakışır” nitelikte işler olma-
sının rolü vardır. Devlet işinin daha çok tercih ediliyor olması genellikle özel sektör işleri 
ile yapılan karşılaştırmanın sonucunda ulaşılan bir algı/durum olmaktadır. Bu karşılaş-
tırmada özel sektör genellikle çok başarısız nitelikleri ile belirmektedir. Uzun çalışma 
saatleri, düşük ücret, sigortasız çalıştırma oldukça yaygın bir durumdur ve genç kadınlar 
bu koşullar altında çalışma hayatına dahil olmak yerine evde kalmayı ve iyi bir evlilik 
yapmayı planlamaktadırlar. Bu durumun tersine çevrilmesi gerekmektedir bu amaçla 
özel sektör işlerinin kamu tarafından iyi denetlenmesi, mevcut kanun, yönetmelik ve 
düzenlemelerin sıkı şekilde kontrol edilmesi ile piyasadaki “iyi” işlerinin sayısının arttırı-
larak genç kadınların çalışabilecekleri alanların çoğaltılması talep edilmektedir.  

“Çalışanlara çok fazla çalışma, sosyal sigorta ve haklarının çok iyi tanımadıklarını, 
bilmediklerini düşünüyorum ben. Onlarında bir hakları var ve işverenler 
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çalışanları çok ezdiğini düşünüyorum. Çalışanların çok fazla ezildiğini görüyo-
rum. Çok fazla şeye maruz kaldıklarını görüyorum, ister istemez. Yani size üç 
kuruş verip de size onun yani affedersiniz hani veriyor ama kaç kere çıkarıyor 
derler ya ‘sopasıyla çıkarıyor’ derler. Hani gerçekten ezildiklerini görüyorum. 
Ama işverenlerin olduğu kadar bence çalışanlarında haklarını tanımalarını çok 
çeşitli onlarında kanunları var” (31 yaş, açık öğretimde okuyor).

Geçici işlerde çalışmaya esnek düzenlemeler yapılması:

Son yıllarda değişen iş koşulları düzensiz işlerin sayıca artmasına yol açmıştır. Özellikle 
İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan genç kadınlar için sürekli bir işte çalışmak yerine 
kısa süreli, günlük, geçici işler yapmak da zaman zaman tercih edilmektedir. Gençlerin 
çalışma yaşamına katılımlarına ilişkin olarak yapılan çalışmaların gösterdiği üzere daimi/
görece kalıcı bir işe başlamadan önce pek çok iş değiştirdikleri bilinmektedir. Özellikle 
bu çalışmanın konusu olan “ev kızları”nın bir kısmı özellikle düşük eğitimli olan ve üc-
retli bir iş sahibi olmayı “mecburiyet”, “kişisel gereksinimlerin karşılanması”, “evleninceye 
kadar yapılabilir” olarak görenler için böylesi geçici işler önemlidir. Bu işlere giriş-çıkışla-
rın ve başlamaya ilişkin formalitelerin çok olması caydırıcı etki yapmaktadır. Kısa, geçici 
hatta günlük işlere erişimin kolaylaştırılması da devletten beklenen istihdam odaklı bir 
politika olarak belirmiştir.  

“Hani işyerine başlamak istiyorsunuz, kırk tane şey sunuyorlar önünüze şöyle 
yapılmalı, böyle yapılmalı, şunu şuradan yapmalısın, buradan yapmalısın.. Ben 
bir günlük bir yerde çalışacağım, bu da devletle alakalı sonuçta, ben bir günüm, 
bütün günüm gitti orada çalışabilmek için. Oradan onu aldım, buradan bunu 
aldım, şuradan şunu aldım.. Bir artı şey vardı ya, kargaşa haline getirmişler. 
Evet, yani bir gün çalıştım. Bir gün o çalıştığım kadar nerdeyse oradan oraya 
git, oradan oraya git.. İstanbul’da bir yere gitmekte kolay değil ki, hani eski şey 
değil her yer trafikti osuydu, busuydu.. Zamanı boş verin, maddiyat açısından 
da yani bu bir gider” (24 yaş, Açık öğretim, İstanbul). 

Evden çalışma/iş yapma olanaklarının üretilmesi

Aynı grup için yani kısa eğitimli, çalışma hayatına katılım yönünde aile ve yakın çevreye 
ilişkin güçlükleri olan, çalışmayı zaruriyet olması ile ilişkilendiren ve özellikle iş yerle-
rinde erkek çalışanlarla birlikte çalışmak istemeyen, ibadetlerini daha rahat yapmak is-
teyen genç kadınlar “evden çalışma” olanaklarının arttırılmasını talep etmektedirler. Bu 
kapsamda kamu işleri, özel sektörün daha iyi işler üretmesi, geçici işlere giriş-çıkışların 
kolaylaştırılması ve evden çalışma olanaklarının arttırılması talep edilmektedir. 

“Evden çalışmalar olabilir. Benim yengem bile çocuğum var ama diyor hani 
ben evden olsa iş olsa çalışırım diyor. Niye hani ihtiyacı olduğundan mı değil. 
Üretmek istiyor kadın. Üretmek istiyor yani. Benim ablamın şeyi vardı fırsatı 
vardı kendine bir terzi açtı hani eniştemin de hani sağ olsun destek oldu öyle. 
Çalışmak isteği de oluyor bence. Ben şu an evdeyim hani benim çalışmama 



52

diyelim izin vermediler, izin vermiyorlar. Hiç olmazsa işte abim, atıyorum ba-
bam hiç olmazsa evden çalışayım dedikleri zaman evden çalış başka diyor-
lar. Çünkü gözünün önünde bu kız. Bazı aileler anlıyorum onları da, kızlarına 
güvenmiyorlar. Dışarıya da güvenmiyorlar” (20 yaş, açık öğretimde okuyor, 
Samsun).

“Evde oturan genç kız-kadınlar fazla fazla var ve iş olanağı evlerde, evlere 
verilebilirse çok fazla talep olacağına inanıyorum ben kendimce. Çünkü hani 
yaşlısı var, genci var, baya var yani, kendimce biliyorum, ki burada iş dağıtanlar 
da var ama hak yiyenler de çok var” (22 yaş, lise terk, İstanbul). 

ii) Çalışabilir hale gelmelerini sağlayıcı program ve kursların 
geliştirilmesi

Genç kadınların “çalışabilirliğini” arttırmak da geliştirilmiş politika önerilerindendir. Bu-
nun sağlanabilmesi için eğitimin her aşamasında kariyer danışmanlığının yapılması, 
gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri onların çalışabilirlik 
kapasitelerini arttırmak için gerekli görülmektedir. Özellikle üniversite eğitimi ve bu es-
nada yapılacak olan böylesi yönlendirmeler çok faydalı olabilecektir. 

 “Kesinlikle birçok genç üniversiteden ne yaptığını bilmeyerek mezun oluyor. 
Bu yüzden bir atıl dönemi oluyor. Hani kimi nasıl değerlendirdiklerine bağlı 
veya hiç istemedikleri bir işe gidiyorlar, pişman da oluyorlar çoğu. Kötü bir dö-
nem geçiriyorlar bence bir boşlukta. Bende o boşluğu çok fazla yaşamasam 
da hissettim yani. Bunun olmaması için bence doğru bir kariyer hedeflem-
esi, kariyer planlaması yapmalarına hocalarının destek olmasını tavsiye edi-
yorum açıkçası. Şu anlamda şey olabilir; staj konusu olabilir, aktif olarak okul 
derslerini idame ettirmek için gençlerin belirli bir yerde part-time çalışarak iş 
hayatına hazırlanması olabilir. Çünkü iş hayatını daha fazla tanımalarını sağlar 
bence bu. İş konusunda dediğim gibi üniversitedeyken başlamaları lazım ka-
riyer planlamalarına ve aktif olarak çalışmaya. Öyle olduğu zaman daha kolay 
adapte oluyorlar hayata mezun olduklarında” (24 yaş, İstanbul, Üniversite).

Genç kadınlar pek çok nedenle eğitim hayatlarını yarıda bırakabilmektedirler. Ailenin 
ekonomik güçlükleri, genç kadınların kendi isteksizlikleri, okulda öğretmenle anlaşa-
mama, başörtüsü nedeniyle eğitimi yarım bırakma sık deneyimlenmektedir. Ancak bu 
güçlükler ortadan kalktığında ve/veya yeniden eğitime dönme kararı alındığında for-
mel eğitim yerine açıktan okullara devam etme önemli bir seçenek olarak belirmektedir. 
Özellikle lise terklerde genç kadınların baç örtülü olmaları ve/veya babaların izin verme-
mesi çok belirleyici olmaktadır. Bu koşulları deneyimlemiş olan genç kadınlar açıktan 
lise eğitimlerini sürdürmek istemekte ve bunun için de destekleyici (açıktan okumanın 
daha da kolaylaştırılması, ücretsiz hale getirilmesi) mekanizmaların üretilmesi talep 
edilmektedir. 

“Açıktan okurken her sınav, her dönem bir para yatırılıyor. Belki tamam benim 



53

bunu yatırmaya gücüm var ama ya Ayşe’nin, Fatma’nın yatırmaya gücü yoksa? 
Ama mesela tamam ben param var, verip de aylık ücretimi veya sınav ücretimi 
yatırıp da kayıt yaptırıp okuyabiliyorum ama ya bunu yapamayanlar? Yani o za-
man duruma göre sınav ücretlerinin verilmesi daha güzel bir şey. Daha yoksul 
ve okuyamayan ailelerin çocukları için yapılmalı” (20 yaş, açıktan lise okuyor, 
Samsun).

“İmkan, okuyamayanlar için çok iyi bir imkan çünkü sınıfta kalma gibi bir du-
rumun yok. İstediğin kadar sınava girip, çalışıp, çalışıp geçebilme ihtimalin var” 
(18 yaş, lise terk, Samsun).

Üniversiteye giriş olanaklarının özellikle maddi olanaksızlık 
içinde olanlar için kolaylaştırılması:

“Ben şey mesela şu özel üniversitelerin biraz daha hani minimuma inmesini is-
terdim. Hani devlet üniversitelerinin önü biraz daha açık olsun isterim. Ondan 
sonra biraz daha durumu iyi olmayanlara daha çok yardım hani burs konu-
sunda” (19 yaş, lise, İstanbul).

“Ya da illa hani zorlaştırmak mı lazım baka şeylere? Yani biraz daha bu tarz 
şeyleri, atıyorum 40 tane sınava tabi tutuyorlar, çok gereksiz geliyor bana göre. 
Tabi ki başarı oranıyla da alakalı ama onu farklı bir şekilde de yapabilirler. Ben 
neden İstanbul’da olan ben, gidip Gaziantep’te okuyayım? O bana hem maddi 
masraf, hem benim aileme maddi masraf, hem benim ailemin niye aklında 
soru işareti kalsın? Ben genç kız olarak neden oturduğum yerlere yakın yerde 
bir okul okumayayım da ta doğunun bilmem ne köşesine gideyim?” (24 yaş, 
Açık öğretim, İstanbul).

iii) Daha dengeli bir aile modeli, sınırları iyi çizilmiş aile rol ve algısı

Genelde gençler ama özelde genç kadınlar ailenin sahip olduğu olanaklar ve değerler-
den daha fazla etkilenmektedirler. Aile genç kadınları sınırlamakta, eğitimleri, zaman 
ve mekân kullanımları, çalışma hayatına ve çeşitli kurslara katılımları ile hatta evlilik ka-
rarları üzerinde bile etkili olmaktadır. Bu kapsamda genç kadınların yaşam şansları ve 
yapabilirliklerini ve yapabilirliklerinin yönünü belirlemektedir. Aile toplumun en önemli 
kurumlarından birisi olarak önemlidir ancak üyelerini özellikle genç kadın üyelerini ye-
tiştirme sürecinde tüm sorumluluk ve kararları almakta bu yönü ile de çok yalnız bir 
kuruma dönüşmektedir. Bu durumun farkında olan genç kadınlar “aileyi içine almayan 
çözüm ve politikaların” başarısız olacağını düşünmekte ve ailenin sürece dahil edilmesi-
ni talep etmektedirler. Ailenin daha az belirleyici olabilmesi için çeşitli destekleyici me-
kanizmaların sürece dahil edilmesi bu kapsamda ailenin görev ve yetki alanının genç 
kadınlar lehine daraltılması istenmektedir. 

“Aileler anlamında da çok fazla şöyle düşünüyorum şimdi bir orta noktayı 
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yakalayamıyoruz bence Türk aile yapısında. Ya çok baskıcıyız çocuklarımızın 
her şeyine, her anına müdahale ederek her şeyini yönlendirmeye çalışıyoruz 
ya da çok fazla serbest bırakıyoruz. Yani itidal yok bence. İtidali yakalamak 
önemli ve çok fazla serbest bırakıp, hiç bir şekilde takip etmemek, tamam ben 
çocuğumla arkadaş gibiyim falan her şeyimi paylaşırım demek de bence yanlış. 
Çünkü herkesin arkadaşı vardır zaten, anne-babaya ihtiyacı vardır çocuğun. 
Anne-babalık görevlerini de yapması gerekiyor, anne-babanın bence. O an-
lamda ben anne-babalara bunu tavsiye ederim, arkadaş olmasınlar müm-
künse. Anne-baba olsunlar ona ihtiyacı var o çocuğun çünkü arkadaşı var” (24 
yaş, Üniversite, İstanbul).

“Ailelerinin üzerinde baskı olmamasını düşünüyorum ben. Genelde bu baskı 
olan insanlar, bu gençler çok fazla yanlış yerlere yönelebiliyorlar açıkçası. Çok 
fazla kültürel baskı, aile baskısı olan gençlerde çok yani bağımsız ve özgür 
düşünebildiklerini düşünmüyorum ben. Ailenin etkenliği çok fazla” (31 yaş, 
açık öğretimde okuyor, İstanbul).

“Bence ailelerin de daha rahat ama saygıyı-sevgiyi de göstermeleri gereki-
yor. Çünkü hani okulda da bir şey olduğu zaman direk aile, öğrenciler kavga 
edildiğinde ailede var mı diye araştırılıyor çünkü. Bu şekilde hani ilk önce ailede 
olursa, aileler daha rahat olması, daha saygıyı-sevgiyi bilmeleri gerektiğini, 
onlara söylemeleri gerektiğini söyleyebilirim ben aslında” (22 yaş, lise terk, 
İstanbul).

Ailenin üye sayısına, kız çocuklarının okumasına ya da okumamasına, sokak ve kamusal 
alan kullanımını da içine alacak kadar geniş bir alanı yönetiyor olması genç kadınların 
hayatlarını çok daraltmaktadır. Bu noktada ailenin sorumluluklarını paylaşabileceği hat-
ta bazı durumlarda devir edebileceği olanakların sağlanması bu kapsamda da özellikle 
ekonomik açıdan daha fazla destek mekanizması üretilmesi istenmektedir. 

“Bir kere ailenin zihniyetinde şu, kız için iki bacak arası bir kalkması lazım. San-
ki kız evden çıkıyor, adapte olarak sanki gidip yanlış bir şey yapacakmış gibi 
geliyor, gerçekten öyle. Bilmiyorum acaba ben küçük çevrede yaşadığım için 
mi böyle bilemiyorum, ben sadece gördüğümü söylüyorum, bana yansıtılanı 
söylüyorum. İşte sen kızsın, genç kızsın, sen genç kızsın senin 11’den sonra 
dışarda ne işin var? Ya ben geliyorum, kapımın önünde iniyorum. Benim zihni-
yetimde eğer, senin düşüncenle iki bacak arası varsa ben sabahın 6’sına kadar 
kalkar, gider, yapar gelirim. Bir kere bunun gerçekten bir kalkması lazım. Şu 
giyim-kuşamın bir kalkması lazım, aileye bunun gerçekten yansıması lazım. Kız 
evden çıkıyorsa, böyle çıkıyorsa, bu kıyafetle çıkıyorsa bırak sen o rahatlığı ver, 
o kıyafetle gelsin” (24 yaş, Açık öğretim, İstanbul- italikler bize ait)

“Ben aileme mesela daha iyi bir şartta olmamı daha çok isterdim, biraz da mad-
di konuda. Mesela arkadaşlarım, onlar özel üniversiteye gittiler. Ben de gitmek 
isterdim şahsen. Gitmek istedikleri bir bölüme daha çalışmadan gidebiliyor-
lar. O yüzden çalışmam daha da iyi olmasına rağmen gidemiyorsun. Hani bu 
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hayatımı çok çok değiştirirdi. Belki ben şu an üniversitede olsaydım bir senem 
boşa gitmeyecekti. Boşa gitti yani. Kolay bir hayat sunmaları için tabii ki çok 
çocuk olmaması da gerekiyor bence. Çok çocuk olduğu zaman ilgi bu sefer 
dağılıyor. Hani 1-2 çocuk olsa belki ilgi biraz daha kalır. O açıdan da olabilir” (19 
yaş, lise, İstanbul-italikler bize ait).

Ailenin onaylamadığı ya da ailenin sürecin bir parçası haline getirilmediği uygulamalar 
başarılı olamayacaktır. Özellikle aile baskısını yaşamlarında çok hissetmekte olan genç 
kadınlar kendilerini “bir genç” gibi değil de “ailenin uzantısı bir üye” olarak görme eğili-
mindedirler ve bu durum bir algı değil gerçekliktir. 

 
“Bu devletin yapabileceği bir şey değil, aile söz konusu, aile nasıl davranıyorsa 
bence aileden geliyor. Hani devlet iş verse de, maaş kursa da aileden gelen bir 
şey” (Ortaokul, 18 yaş, Samsun).
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az16

“Nasıl desem hayatta birçok şeye göğüs germek zorunda kalıyorsun. Hele hele 
de tek başınaysan.”

Türkiye’nin mevcut istihdam yapısı, kadınlara yönelik hâkim toplumsal yargılar ve sos-
yal refah sistemi kadınların özerk haneler kurabilmelerini ya da gerek duyduklarında 
var olan bağların dışına çıkarak özerk haneler oluşturabilmelerini zorlaştırıyor. Bu çer-
çevede erken gençliklerini eski adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) yurtlarında ya “devlet korumasında” geçiren genç kadınların içinden geçmiş ya 
da hâlihazırda geçmekte oldukları süreçlere ilişkin deneyimlerini toplamanın ülkede tek 
başına genç bir kadının gözünden sosyal refah sisteminin eksikliklerini göstermek açı-
sından önemli bir bilgi sağlayabileceğini düşündük. Şu soruya yanıt aradık: Türkiye’de 
sosyal refah sisteminin önemli işlevler yüklediği ve önemli işlevleri yerine getirmesini 
beklediği biyolojik ailenin ya hiç bulunmadığı ya da beklenen işlevleri yerine getire-
cek biçimde bulunmadığı bir durumda genç kadınlar nasıl ayakta kalırlar? Devlet ko-
rumasından ayrılan genç kadınların deneyimlerinin üzerine düşünmek bu bağlamda 
Türkiye’nin mevcut istihdam yapısı, kadınlara yönelik hâkim toplumsal yargılar ve sosyal 
refah sisteminin bu kadınların yaşamına etkisini incelemeyi de olanaklı kılıyor. 

Öncelikle “genç” kadını Türkiye’de evlenmenin toplumsal olarak “gençliğin sonu” olarak 
görülmesinden hareketle, ortalama evlilik yaşının altında olan kadınlar olarak tanımla-
mayı tercih ettik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2013 yılında kadınların 
ortalama evlilik yaşı 23,6. Buradan hareketle bizler de 24 yaşının altında, devlet koru-

16  Doktor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi. İletişim: volkan.yilmaz@bilgi.edu.tr
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DEVLET KORUMASINDA BÜYÜYEN 

GENÇ KADINLAR, 

CİNSİYETLENDİRİLMİŞ SOSYAL POLİTİKALAR 

VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

 “Yani bir kızın ayakta durması gerçekten zor”
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masından ayrılma yaşı olan 18 yaşının ise üzerinde kadınları “genç” olarak tanımladık ve 
araştırmanın hedef grubuna dâhil ettik. 

Bu kapsamda 7si İstanbul’da, 5’i Ankara’da ve 2’si Antep’te olmak üzere toplam 14 devlet 
korumasından ayrılmış genç kadın ile yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirdik. 
Görüşmecilerimizin çok büyük bir kısmının devlet korumasından ayrılan genç kadınlar 
arasında görece avantajlı bir toplumsal konuma gelme şansı bulan ya da bu şansı kendi-
leri yaratan kadınlar olduğu kanısını edindik. Bu durum hem görüşmecilerimizle tanış-
ma yöntemlerimizin (dernekler, devlet korumasında çalışan personelin halen iletişimde 
olduğu “iyi örnekler” vb.) olağan bir sonucu olarak ortaya çıktı, hem de görüşmecile-
rimiz kendilerinin “başarılı” örnekler olduğuna yaptıkları vurgu bizi böyle düşünmeye 
itti. Fakat bu avantajlı toplumsal konuma gelmeyi başarmış ya da bu şansı bulabilmiş 
kadınların deneyimleri dahi bu çalışmada devlet korumasından ayrılan genç kadınların 
sorunlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmaya olanak sağlıyor diye düşünü-
yoruz.

Özellikle devlet korumasında yaşayan ve devlet korumasından ayrılan gençler ile ilgili 
çalışan sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve niteliği arttıkça (örn. Hayat Sende), odağına 
devlet korumasındaki gençleri alan çalışmaların da sayısı ve niteliğinde gözle görünür 
bir artış gerçekleşti. Biz bu çalışmada her ne kadar araştırma boyunca devlet koruma-
sında büyüyen gençlerin ortak sorunlarına ilişkin çok sayıda anlatı toplamış olsak da, 
bu çalışmanın amacı daha önce yapılmış çalışmaların bulgularını yinelemek değil. Bu 
çalışma bir açıdan devlet korumasında büyüyen genç kadınları odağına alarak, devlet 
korumasında büyüyen gençlerin yaşadıkları sorunlara toplumsal cinsiyet yaklaşımı ge-
tirme potansiyeli taşıyor. 

Devlet korumasında büyüyen gençler de toplumun geri kalanı gibi hem devlet koru-
masındayken hem de devlet korumasından ayrıldıktan sonra “cinsiyetlendirilmiş” (gen-
dered) bir dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla devlet korumasında büyüyen genç kadınların 
deneyimleri ve yaşadıkları güçlükler ortak deneyimleri olan erkeklerden zaman zaman 
ayrışabiliyor. Bu yalnızca kuramsal olarak ortaya attığımız bir iddia değil. Görüşmecileri-
mizin bir bölümü kendi deneyimlerinin erkeklerden ayrıştığını beyan ettiler. 

Fakat bu “cinsiyetlendirilmiş” dünyanın devlet korumasından ayrılan genç kadınların 
yaşamlarındaki olumsuz etkisi, biyolojik aileleriyle yaşayan ve ailenin kaynaklarından 
faydalanabilme olanağı bulunan genç kadınlardan daha keskin oluyor. Her ne kadar 
devlet politikaları biyolojik aileleri bulunmayan ya da bu ailelerin sosyal refah sistemi-
nin kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi mümkün olmayan gençlere “koruyu-
cu aileler” bulsa da, görüşmelerde gördüğümüz kadarıyla bu henüz bütün gençler için 
geçerli bir yaygınlığa ulaşabilmiş değil. Bunun tüm devlet korumasındaki gençler için 
yaygınlaştırılması olumlu bir uygulama olup olmadığı da bu çalışmanın sınırlarını aşan 
ancak önemli bir soru. Fakat şu notu düşmek isteriz: Koruyucu ailesi olan tüm gençler 
de, tıpkı biyolojik ailesi bulunan gençlerin çoğunluğu gibi, her zaman aile kaynakların-
dan faydalanamayabiliyorlar ya da bir takım nedenlerle faydalanmayı tercih etmeyebi-
liyorlar. Biz bu çalışma “koruyucu ailelerin” etkisine odaklanmadık ve odağımızı “destek-
siz” yaşam sürdürmek durumunda olan ve devlet korumasından ayrılan genç kadınların 
üzerinde tuttuk.



59

Bir diğer açıdan ise, bu çalışmanın merkezinde bulunan devlet korumasından ayrılan 
genç kadınların anlatıları devlet korumasında büyüyen gençlerle ortaklık taşıdığı ka-
dar, biyolojik ailelerinden ayrı hayatlar sürmeye çalışan ya da sürmek durumunda kalan 
genç kadınlarla da ortaklık taşıyor olabileceğini düşünüyoruz. Raporun bu bölümünde 
değerlendirmelerimizi görüşmecilerimizin anlatılarının Türkiye sosyal refah sisteminde 
aile desteği olmaksızın yaşamını sürdüren tüm genç kadınların deneyimlerini de –bir 
ölçüde- yansıtabileceğini göz önünde bulundurarak yapacağız.

Araştırmayı gerçekleştirmek bir kaç açıdan kolay olmadı.17 İlk zorluk devlet korumasın-
da büyüyen genç kadınlara ulaşma kanallarının kısıtlı olmasıydı. Araştırmacılardan biri-
nin İstanbul’daki bir çocuk yuvasının yöneticilerinden biri ile olan tanışıklığı üzerinden 
bir kaç kişiye ulaşmak mümkün olmuş olsa da, bu kanal ile daha fazla ilerleyemedik. 
Ardından devlet korumasından ayrılan kişilerin kurmuş oldukları derneklerin bazıları ile 
iletişime geçtik. Bu yolla da bir grup genç kadına ulaşmak mümkün oldu. Ancak der-
neklerin en azından yönetim kademelerinin büyük oranda orta yaş ve üstü erkekler-
den oluşması, dernekler üzerinden ulaşabileceğimiz genç kadınların sayısını kısıtladı. 
Üçüncü olarak, medyanın devlet korumasında büyüyen çocuklara ve devlet yurtlarına 
yönelik haber yapma dili ve bu grup ile kurumların sansasyon malzemesi olarak su-
nulması dolayısıyla, devlet korumasında büyüyen genç kadınların dışarıdan bu alanda 
bilgi toplamaya hevesli kişilere yönelik büyük oranda haklı olarak koydukları mesafe 
ile yüzleştik. Bu raporun ileriki bölümlerinde detaylandırılacağı üzere, bir diğer zorluk 
devlet korumasında büyümenin toplumsal bir damgalanmaya neden olması sonucu, 
korumadan çıkan genç kadınların yeniden bu kimlikleri ile tanınmaktan kaçınmasıydı. 
Son olarak, bu araştırmayı yürütenlerden biri olarak erkek olmam, her ne kadar tüm ön 
görüşmeleri kadın araştırmacı ya da asistanımızın yapmasına dikkat etmiş olsak ve gö-
rüşmelere mutlaka araştırmayı birlikte yürüttüğüm kadın araştırmacı ya da asistanımız-
la girmiş olsam da, araştırma sürecini bir ölçüde zorlaştırdı. Bu zorluğun her bir görüşme 
için geçerli olmadığını söylemeliyim. Fakat gerek kurumsal ilişkiler gerekse bazı bireysel 
mülakatlarda erkek olmamın bir mesafe getirdiğini hissettiğimi de belirtmeliyim.

Raporun bu bölümünde devlet korumasında büyüyen genç kadınların deneyimlerini 
temel alarak toplumsal damgalama, devlet korumasından “desteksiz” hayata geçişte 
yaşanan sorunlar ve çalışma yaşamında karşılaşılan sıkıntılar ile ilgili değerlendirmeler 
yapacağım. 

Toplumsal damgalama 

Toplumun önemli bir bölümünün devlet korumasında büyüyen çocuklara ve devlet ko-
rumasında büyümüş olan kişilere yönelik ayrımcı bir tutum içinde olduğu daha önce 
bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilmiş bir olgu. Bizim çalışmamızda da 
devlet korumasında büyüyen genç kadınların anlatılarında yaşamın her alanında karşı 
karşıya kaldıklarını ifade ettikleri ya da karşılaşmaktan çekindikleri için farklı stratejiler 
ürettikleri bir ayrımcılık biçimi çarpıcı biçimde ortaya çıktı. Görüşmecilerimiz öğrenim 
hayatlarından memuriyet deneyimlerine kadar çok farklı alanlarda toplumun “yurt ço-

17  Friedrich Ebert Stiftung İstanbul temsilciliğinin desteğiyle tamamlanan “genç kadınlar” araştırmasının devlet korumasında 
büyüyen genç kadınlara ilişkin ayağını birlikte yürüttüğüm İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nden (GÇB) Burcu Oy’a ve 
özellikle gönüllü desteği için GÇB eski stajyeri Gülşah Sezer’e teşekkür ederim. Buradaki tespitlerin bir kısmını Burcu Oy ile birlikte yapmış 
olduğumuz için raporun bu bölümünde “biz” dilini kullanıyorum.
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cuğu” diye isimlendirdiği ve olumsuz göndermelerle donattığı bir ayrımcı tutumun al-
tını çizdiler. Örneğin bir görüşmecimiz bu tektipleştirici ve damgalayıcı yaklaşımı şöyle 
betimledi:

“Yani insanlar yetiştirme yurdundan çıkan herkes sanki sorunlu sanki prob-
lemli diye bakıyor.”

Devlet korumasında büyüyen bir çocuk olmak ya da devlet korumasında büyümüş bir 
çocuk olmak toplumun gözünde potansiyel suçlu ya da toplumun normlarının dışında 
davranmaya meyilli olmak ile eşdeğer tutuluyor. 

Bu tektipleştirici ve damgalayıcı yaklaşım bizim araştırmamızda merkeze almadığımız 
ancak devlet korumasındaki çocukların eğitim kurumları ile ilişkilerinde önemli bir un-
sur olabileceğini düşündüğümüz biçimde görüşmelerde ifade edildi. Görüşmecilerimiz 
eğitim hayatları boyunca öğretmenler, idareciler, diğer öğrenciler ve velileri tarafından 
bu tür bir tektipleştirici ve damgalayıcı yaklaşım ile karşılaştıklarını belirttiler.

Görüşmecilerimizin çalışma hayatında devlet korumasında büyümüş genç bir kadın 
olmaya ilişkin anlatılarında eğitim hayatlarında maruz kaldıkları tektipleştirici ve dam-
galayıcı yaklaşımın çalışma hayatlarında da sürdüğü ve devlet korumasında büyüyen 
genç kadınların öznellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin eğitim hayatından sonra da 
devam ettiği yönünde. Çalışma hayatında devlet korumasında büyüyen kişilere yönelik 
ayrımcılığa ilişkin bir görüşmecimiz şöyle ifadeler kullanmıştı:

“Çalıştığınız kurumlarda sosyal hizmetlerden çıkan çocuklar her zaman dışlanır. 
Her zaman dışlanır, statünüz ne olursa olsun çok zordur sizi kabul etmeleri. Siz 
çünkü uzaydan gelmişsinizdir. ... Başka hiçbir davranış şekli ... Hiçbir şey, hiçbir 
şey, kelime anlatamaz bunu. Gerçekten çok kötü bir şey. Ama bu gerçek işte, 
yapacak bir şey yok.”

Görüşmecimizin ifadeleri ayrımcılığın şiddetine ilişkin de fikir veriyor. Görüşmecimiz 
devlet korumasında büyüyen kişilerin çalıştıkları kurumlarda “her zaman” dışlandıkla-
rını ve “statüsü ne olursa olsun” dışlanmanın ortadan kalkmadığını vurguluyor. Görüş-
mecimiz ayrımcı tutumda bulunanların devlet korumasında büyüyen kişileri “uzaydan 
gelmiş” gibi gördüklerini ifade ediyor. Toplumumuzun çoğunluğu için bu “uzayın” biyo-
lojik aile ile büyüme dışındaki hemen tüm alternatif deneyimleri kapsadığını söylemek 
mümkün. Biyolojik aile ile büyümek dışındaki tüm çocukluk deneyimleri çoğunluk ta-
rafından daha az değerli ve mutlaka olumsuz yanları daha fazla olan deneyimler olarak 
görülüyor. 

Çalışma yaşamında ise bu olumsuz yargılar, yaptığımız görüşmelerde anlatıldığı üzere, 
devlet korumasında büyüyen kişi herkesin verebileceği tepkileri verdiğinde herkesin 
alacağı karşı tepkilerden farklı tepkiler alması ile sonuçlanması şeklinde kendini göste-
rebiliyor. Örneğin, bir disiplinsizlik davranışının devlet korumasında büyüdüğü bilinen 
bir kişi tarafından yapılması doğrudan kişinin devlet korumasında büyümüş olması ile 
açıklanıyor. Bütün olumsuz göndermelerin eşlendiği bu toplumsal kategori (devlet ko-
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rumasında büyümüş olmak ya da pejoratif biçimde kullanılan “yurt çocuğu” kavramı) 
bir deneyimi tarif etmekten uzaklaşıyor ve olumsuz değerleri üzerinde taşıyan bir kate-
goriye dönüşüyor.

Bu bağlamda devlet korumasında büyümüş olmak birçok kişi için çoğunluk toplumu-
nun içinde olağan biçimde ifade edilmesi güç bir deneyim haline geliyor. Görüşmeci-
lerimizin biri devlet korumasında büyümüş olmasının çalışma yaşamında kendisinin 
önünde bir engel oluşturmaması için uyguladığı stratejiyi şöyle anlatmıştı:

“(İşyerimde) ilk (yurttan) çıktığımı söylemedim. Çünkü söyleyenlerin hep böyle 
yaşadığı sorunları dinledim. İşte ablam özellikle ‘Söyleme boş ver. İnsanların 
sana karşı bakışı değişmesin’ dedi. Yani ben hep sakladım yetiştirme yurdun-
dan çıktığımı.”

Görüşmecilerimizin çalışma yaşamında kendilerini olası bir ayrımcı tutumdan koru-
mak üzere geliştirdikleri stratejilerden en yaygın olanı devlet korumasında büyümüş 
olduklarını gizlemek. Yukarıdaki alıntıdan da görülebileceği üzere bu strateji yalnızca 
bireysel deneyimlerden değil, daha önce devlet korumasında büyüyen kişilerin dene-
yimlerinden de besleniyor. Kökleri kuşaklara dayanan ayrımcılıkla karşılaşma deneyim-
lerinin sonucu, devlet korumasında büyüyen kişiler devlet korumasından ayrıldıktan ve 
çoğunluk toplumunun içine karıştıktan sonra bir tür “kapanma” süreci geçiriyorlar. Gö-
rüşmecilerimizin çalışma hayatında ayrımcılıkla karşılaşmaktan çekindikleri için kendi 
geçmişlerini gizlemek zorunda hissetmeleri üzerlerinde haksız bir toplumsal baskının 
mevcut olduğunu gösteriyor. 

Her ne kadar devlet korumasından ayrılan kişilere yönelik toplumsal damgalama bu 
kişilere yönelik bütünsel bir önyargıyı ifade etse de, çalışmamızda bu toplumsal dam-
galamanın da cinsiyetlendirilmiş biçimde deneyimlendiğine ilişkin anlatılar dinledik. 
Devlet korumasında büyümüş kişilere yönelik bu toplumsal damgalama biyolojik ailesi 
ile herhangi bir bağı bulunmayan ya da “ailesi arkasında olmayan” kadınların hayatın-
da erkeklerinkinden farklı biçimlerde tezahür ediyor. Çünkü bu toplumsal damgala-
ma kadınların hayatına tezahür ederken toplumdaki egemen cinsiyetlendirilmiş ahlak 
normları ile de ittifaka giriyor. Bu ittifak da devlet korumasından ayrılan genç kadınların 
hayatını daha da zorlaştırıyor. Devlet korumasından ayrılmış kişilere yönelik toplumsal 
damgalama ile cinsiyetlendirilmiş genel ahlakın ittifakının genç kadınların hayatını nasıl 
zorlaştırdığına ilişkin anlatılara metnin devamında yer vereceğiz. 

Devlet korumasından “desteksiz” hayata 
geçişte zorluklar

Ülkemizin sosyal refah sistemi büyük oranda istihdam temelli bir sosyal güvenlik sis-
temini temel alıyor. İstihdam edilmeyen ya da edilemeyen kişilerin ise büyük oranda 
biyolojik aileleri ve/veya kendi evlilikleri ile kurdukları aileleri yoluyla temel ihtiyaçlarını 
karşılamaları bekleniyor. Bu tür bir sosyal refah rejimi içinde kadınlar çalışma hayatına 
girişte erkeklere oranla daha fazla engelle karşılaşıyorlar ve çalışma hayatında yine er-
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keklere oranla eşitsiz bir muamele görüyorlar. Çalışmayan ve çalışamayan kadınlar ise 
babaları ya da eşleri yoluyla (yeni politikalar ile çocukları yoluyla da) sosyal refah siste-
mine dâhil olabiliyorlar. 

Devlet korumasında büyüyen genç kadınlar çocukluk ve erken gençliklerinde kamu-
nun sağladığı bir sosyal koruma sisteminden pay alıyorlar. Bu anlamda örneğin örgün 
eğitimine devam etmeyen genç kadınlardan farklı olarak kamusal bir destek görüyor-
lar. Fakat devlet korumasında büyüyen herkes gibi, onların 18 yaşından itibaren “ken-
di ayakları üzerinde durması” bekleniyor. Ülkemizde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde 
ailelerin çocuklarını 18 yaşından itibaren “evden attıkları” ve kendi ayakları üzerinde 
durmak zorunda bıraktıklarına ilişkin bir tür kınama ile ifade edilen şehir efsanesi, iro-
nik biçimde kendi ülkemizde yaşayan devlet korumasından ayrılan gençler için hayatın 
gerçeği durumunda. 

Devlet koruması altında büyüyen tüm gençler 18 yaşına yaklaştıklarında hem ciddi bir 
kararın eşiğine yaklaşıyorlar, hem de hayatlarında köklü bir değişimin gerçekleşeceği 
bir döneme giriyorlar. 18 yaşına erişen tüm gençler, eğer yükseköğrenime devam et-
miyorlarsa, yurtlardan ayrılmak ve kendilerine yeni bir yaşam kurmak ile yükümlü hale 
geliyorlar. Devlet korumasında büyüyen genç kadınlar nasıl ayakta kalabilirler? Bu kendi 
ayakları üzerinde durma hali genç kadınlar için birbirini dışlamayan üç olasılıktan biri-
ne ya da bir kaçına aynı anda yönelmeyi gerektiriyor: evlenmek, çalışmak ve üniversite 
okumak. Aslında aynı yaş grubundaki gençlerin tümü bu üç olasılıktan birine ya da bir 
kaçına aynı anda yönelmek durumunda kalıyorlar. Fakat devlet korumasında büyüyen 
genç kadınlar, diğer gençlerden farklı olarak bu seçimi güvencesiz bir dönemde yap-
mak durumunda kalıyorlar. Bir görüşmecimiz bu geçiş sürecini şöyle betimlemişti:

“Tamam 18 yaşına kadar oradasınız. Ama ondan sonra bir hani aslında biraz 
korku, biraz merak hani ne yapacağım endişesi var ondan sonra. Ben abimin 
yanına gitmiştim. ... Onlar olmasa kalacak yer yok sonuçta.”

Görüşmecimizin aktardığı üzere devlet korumasında büyüyen gençler için 18 yaşına 
yaklaşmak ve 18 yaş endişe yoğun bir dönem. Gençlere yönelik sosyal destek meka-
nizmalarının bulunmadığı ve bütün desteği gencin biyolojik ailesinin vermesi gerek-
tiği fikri üzerine kurulu sosyal refah sisteminde bir genç nasıl “kendi ayakları üzerinde” 
durabilir? Genç işsizliği ve gençlerin çalışma yaşamına giriş koşulları düşünüldüğünde 
biyolojik ailesinin desteğinden ailesinin toplumsal tabakalaşmadaki yeri oranında ve 
aile kaynaklarını yöneten kişinin kararları doğrultusunda yararlanabilen gençlerin dahi 
özerk hane kurabilme güçleri hayli kısıtlı. Bu koşullarda devlet korumasında büyüyen 
bir gencin tamamen kendi ayakları üzerinde durmasını beklemek ne ölçüde gerçekçi?

Görüşmecimizin vurgu yaptığı üzere bu geçiş sürecinin en önemli sorununu barınma 
sorunu oluşturuyor. Bir diğer görüşmecimiz de barınmanın geçiş sürecinde önemli bir 
sorun teşkil ettiğini şöyle ifade etti:

“Benim yaşım 18 olduğu zaman ben bir Pazar günü yurttan çıkartıldım. Yani 
demediler ki bu bir bayan, bu ben bunu yurttan çıkartırsam devlet memurluğu 
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gelene kadar bir bekleme süresi var, ne yapar bu kız? Benim şanslı olmam 
benim ablam Ankara’da benden bir yıl önce yetiştirme yurdundan çıkmış 
Ankara’da işe girmiş olması benim hayatımı kurtardı.”

Alıntıda altı çizildiği üzere, üniversite eğitimine devam edebilen genç kadınlar devlet 
yurtlarında kalabilirlerken, diğer yolları tercih eden genç kadınlar acil bir barınma so-
runu ile karşı karşıya kalıyorlar. Barınma sorununun acil çözümü dahi genç kadınların 
hayatlarına ilişkin tercihlerini ve tercih yapma süreçlerini kısıtlıyor. Görüşmecilerimiz 18 
yaşından büyük genç kadınların gidecek yeri olmadığı durumda huzur evi ya da sığın-
ma evine yerleştirilebildiklerini belirttiler. 18 yaşında yurttan ayrılmak durumunda ka-
lan gençlerin hayatta kalma stratejilerinden bir diğerini de birlikte bir ev tutmak ya da 
kendilerinden önce devlet korumasından ayrılmış büyüklerinin evinde bir süre yaşamak 
oluşturuyor. Barınma sorunu devlet korumasından ayrılan genç kadınların memuriyete 
geçişlerinde dahi kilit konumda duruyor. Bir görüşmecimiz bunu şöyle ifade etmişti:

“Bana işin erken gelmesinin sebebi ben sosyal hizmetlere gittim. Adresimi tel-
efonumu bıraktım. Benim işe ihtiyacım var dedim. Hani insanlara fark ettirdim. 
Ben sekizinci ayda işime girdim maaşımı aldım mesela öyle söyleyeyim. Ama 
bunu bilmeyenler ... Ben şurada yaşıyorum diyemeyenler genelde bekliyor. İş 
bekliyor.”

Görüşmecimizin yukarıdaki anlatısından görülebileceği üzere, pratik nedenlerle dahi 
kişinin istihdama geçişi için gereken sabit bir ikamet bilgisine ihtiyacı var. Dolayısıyla 
devlet korumasından memuriyete geçiş sürecinin güvencesizliği ile en iyi baş edebile-
cek barınma olanağına sahip olan gençler bu süreci en rahat şekilde başarıyla tamam-
layabiliyorlar.

Devlet korumasında büyüyen genç kadınlar devlet korumasından “desteksiz” hayata 
geçişlerinde erkeklerden farklı deneyimler yaşayabiliyorlar. Bu farklılık beklentisi çalış-
ma hayatına giriş koşullarının, çalışma hayatında var olma koşullarının ve sosyal refah 
sisteminin “cinsiyetlendirilmiş” yapısından kaynaklanıyor. Bir görüşmecimiz bu farklılığa 
şu şekilde dikkat çekmişti:

“Yani bir kızın ayakta durması gerçekten zor çünkü kızlara biraz böyle hani 
destek çıkan yok açıkçası. Gerçekten yani görünürde de herkes farkında bu-
nun. Destekleyen falan yok, anca kendi kafasında karar verecek, çok kararlı 
olacak, çok cesur olacak, o zaman o kıza zaten helal olsun. Her şeyin karşısına 
geçebilir.”

Görüşmecimiz “bir kızın ayakta durmasının zor” olduğunun altını çiziyor. Bu görüşmeci-
mizin anlatısında bir kızın ayakta durmasının önündeki zorluklarla mücadele edebilmek 
ise bir istisna durumu olarak gösteriliyor. Bütün genç kadınların ayakta durabilmesi için 
uygun koşulların var olmadığı bu toplumsal koşullarda, “desteksiz” ayakta durabilmek 
istisnai bir cesaret işi olarak tanımlanıyor. Ayakta durabilmenin istisna olarak tanımlan-
ması dahi içinde yaşanılan toplumsal koşulların ayakta durmayı ne kadar olanaksız hale 
getirdiğini gösteriyor.
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Devletin yükseköğrenime devam etmeyi tercih etmeyen gençlere sağladığı tek olanak 
ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını kolaylaştıran bir pozitif ayrımcılık uygu-
laması yoluyla istihdam edilmeleri. Bu uygulamaya göre devlet korumasından çıkmış 
gençler memuriyet hakkı kazanmak üzere ayrı bir sınava tabi tutuluyorlar. Bu sınavın 
sonucuna göre gençler kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı kadrolara başvuru yapıyor-
lar ve bu başvurularının sonuçlarını bekliyorlar. Bir gencin devlet korumasından çıkması 
ile memur olarak göreve başlaması arasında geçen süre değişik etkenlere göre önemli 
ölçüde farklılık gösterebiliyor. Daha önce belirttiğimiz gibi, devlet korumasından çıkan 
bir genç, devlet korumasının olanaklarının tümünden mahrum kalıyor. Dolayısıyla bu 
geçiş sürecinin sonu güvenceli bir memuriyet dahi olsa bu sürecin güvencesizliğini de-
ğiştirmiyor. Bir görüşmecimiz bu durumu şöyle aktarmıştı:

“İş bizi hani bu konuda çok rahatlatıyor. Hani mesela on ay sonra filan geldi 
bana sınav ama hani o on ay da olsa, hani benim için uzun da olsa dışarıdan 
bakıldığı zaman aslında çok kısa bir zaman o on ay. ... Orası biraz sancılı bir 
dönem.”

Görüşmecimiz, diğer görüşmecilerimizin büyük çoğunluğu gibi, kamunun devlet koru-
masından ayrılan gençlere sağladığı memur alımında pozitif ayrımcılık uygulamasının 
çok önemli bir işlev gördüğüne vurgu yapıyor. Fakat aynı zamanda devlet korumasın-
dan ayrılışı ile memur olması arasında geçen on aylık süreci anlatırken bu sürecin gü-
vencesizliğinin de altını çiziyor. Sürecin dışarıdan “kısa” görülebileceğini ama kendisi 
için “uzun” ve “sancılı” olduğunu belirtmesi, bu genç kadının içinde yaşadığı toplumsal 
sistemin kendisini yaşıtlarının büyük çoğunluğundan farklı bir zorluğun içinde bıraktı-
ğını göstermesi açısından önemli bir anlatı. Bir diğer görüşmecimizin bu geçiş sürecine 
ilişkin anlatısı ise şöyle:

“Görüşmeci: Benim bir arkadaşımla hemen hemen beraber çıktık (yurttan) 
hani lise mezunu oldukları için kendileri masa başı (iş) istiyorlar. Ben şu an 
hizmetliyim, hizmetli durumundayım, temizlik yapıyorum sadece zaten ben 
hemen girdim. Onlar epey bir 5-6 sene beklediler.

Araştırmacı: Peki 5-6 sene bekledikleri süre içerisinde bir destek alabiliyorlar 
mı yurttan yine?

Görüşmeci: Yok ı ıh, reşit oldukları için alamıyorlar. Biz de öyleydik. Ben epey 
bir iki sene bekledim, hiçbir şekilde hiçbir maddi manevi veya sağlık sigor-
tam olmadı. Ben gittim yeşil kart çıkarmıştım o zaman kendime. Yeşil karttan 
yararlandım, 2007’de iş yazım geldi ona göre de girdim zaten.”

Görüşmecimizin anlatısında görülebileceği üzere, devlet korumasından ayrılmak du-
rumunda olan bir genç kadın eğer başka bir desteğe sahip değilse aslında meslek ya 
da pozisyon tercihi yapma hakkına sahip olamıyor. Dışarıdan destek alma olanağı kı-
sıtlı olan ya da herhangi bir destek alma olasılığı olmayan devlet korumasından ayrılan 
gençlerin olabildiğince hızlı bir biçimde memuriyet hakkı kazanmaya yönelik stratejiler 
izlemesi gerekiyor. Daha az tercih edilen kadrolara başvuran ve o dönemde kadro açılan 
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illerden daha az tercih edilenleri seçen gençlerin bu kadrolara yerleşme olasılıkları daha 
yüksek oluyor. Genellikle bu gençler de böyle bir strateji izlemek durumunda kalıyorlar. 
İçinde bulunduğu sosyal ve ekonomik güvencesizlik kişiyi ilk memuriyet ihtimalini ka-
bul etmek zorunda bırakıyor. Devlet korumasından ayrılan bir gencin böyle bir tercihte 
bulunabilmesi devlet korumasından ayrıldığı süreçte en azından barınma sorununu çö-
zebileceği bir dış kaynağa sahip olabilmesinden geçiyor.

Görüşmecilerimizin işleri ile ilişkisi de dikkate değer. Örneğin bir görüşmecimiz şöyle 
demişti:

“Her zaman işime güvendim. İşim olmasa çünkü bu hayatta tutunamazdım.”

Bu alıntıda görüşmecimiz net bir biçimde işinin hayatında ne kadar merkezde olduğu-
nun altını çiziyor. Görüşmecimizin işini hayattaki yegâne güvencesi olarak görmesi ve 
adeta hayata tutunmasının temel aracı olarak işini göstermesi içinde yaşadığı istihdam 
temelli sosyal refah sisteminde gayet anlaşılır. Daha önce değinildiği üzere, devlet koru-
masından ayrılan bir genç kadının diğer gençlerden farklı olarak sırtını yaslayabileceği 
ya da en azından evinde kira ödemeden yaşayabileceği bir aile desteğinin bulunmama-
sı işi onun hayatında daha da vazgeçilmez bir hale getiriyor. Fakat aynı vazgeçilemezlik 
durumu işin aile kaynaklarından yararlanma olanağı bulunmayan devlet korumasından 
ayrılan genç kadınlarda bir tür seçeneksizlik algısı da yaratıyor. Örneğin bir görüşmeci-
miz bu durumu şöyle ifade etmişti:

“Bizim devletin yaptığı tek şey iş. Başka hiçbir şey yok. İş imkânı başka geri 
kalanda hiçbir şey yok. Ben göremiyorum.” 

Görüşmecimiz kamunun devlet korumasında büyüyen kişiler için memur alımında uy-
gulanan pozitif ayrımcılık dışında herhangi bir destek sağlamadığına vurgu yapıyor. 
Devlet korumasından ayrılan genç kadınların yaşamında kamunun diğer gençler ve 
kadınlardan farklı olarak sunduğu tek olanağın istihdam olması, bir yandan ilk alıntıda 
olduğu gibi bir güvence sağlarken, bir yandan da bunun dışında bir olanak sunmuyor 
olması bu güvencenin genç kadınların hayatında zorunluluk olarak algılanmasını da be-
raberinde getiriyor.

Çalışma yaşamındaki sorunlar

Devlet korumasından ayrılan genç kadınların çalışma yaşamına girebilenleri toplumsal 
damgalama bölümünde de sözü edildiği üzere çalışma yaşamında hem devlet koruma-
sında büyümüş olmaları hem de kadın olmaları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşıyor-
lar. Başka bir deyişle, devlet korumasından ayrılan gençlere yönelik toplumsal damga-
lama ile çalışma yaşamının cinsiyetlendirilmiş yapısı devlet korumasından ayrılan genç 
kadınların bu alanda ciddi bir ayrımcılık ile karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Daha 
önce de belirtildiği üzere, bu genç kadınlara yönelik kamusal destek mekanizmalarının 
bulunmayışı bu kadınları yaşayabilecekleri bütün olumsuzluklara rağmen işlerinden ay-
rılamayacakları bir sosyal ve ekonomik duruma hapsediyor. 
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Bu zorluklar üniversite eğitimine devam etmeyen ve devlet korumasından ayrılan genç 
kadınların memuriyete geçiş süreçlerinde çalışmak durumunda kaldıkları özel sektör 
kuruluşlarında sert bir biçimde kendini gösterebiliyor. Üniversite eğitimine devam et-
meyen dolayısıyla nitelikli iş pozisyonlarında çalışma olanakları kısıtlı olan genç kadınla-
rın bu zorluklarla karşı karşıya kalma olasılıkları daha yüksek. Örneğin bir görüşmecimiz 
kendi hayatından şöyle bir örnek vermişti:

“Bilmiyorum ben hayatta bazı şeylerden çok korktum. He bazı şeylerinde üstüne 
çok gittim. Yalnız kalırken bayağı bir üstüne çok gittim. O kafede çalışırken tek 
kızdım, hepsi erkek, tek kızdım. Ben orada hiç bayan gibi giyindiğimi bilmem. 
Şapka takarım, erkek gibi giyinir giderdim.”

Görüşmecimizin çalışma yaşamındaki deneyimini “korku” ile eşleştirmesi düşündürücü. 
Küçük bir hizmet işletmesinde çalışmış olan görüşmecimiz, işyerinde kadınlığını gizle-
mek durumunda hissettiğini aktardı. Bu korku ve gizlenme ihtiyacı kadına yönelik cinsel 
taciz ve çalışma yaşamında mobbing vb. suçlarda adalet sistemimizin “arkasında ailesi 
olmayan” kadınları güvende hissettirmekte yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak dü-
şünülebilir.

Bir diğer görüşmecimiz yine benzer bir küçük işletmede çalışma deneyiminin neden 
kısa sürdüğünü şöyle anlattı:

“Görüşmeci: Bizim orada bir tane fırın var, X, işte oraya girdim ama girdiğime 
gireceğime pişman oldum, iki hafta çalıştım ve çıktım.

Araştırmacı: Neden?

Görüşmeci: Neden? Yani aslında gördüğünüz üzere o kadar açık giyinen bir in-
san değilim, o kadar dikkat çekici, albenisi olan bir insan da değilim, standart, 
sıradan bir insanım. Orada daha da böyle kapalı giyiniyordum. Onu, yani, buna 
rağmen, nasıl diyeyim size, böyle tacizvari bakışlar, sözler. Bunlar beni çok 
rahatsız etti. Yani umarım ilerleyen, ben çalışmadan evde durabilirim diyen bir 
insan değilim, hani iki çocuklu, kocalı mocalı vs. olsam dahi çalışmalıyım diyen 
bir insanım. Evde ben öyle oturup durabilecek bir insan değilim. Umarım iler-
ideki çalışma hayatımda böyle bir şeyle olmaz çünkü asla tahammül edemem, 
yani evde oturmaya mecbur kalırım o zaman.”

Görüşmecimizin yukarıda alıntıladığımız alıntısı Türkiye’de bir kadının çalışma yaşa-
mında yaşadığı ve kendini korumaya çalıştığı büyük bir toplumsal soruna işaret ediyor. 
Görüşmecimiz çalışmak istediği halde, bir kadın olarak rahatsız edildiğini ve eğer bu ra-
hatsızlığı aşamayacağı bir durumla karşılaşırsa istemesine rağmen “evde oturmaya mec-
bur kalacağını” belirtiyor. Bu görüşmecimiz işten bu rahatsızlıklar nedeniyle ayrılabilme 
gücünü ablası ile yaşamasından aldığını söylemişti. Eğer devlet korumasından ayrılan 
genç kadınların önemli bir bölümünün olduğu gibi o da böyle bir destek mekanizması-
na sahip olmasaydı, bu tür bir çıkış gücünü kendisinde göremeyebilirdi. 
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Devlet korumasından ayrılan genç kadınların önemli bir bölümü pozitif ayrımcılık uy-
gulamasından faydalanarak kamu sektöründe çalışıyorlar. Her ne kadar devlet koruma-
sında büyüyenlere yönelik toplumsal damgalama kamu sektöründe de mevcut olsa da, 
kamuda çalışmak görüşmecilerimiz tarafından kadın olarak rahat ettikleri için olumlu 
olarak algılanıyordu. Kamu kurumlarında kurumsal bir çalışma kültürünün olmasının 
kadın çalışanlar olarak kendilerini özellikle küçük işletmelere oranla daha rahat hissettir-
diğine vurgu yapılıyordu. Türkiye’de evlilik sonrası ve özellikle çocuk sonrası kadınların 
istihdamdan çekilmesine alternatif olarak, görüşmecilerimizden biri evlilik sonrasında 
da kamuda çalışmaya devam edebilmesini şöyle açıkladı:

“Görüşmeci: Bir de eşim çalışmama karışmıyor, çalışabilirsin diyor. Yani devlet 
işi olduğu için çalışabilirsin diyor. Devlet işi olmasaydı başka bir iş olsaydı asla 
izin vermem derdi.

Araştırmacı: Nasıl bir fark var kafasında?

Görüşmeci: Yani devlet işinin güvenli olduğunu bildiği için, başıma bir iş 
gelmeyeceğini bildiği için. Her yerde kameralar, nasıl diyim sizli-bizli seviyeli 
konuştuğumuz için o yönden.”

Yukarıdaki anlatı yine yalnızca devlet korumasından ayrılan genç kadınlar tarafından 
kullanılan bir anlatı değil. Ancak yine de daha önceki alıntılarda görüşmecilerimizin 
söz ettikleri ve küçük işletmelerde maruz kaldıkları taciz, mobbing vb. sorunların kamu 
kurumlarında nispeten az olduğu yönünde bir ifade olması nedeniyle önemli buldu-
ğumuz bir anlatı. Devlet korumasından ayrılan genç kadınların içinde yaşadıkları “cin-
siyetlendirilmiş” dünyanın ve aile desteği bulunmayan bir genç kadına gerekli desteği 
sunmayan bir sosyal refah sisteminin içinde genç kadınlar hızlıca evlilik kurumu içine gi-
rebiliyorlar. Eşi dışında “arkasında ailesi bulunmayan” bir genç kadının evlilik sonrasında 
çalışma yaşamında kalabilmesi, kadının bu kez de tamamen korumasız bir biçimde olası 
kötü bir evliliğe hapsolmaması için önemli bir destek mekanizması olarak işlev görebilir.

Sonuç yerine

Cinsiyetçi toplumsal normlar hayatlarını yalnız devam ettiren genç kadınların yaşamla-
rını zorlaştırıyor. Türkiye sosyal koruma sisteminin herkesin bir ailesi olduğu varsayımı 
üzerine kurulu olması, ailesiz yaşamlarını idame ettiren tüm genç kadınları ve özelde 
görüşmecilerimiz olan devlet korumasında yetişmiş genç kadınları ciddi zorluklarla kar-
şı karşıya bırakıyor. Bu çalışmada devlet korumasından ayrılan genç kadınların hem dev-
let korumasında büyümüş olmaları (“arkalarında bir ailenin olmaması”) hem de kadın 
olmaları dolayısıyla hayatın her alanında karşı karşıya kaldıkları toplumsal damgalama-
ya, devlet korumasından “desteksiz” hayata geçişte yaşadıkları sıkıntılara ve bu sıkıntıları 
aşmak için kullandıkları stratejiler ile çalışma yaşamındaki sorunlarına işaret ettik.

Devlet korumasından ayrılan genç kadınlar, bir yandan devlet korumasından ayrı-
lan genç erkeklerle benzer sorunlar ve önyargılar ile karşılaşırlarken, diğer yandan da 
Türkiye’de bir nedenle aile desteğinden faydalanamayan diğer genç kadınlarla ben-
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zeşen ve cinsiyetçi sosyal politikalar ile işgücü piyasasından kaynaklanan sorunlarla 
uğraşıyorlar. Aile desteğinden faydalanabilen -bu destek kira ödemek durumunda ol-
mamaktan ailenin maddi destek sunabilmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendi-
rilebilir- genç kadınlardan farklı olarak, devlet korumasından ayrılan genç kadınlar için 
eğitime devam etme, çalışma hayatına girme ve/veya evlenme kararları fazlasıyla bir 
“ayakta kalma” mücadelesi içinde verilmek durumunda kalıyor. 

Görüşmecilerimizin önemli bir bölümü hayatta çok güçlü durabilmiş ve ayakta kalma 
stratejilerini ellerindeki hayli kısıtlı olanaklara rağmen kurabilmiş kadınlardı. Bu nedenle 
devlet korumasından ayrılan tüm genç kadınları kurbanlaştıran bir söylem kurmak ni-
yetinde değiliz. Fakat hemen hemen tüm görüşmecilerimizin cinsiyetlendirilmiş sosyal 
politikaların ve işgücü piyasasının içinde güçlü ve ayakta kalabilmenin gerektirdiği ola-
ğanüstü çabaya vurgu yaptıklarını da belirtmek isteriz. Bu araştırma dâhilinde ulaşama-
dığımız ve görüşmecilerimiz kadar görece avantajlı toplumsal konumlara sahip olama-
yan genç kadınların anlatılarını başka çalışmalarda toplayabilmek bu kısıtlı resmin diğer 
bölümlerinin açılmasını sağlayabilir.

Devlet korumasından ayrılan genç kadınların anlatıları Türkiye’de ailesinden bağımsız 
yaşamlar kurmak durumunda olan ya da aile merkezli sosyal refah rejiminin tahayyül 
ettiği biçimde destekler sunamayan ailelere sahip kadınların ne tür zorluklarla karşı-
laşabildiğini düşündürebilmesi açısından da önemli ipuçları sunuyor. Bu nedenle bu 
anlatıların devlet korumasından ayrılan tüm gençlerin hayatlarının kolaylaştırılmasına 
yönelik uygulamaların oluşturulmasına temel oluşturması kadar, Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gözeten sosyal politikaların ve çalışma yaşamının kurulması için de 
kullanılabileceği inancındayız.
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